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Bakgrund:  
Idag används många olika tekniker för att fånga uppmärksamheten hos vår tids upptagna 
människor. Det är inte längre tillräckligt för en annons att innehålla fina bilder och en bra 
slogan, det vill säga att enbart förlita sig på traditionella marknadsföringstekniker. Företag 
som vill försäkra sin överlevnad måste idag använda sig av nya och alternativa medier på ett 
innovativt sätt. Något som också har blivit allt vanligare är att använda sig av 
marknadsföring med hjälp av word-of-mouth (WOM) – en sorts marknadsföring som förlitar 
sig på att konsumenter delar med sig av sina erfarenheter och åsikter om en viss produkt, 
tjänst eller varumärke till sina medkonsumenter. 
 

 
Syfte: 

 
Genom en explorativ undersökning samt parallell användning av kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsmetoder vill vi genomföra en fallstudie på en utav Sveriges största aktörer 
inom destinationsbranschen – Apollo. Syftet är att undersöka om företaget medvetet arbetar 
med WOM samt vilken roll WOM har för resenärer, det vill säga - Är WOM viktigt för 
resenärerna och därmed även för Apollo? 
 

 
Slutsatser: 

 
Vår tolkning av Apollo är att företaget arbetar med WOM marketing men inte alls i lika stor 
grad som med viral marketing. Vidare tolkar vi den satsningen som görs på WOM 
marketing som småskalig då företagets sätt att arbeta med WOM är något enformigt och 
sporadiskt. Vår tolkning av enkätundersökningen är att resenärer generar både positiv och 
negativ WOM gällande researrangörer samt att dessa WOM aktiviteter är viktiga för 
resenärerna då man värnar om andras åsikter, råd och tips.  
Härmed drar vi slutsatsen om att WOM är viktigt för resenärerna och att det i slutändan 
även är viktigt för Apollo.  
 

 
Nyckelord: 

 
WOM, WOM marketing, rese-/destinationsbranschen, Apollo 
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Vi har funnit arbetet med denna uppsats både roligt och lärande liksom i omvänd mening 
krävande. I de fall där vi har nått återvändsgränder i arbetet har vi tagit oss ur dem tillsammans 
och i speciella fall med hjälp av vår handledare Erik Borg, som vi tackar för de värdefulla 
kunskaper som han har bistått med under terminens gång. Vi tackar även våra opponenter för 
deras konstruktiva kritik som har bidragit till ett bättre slutresultat. 
 
Ett stort tack till Staffan Jansson, chef för marknadsavdelningen på Apollo, vars erfarenheter 
och åsikter har bistått oss med värdefullt material för denna undersökning. Vidare tackar vi 
samtliga respondenter som deltog i vår enkätundersökning och därmed gav oss det råmaterial 
vi behövde. 
 
Till sist tackar vi våra vänner och familj, främst Michael Bolin och Robert Olsson för deras 
stöd och hjälp. 
 
Något vi förstår bättre nu då vårt arbete är avklarat och som vi kommer att bära med oss i 
framtiden är en mening från den grekiske filosofen Aristoteles: 
 
”Kunskapens rötter äro bittra men dess frukter äro söta” 

 
 

 
Stockholm 2007-05-30 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
 
Liselott Brundin   Angkana Thiratraithip	
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BILD 1 – WOM Vs advertising 1 

"�	���������	

 

"�"	&����=��	
 

Reklam har förekommit i skiljaktiga former sedan lång tid tillbaka och handlar i grund och 
botten om att övertyga människor om att en viss tjänst eller produkt är bättre än andra. Då 
arkeologer har funnit "reklamskyltar" i ruinerna av det antika Rom och Pompeji kan vi 
förundras över hur lång tid vi människor egentligen har idkat reklam.1 Även medeltida 
handelsmän ägnade sig åt reklam eftersom man använde sig av utropare som mot betalning 
gick omkring i städerna och ropade ut lovord om olika varor.2 

 
Trots att reklamens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden så var det dock först under 1800-
talet som reklamen hade sitt verkliga framåtskridande. I takt med att läskunnigheten ökade 
började olika företag använda tidningar och tidskrifter som marknadsföringsmedel för att 
skapa publicitet och efterfrågan för sina verksamheter.3 Under 1900-talet utvecklades 
marknadsföringen ytterligare då tekniska avancemang möjliggjorde för nya mediekanaler 
såsom radio, TV, telefon, samt andra digitala och interaktiva medier. Men vartefter tillvaron 
har blivit mer komplex, har också reklamen blivit det.  
 

                                                
1 Elfström, 2006 
2 www.kuluttajavirasto.fi, 2007-03-27 
3 wikipedia.org 

 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrund till uppsatsen samt problemdiskussion. Kapitlet 
fortsätter med uppsatsens syfte, problemformulering samt undersökningens perspektiv. 
Vidare avhandlas avgränsningar till problemområdet följt av ett avsnitt som ger definition 
till nyckelbegreppen, researrangören samt traditionell marknadsföring, som kommer att 
användas i uppsatsen. Kapitlets främsta uppgift är att få läsaren att förstå avsikten med 
uppsatsen samt skapa ett intresse för den. 
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BILD 2 – WOM Vs advertising 2 

BILD 3 – WOM Vs advertising 3 

Idag används många olika tekniker för att fånga uppmärksamheten hos vår tids upptagna 
människor. Det är inte längre tillräckligt för en annons att innehålla fina bilder och en bra 
slogan, det vill säga att enbart förlita sig på traditionella marknadsföringstekniker. Företag som 
vill försäkra sin överlevnad måste idag använda sig av nya och alternativa medier på ett 
innovativt sätt.4 Att skicka reklammeddelanden via SMS är ett exempel på ett mycket snabbt 
sätt att nå många konsumenter. Ett annat sätt är reklamfilmer som skickas vidare genom ett 
virus i e-postprogrammet. Något som också har blivit allt vanligare är att använda sig av 
marknadsföring med hjälp av word-of-mouth (WOM) – en sorts marknadsföring som förlitar 
sig på att konsumenter delar med sig av sina erfarenheter och åsikter om en viss produkt, tjänst 
eller varumärke till sina medkonsumenter.5 

 

"�)	*�>�������=����	
 

Marknadsföring via WOM har framförallt blivit omtyckt eftersom det är ett sätt för 
konsumenten att sålla bort dagens växande mediebrus. Samtidens konsumenter exponeras med 
andra ord i allt större grad för den ökande reklammängden från alla möjliga branscher genom 
oändligt många mediekanaler. Exempelvis kan Eniros reklam om deras nya hemsida ses på tv, 
höras på radion samt läsas på reklamplanscher i tunnelbanestationer.6 Samtidigt kan man i 
dessa mediekanaler läsa om, höra om och se reklamfilmer och reklamannonser från 
Fritidsresor, Telia, Coca Cola, Carlsberg, Viktväktarna, Konsum m fl. I och med detta är det 
ingen tillfällighet att människor har blivit svåra att påverka. Vi har helt enkelt blivit avtrubbade 
av all reklam som vi ständigt utsätts för7 och följderna av detta har bland annat medfört 
skepticism, tvivel och misstro till varumärket eller produkten/tjänsten som marknadsförs.8  

 
Till följd av ovanstående faktorer är det enligt oss angeläget att utveckla metoderna för den så 
kallade traditionella marknadsföringen. Denna nödvändiga utveckling kommer dels att gynna 

                                                
4 Kirby & Marsden, 2006 
5 Rosen, 2004  
6 Söderlund, 2003 
7 Kirby & Marsden, 2006 
8 Kirby & Marsden, 2006; Rosen, 2004; Thorstenson, 2006 
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BILD 4 – WOM i destinationsmarknaden 

BILD 5 – Apollos logo 1 

konsumenten men framförallt företagen. Genom att tillämpa WOM parallellt med de 
traditionella marknadsföringsstrategierna kan reklambudskapet spridas på ett effektivt sätt utan 
att konsumenten behöver bli överöst av samtliga försäljningskampanjer. För företagen innebär 
kombinationen av WOM och de traditionella marknadsföringsstrategierna ökad kundlojalitet (i 
och med att WOM är relaterad till relationsmarknadsföring läggs det ned mer energi på att 
tillfredsställa den enskilda kunden och inte den stora massan) samt att företagets kunder 
kommer att fungera som ambassadörer för företaget genom att sprida vidare dess budskap till 
sina nätverk.9  
 
Vi anser att WOM fenomenet är, på grund av tidigare nämnda skäl, viktigt att förstå och 
tillämpa inom alla branscher men kanske främst inom upplevelseindustrin. Till exempel är 
destinationsbranschen, restaurangbranschen samt filmindustrin etcetera, branscher där mycket 
information kommuniceras genom att kunden delar med sig av sina erfarenheter till andra 
människor inom sitt nätverk det vill säga genom tillämpning av WOM marketing. Av de 
mångfaldiga branscher inom upplevelseindustrin är det just destinationsbranschen som vi 
finner mest intressant eftersom vi upplever att det är inom detta verksamhetsområde som 
WOM har störst betydelse. Det är därmed denna bransch som kommer att behandlas i 
uppsatsen. 

 

"�+	�?���	
 

Destinationsbranschen har blivit mer omfattande och antalet företag som designar 
reseupplevelser har ökat. Företagen arbetar ständigt med att försöka utmärka sig i sin 
marknadsföring för att nå de önskade kundsegmenten. Detta, i kombination med att 
traditionella marknadsföringsverktyg såsom reklam i tidning och TV blivit alltmer ineffektiva 
har medför att vi anser det vara intressant att studera vad som ska komma att ersätta, alternativt 
komplettera, dessa sätt att marknadsföra en verksamhet inom destinationsbranschen. 

 
Genom en explorativ undersökning samt parallell användning av kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsmetoder ämnar vi genomföra en fallstudie på en av Sveriges största aktörer 

                                                
9 Kirby & Marsden, 2006; Rosen, 2004; Thorstenson, 2006 
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inom destinationsbranschen – Apollo. Syftet är att undersöka om företaget medvetet arbetar 
med WOM samt vilken roll WOM har för resenärer. 
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Är WOM viktigt för resenärerna och därmed även för Apollo? 
 

"�.	*���@����A	
 

Eftersom denna undersökning ska spegla WOMs betydelse för Apollo såväl som dess 
resenärer kan vi konstatera att undersökningen har utgångspunkt i utbytet mellan företag och 
kund. Då detta är en fallstudie av Apollo samt att det är Apollo som äger problemet i 
undersökningen kommer vi således att utgå ifrån företagsperspektivet. Dock tar vi även hänsyn 
till kundens perspektiv då en enkätundersökning med resenärer kommer att utföras (resultaten 
från kundperspektivet kommer sedan att jämföras med resultaten från företagsperspektivet för 
att se hur väl dessa matchar varandra). 
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I denna uppsats har vi som författare valt att göra en fallstudie och har sålunda valt att 
avgränsa oss till att undersöka ett specifikt företag som designar reseupplevelser till utlandet 
och är verksamt inom den svenska marknaden - Apollo. 

 
Efter inledande forskning av sekundär data fann vi att WOM marketing ingick under 
paraplybegreppet connected marketing som även innefattar buzz marketing och viral 
marketing (mer utförligt beskrivning av dessa begrepp återfinns i kapitel tre). Därför kommer 
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vi till viss del att behandla likheterna, sammankopplingarna och de gemensamma teorier som 
finns inom dessa fält.10  
 
Vidare har vi funnit att resebranschen kan delas in i tre distributionsled: researrangörer, 
resebyråer samt producenter (se kap. 1.7).11 Vi har valt att behandla det förstnämnda 
distributionsledet då denna uppsats är en fallstudie av Apollo som i sin tur är researrangörer.  

 
Beträffande den kvantitativa undersökningens respondenter har vi valt män och kvinnor från åldern 
18 år och uppåt. Enligt Apollos hemsida är deras huvudmålgrupp ”moderna människor mellan 
åldrarna 15-74 år”, men vi har valt en avgränsning från 18 år då det är först vid denna ålder 
som vi i Sverige blir myndigförklarade och därmed har rätt att ensamma ingå ekonomiska 
avtal.12 Eftersom myndighetsförklaringen inbegriper rätten att ensam ingå ekonomiska avtal 
menar vi att personen även har rätt att köpa resor. Denna åldersavgränsning ligger vidare till 
grund för vårt subjektiva urval som behandlas i metodkapitlet (2.2.2.3). 
 

"�1	 ����������	
 

Då ett ord kan ha olika innebörd vill vi göra det enkelt för läsaren att förstå vad vi menar 
genom att klarlägga hur vi definierat vissa begrepp i denna uppsats.  
 
��������������	
Destinationsmarknaden kan indelas i två segment, dels privatresor och dels affärsresor. 
Dessutom kan marknaden delas in i tre distributionsled: researrangörer, resebyråer samt 
producenter.13 

 
� Researrangörer 

                                                
10 Kirby & Marsden, 2006 
11 travelgroup.ticket.se/corporate/sv/resemarknaden.html, 2007-04-30 
12 Bernitz, 2005; Malmström, 2005 
13 travelgroup.ticket.se/corporate/sv/resemarknaden.html, 2007-04-30 
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Researrangörer paketerar reseprodukter och säljer dem direkt till kunden eller via en 
resebyrå. 

 
� Resebyråer 

Resebyråer är detaljister som säljer producenternas och researrangörernas produkter till 
privatpersoner och företag. 

 
� Producenter/leverantörer 

Producenter/leverantörer är bland annat flygbolag och hotell som säljer sina produkter 
direkt till privatpersoner och företag, men också via researrangörer och resebyråer.14 

 
�����������	��������������	
Med traditionella marknadsföringskampanjer syftar vi på budskap som framförs med hjälp av 
större medier som kommunikationskanal, vilka dessutom är icke-personliga. Exempel på dessa 
typer av media är tidningar, tidskrifter, radio, tv, skyltar och affischer.15 Det är detta vi även 
fortsättningsvis menar när vi använder samma begrepp. Traditionell marknadsföring diskuteras 
vidare under kapitel tre, liksom de övriga marknadsföringsbegreppen som kommer att 
användas i denna uppsats så som WOM. 
 

"�2	(@@�������	���@�����	
 

Kapitel 1 – Inledning I detta inledande kapitel beskrivs bakgrund till uppsatsen samt problemdiskussion. Kapitlet 
fortsätter med uppsatsens syfte, problemformulering samt undersökningens perspektiv. Vidare 
avhandlas avgränsningar till problemområdet följt av ett avsnitt som ger definition till 
nyckelbegreppen, researrangören samt traditionell marknadsföring, som kommer att användas i 
uppsatsen. Kapitlets främsta uppgift är att få läsaren att förstå avsikten med uppsatsen samt 
skapa ett intresse för den. 
 

                                                
14 travelgroup.ticket.se/corporate/sv/resemarknaden.html, 2007-04-30 
15 Kotler, 2006 
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Kapitel 2 – Metod Kapitlet innehåller en redogörelse för de ansatser och metoder som har valts för utförandet av 
undersökningarna, även metoder för datainsamlingen beskrivs. Här framställs även hur vi hade 
tänkt utföra den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen. Vidare framställs 
analysmetoder för undersökningarna samt ett avsnitt om metodkritik. Detta kapitel är avsett att 
ge läsaren en djupare inblick i hur vi kommer att gå tillväga samt hur vi resonerat vid val av 
olika metoder. 
 

Kapitel 3 – Teori Kapitlet inleds med beskrivning av våra referensramar och den teoretiska relevansen varvid vi 
har grundat våra val av teorier på. Därefter följer en beskrivning av de valda teorierna – 
connected marketing, nätverksteorier samt behov som skapar kommunikation. Kapitlet syftar 
till att ge en grundläggande insikt i de teorier som kommer att tillämpas vid analysering och 
tolkning av undersökningsresultaten. 

 
Kapitel 4 – Empiri   I empiri kapitlet presenteras övriga grundläggande data om destinationsbranschen samt Apollo. 

Här tas det även upp hur undersökningarna utfördes, vilka riktlinjer som följdes, vilka 
variabler som valdes till undersökningarna samt de ändringar som gjorts från den ursprungliga 
metodbeskrivning. Här hittas även motiveringar till de valda undersökningsfrågorna. Detta 
kapitel syftar främst till att ge läsaren en inblick i hur undersökningarna genomfördes. 

 
Kapitel 5 – Analys & resultat I detta kapitel presenteras undersökningsresultaten med hjälp av grafer och diagram. Detta för 

att ge läsaren en överblick av resultaten som erhölls samt det data som kommer att ligga till 
grund för analysen. I analysen, som även igår i kapitlet, försöker vi skapa mening åt det 
material som presenteras. Detta utförs främst genom införande av teorierna som introducerades 
i kapitel tre. 
 

Kapitel 6 – Tolkning och slutsatser  Detta kapitel består av tre avsnitt varav de två första syftar till att göra tolkningar för att ta reda 
på 1) hur samt hur mycket Apollo arbetar med WOM och 2) om resenärer genererar WOM 
gällande researrangörer samt om WOM aktiviteter är viktigt för resenärerna. I det sista 
avsnittet tar vi hänsyn till de tolkningar som vi har gjort och försöker besvara frågan som 
formulerades under problemformuleringen – Är WOM viktigt för resenärerna och därmed 
även för Apollo? 
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Kapitel 7 – Diskussion Här reflekteras det över uppsatsen, de angreppssätt som vi har valt, metoder som vi har 
tillämpat samt teorier som vi har utgått från. Även uppsatsens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet tas upp. Kapitlet avslutas sedan med förslag till vidare forskning. 
 

Källförteckning & Bilagor  Uppsatsen fullbordas med en källförteckning över de källor och referenser som vi har använt 
oss av samt bilagor gällande de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna. 
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En undersökning kan genomföras i enlighet med antingen den positivistiska vetenskapssynen 
eller den hermeneutiska vetenskapssynen som båda är varianter av en empirisk 
kunskapsteori.16  

 
Inom hermeneutiken sätts förståelse och/eller fördomar i fokus. Man menar att de kunskaper 
som tolkaren (vetenskapsmannen) redan har utgör grunden till dennes förklaring av ett 
fenomen. Forskare inom hermeneutiken använder därmed tolkning som huvudsaklig 
forskningsmetod.17 Dock måste det nämnas att forskaren inte söker efter en absolut sanning, 
eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning. Vidare 
kan nämnas att hermeneutiken är ett subjektivt synsätt i förhållande till det positivistiska 
synsättet då positivismen sätter termer som antingen eller i fokus, medan hermeneutiken 
fokuserar kring termer som både och samt varken eller.18  

                                                
16 www.ne.se, 2007-02-28 
17 sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutisk, 2007-03-28;  
    www.ne.se, 2007-02-28; Dencombe, 2000 
18 Ramires, 1998 

 
Kapitlet innehåller en redogörelse för de ansatser och metoder som har valts för utförandet 
av undersökningarna, även metoder för datainsamlingen beskrivs. Här framställs även hur 
vi hade tänkt utföra den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen. Vidare framställs 
analysmetoder för undersökningarna samt ett avsnitt om metodkritik. Detta kapitel är avsett 
att ge läsaren en djupare inblick i hur vi kommer att gå tillväga samt hur vi resonerat vid 
val av olika metoder. 
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Enligt Denscome grundas positivismen på antagandet att det i den sociala världen finns 
mönster och regelmässigheter, orsaker och följder precis som i naturen. Positivister ser det 
därför som deras uppgift att upptäcka dessa mönster och regelmässigheter genom att använda 
vetenskapliga metoder som med gott resultat används inom naturvetenskapen.19 Vi anser att 
detta vetenskapliga betraktelsesätt stämmer väl överens med våra egna synsätt då vår ambition 
är att undersöka WOM, dess mönster och regelmässigheter hos Apollo såväl som hos 
företagets potentiella kunder. 
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Angreppssättet beskriver vårt tillvägagångssätt för att komma fram till arbetets slutsatser. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul beskriver att det finns tre huvudsakliga 
undersökningsförfaranden vilka möjliggör slutsatser; induktion, deduktion samt kombination 
av dessa, den så kallade hypotetiskt-deduktiva metoden (även kallad abduktion).20  

 
Den induktiva metoden grunder sig på empiriska data och brukar kallas upptäcktens väg.21 Här 
nyttjas inte vedertagna teorier, istället utformas hypoteser utifrån egna iakttagelser av 
verkligheten.22 Deduktion innebär att undersökningen bygger på en logisk, tankemässigt 
slutledning.23 Denna metod brukar benämnas bevisandets väg, vilket innebär att 
utgångspunkten för studien är befintliga kunskaper och teorier med vilka nya hypoteser 
formuleras som sedan testas mot verkligheten.24  

 
Vi anser att den tredje metoden, den hypotetiskt-deduktiva, är bäst lämpad för denna uppsats, 
och därmed kommer studien till stor del att influeras av detta tillvägagångssätt. Den 
hypotetiskt-deduktiva metoden syftar till att formulera hypoteser eller problemställningar, som 

                                                
19 Denscombe, 2000 
20 Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997; Tufte & Johannessen, 2003 
21 Holme & Solvang, 2001 
22 Rosgren & Arvidson, 2001 
23 Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997 
24 Rosengren & Arvidson, 2001 
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sedan testas genom empiriska undersökningar.25 Fördelen med den hypotetiskt-deduktiva 
metoden är att den tillåter ett samspel mellan teori och empiri, vilket ger oss möjlighet att 
ideligen ackumulera ny kunskap som i sin tur medför en successiv uppbyggnad av förståelse 
för ämnet. 
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Kvalitativ och kvantitativ data erlägger båda information men av olika slag. Båda har dock ett 
gemensamt syfte om att bidra till ökad förståelse om det fenomen som studeras. Kvantitativt 
inriktad forskning innebär att man strävar efter att mäta företeelser som kan omvandlas till 
siffror. När data har sammanställts genomförs en analys av siffermaterialet. I denna metod 
råder hög standardisering, till exempel en enkätundersökning där alla respondenter får samma 
frågor och svarsalternativ.26 Metoden skiljer sig vidare från kvalitativa metoder då den 
sistnämnda används för att uppnå en djupare förståelse för något samt då det inte anses vara 
meningsfullt att försöka kvantifiera resultatet.27 Syftet med kvalitativa undersökningar är att få 
fram individers egna tolkningar av den miljö de befinner sig i. Kvalitativa studier har också 
större flexibilitet genom att man till exempel kan anpassa efterföljande frågor efter de svar som 
ges.28  

 
Att undersöka ett fenomen ur flera perspektiv genom att använda olika tekniker för att samla in 
data kallas metodtriangulering.29 Det finns i sin tur olika former av metodtriangulering och 
eftersom vi i denna undersökning har valt att parallellt kombinera kvalitativa och kvantitativa 
ansatser, (se kap. 2.4) har vi således valt att använda oss av parallell metodtriangulering.30.   

 

                                                
25 Holme & Solvang, 2001 
26 Holme & Solvang, 2001 
27 Johannessen & Tufte, 2003 
28 Holme & Solvang, 2001 
29 Johannessen & Tufte, 2003 
30 Johannessen & Tufte, 2003 
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BILD 6 – Apollos logo 2 
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Vi har i föregående kapitel nämnt att metodtriangulering bygger på att kombinera kvalitativa 
och kvantitativa ansatser för datainsamling. Dessa ansatser kommer följaktligen att tillämpas i 
vår undersökning då vi har valt att använda oss av parallell metodtriangulering. 

 
Den kvalitativa ansatsen genomförs med Apollo, där deras marknadsföringschef besvarar en 
färdigstrukturerad e-postintervju med öppna svarsalternativ, som sedan kompletteras med en 
telefonintervju. (se kap. 2.2.2.1) Vidare genomförs den kvantitativa ansatsen med resenärer, 
där de svarar på en prestrukturerad enkät som syftar till att ge oss data om huruvida de anser att 
WOM är viktig eller ej. (se kap. 2.2.2.2) Genom en jämförelse av resultaten som vi erhåller 
från både intervjun och enkätundersökningen hoppas vi kunna besvara våran problemställning 
– Är WOM viktigt för resenärerna och därmed även för Apollo? Med andra ord om Apollo 
med fördel använt WOM i sin marknadsföring.   
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I denna fallstudie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka ett specifikt företag som är 
verksamt inom den svenska destinationsbranschen (se kap. 1.6). Vi har därefter valt att studera 
resebolaget Apollo. Motivering till valt företag grundar sig i att vi ville studera något av de 
marknadsledande aktörerna inom denna marknad. Eftersom Apollo är Sverige tredje största 
researrangör samt att de var tillmötesgående och tillät oss få en djupare inblick i verksamheten 
skapades ett tillfälle som inte kunde motstås. 
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Våra primärdata inhämtas från intervjun med Apollo samt enkätundersökningen med 
resenärer. Operationalisering för den kvalitativa ansatsen sker genom att ett intervjuunderlag 
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skickas med e-post till Apollo för att sedan kompletteras med en uppföljande telefonintervju.31 
För den kvantitativa ansatsen delar vi ut ca. 50 enkäter enligt ett subjektivt urval till resenärer 
från 18 år och uppåt (se kap. 1.6). 
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En e-postintervju kommer att utföras där intervjuunderlaget kommer att bestå av öppna frågor 
som informanten själv kan välja hur man vill utforma sina svar. E-post intervjun består av tre 
delfrågor som berör områdena; Apollos verksamhet, Apollos syn på WOM samt Apollos 
framtidsvision. Den uppföljande telefonintervjun kommer att utformas på så sätt att 
informanten och forskaren genom en tvåvägskommunikation kan klara ut de svårigheter och 
oklarheter som kan ha uppstått i samband med e-postintervjun. Till exempel kan frågor 
missförstås och svar kan behöva vidareutvecklas.   

 
Motivet bakom valet av den kvalitativa metoden härrör från brist på information, då tidigare 
undersökningar, statistik eller publiceringar om Apollos marknadsföring inte finns tillgängliga. 
Vidare finns det stora fördelar med en kvalitativ undersökning som lämpar sig i denna 
bemärkelse, till exempel ger den oss möjligheten att studera verksamheten på djupet samt att 
denna undersökningsansats ger högre datavaliditet än kvantitativa ansatser.32 
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Enkätundersökningen kommer att genomföras som en kvantitativ tvärsnittsundersökning, det 
vill säga undersökning av skillnader mellan personer från olika populationer som studeras vid 
ett tillfälle och som genomförs vid en och samma tidpunkt.33 Frågeformuläret kommer att 
bestå av prestrukturerade frågor som ca. 50 respondenter får besvara. (se bilaga 1) Frågorna 
utformas utifrån de teorier som avses ligga till grund för uppsatsen, detta för att uppnå 

                                                
31 Operationalisering = Att göra ett omfattande och generellt fenomen regestrerbart eller mätbart. Ur Johannessen & Tufte (2003:264) 
32 Johannessen & Tufte, 2003 
33 Johannessen & Tufte, 2003 
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relevanta resultat. Enkäten fokuserar på ett begränsat antal frågor för att skapa en effektiv 
insamling av empiri med minimerat antal bortfall, samt med hänsyn till den stress och tidsbrist 
som råder i samhället. Fördelen med ett frågeformulär anser vi främst vara dess breda 
täckning. 
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Genom ett subjektivt urval ser vi inga hinder att få tag på de 50 respondenter som behövs till 
undersökningen. Detta strategiskt utvalda subjektiva urval anser vi vara representativt för vår 
avgränsning avseende ålder. Detta då vi anser att personer över 18 år betalar för egen resa och 
därmed är potentiella kunder för Apollo. 
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Insamlandet av material skedde kontinuerlig under arbetets gång. I samband med detta 
utfördes sökningar av artiklar och rapporter på Internet, både genom vanliga sökmotorer, som 
Eniro.se och Google.com, samt genom olika databaser såsom Jstor, Emerald, Business Source 
Elite och Libris. 

 
Våra sekundärdata består främst av befintligt material inom ämnet, det vill säga böcker och 
artiklar om WOM marketing Dock har vi även inhämtat sekundärdata från närliggande 
områden som buzz marketing, viral marketing, kommunikation samt konsumentens olika roller 
i marknaden (nätverk och opinionsledare). Det huvudsakliga kriteriet för urvalet av den 
litteratur och de teorier som tas upp i denna studie har varit att de utifrån vår förståelse ska 
stämma överens med fenomenet. Med detta menar vi att teorin ska ha någon form av 
anknytning till WOM så att vi därmed kan tränga djupare ner i företeelsen, detta för att få en så 
omfångsrik bild av fenomenet som möjligt samt möjliggöra analys av det. 
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Målsättningen med analysen är att förstå den mening som ligger bakom företagets handlingar i 
form av intentioner, motiv, avsikter och verklighetstolkningar i konkreta handlingssituationer 
och i det här fallet gällande Apollos användning av WOM marketing. 
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De kvalitativa data som skall analyseras kommer från den intervju som vi genomfört med 
insatta i verksamheten. I detta fall kommer vi tillämpa en analysteknik som kallas analys av 
meningsinnehåll, vilket är en kvalitativ analys av innehållet i en text. Tekniken innebär att 
koncentrationen ligger på innehållet i datamaterialet.34  
 
Motivet bakom valet av denna form av analysmetod återfinns i möjligheten till detaljerat och 
omfångsrik datamaterial men också i fördelen av att det finns en förankring i datamaterialet 
och analysen. Dock finns en reservation till denna metod som bör beaktas, vilket är att det 
finns en risk att betydelsen i texten dekontextualiseras, det vill säga förvrängas på grund av 
tolkarens egna erfarenheter och värderingar.35 Avsikten med kvalitativ analys är att finna 
Apollos samband till WOM fenomenet. 
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De kvantitativa data som vi erhåller kan härledas från resultaten av vår enkätundersökning. I 
analysen kommer dessa data presenteras i form av univariat analys, bivariat analys samt 
trivariat analys. Den förstnämnda innebär analys av hur enheter fördelar sig på värdena till en 
variabel, medan bivariat analys avser analys av hur enheterna fördelar sig på två variabler 

                                                
34 Johannessen & Tufte, 2003 
35 Denscombe, 2000 
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samtidigt.36 Den sist nämnda analysmetoden (trivariat analys) visar i sin tur hur enheterna 
fördelar sig på tre variabler samtidigt.37  De två senast omnämnda kommer att framställas i 
form av korstabeller/grafer och den univariata analysen kommer presenteras genom framförallt 
spridningsdiagram och genomsnittsberäkningar. Denna form av analys är tänkt att användas 
för att finna resenärernas relation till WOM fenomenet. Vidare bör belysas att fördelen med 
kvantitativ analys främst är dess lämplighet för olika former av statistiska tekniker, vilket i sin 
tur erbjuder presentation i form av tabeller och diagram. 
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Eftersom denna undersökning är en fallstudie innebär det att vi kommer att samla mycket 
information (data) om ett avgränsat fenomen (fallet). Då undersökningsstrategin medför 
djupgående information om ett eller ett fåtal fenomen kan resultatet betraktas med misstro. 
Misstron har sin upprinnelse i huruvida det är rimligt att generalisera slutsatserna utifrån 
endast ett fall. Samtidigt bör läsaren vara medveten om att undersökningen endast är en 
provundersökning samt att vi som forskare är medvetna om detta och därför med försiktighet 
kommer hantera generaliseringar. Vidare kan nämnas att tillförlitligheten och trovärdigheten 
även kan kritiseras vid valet av intervjuobjekt då antalet informanter är lågt, samtidigt skall 
belysas att det kan uppstå svårigheter gällande kontakt med (och svar från) intervjuobjekten, 
främst med tanke på tidsaspekten.  

 
De insamlingsmetoder som vi kommer att utnyttja inbegriper nackdelar som bör 
uppmärksammas. Det bör exempelvis noteras att enkätundersökningar inte mynnar i 
information som är detaljrik och djupgående utan istället endast ”skrapar på ytan” av all den 
information som finns tillgänglig. Vidare har vi i enkätundersökningen använt ett subjektivt 
urval av respondenter. På grund av begränsade resurser har vi valt detta alternativ trots att vi är 
medvetna om att det inte nödvändigtvis är ett representativt urval.38 

 
                                                
36 Tufte & Johannessen, 2003 
37 Tufte & Johannessen, 2003 
38 Denscombe, 2000 
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Vårt betraktelsesätt av uppsatsens problemformulering påverkas framförallt av vår akademiska 
utbildning, det vill säga kurser som vi deltagit i och då främst marknadsföringsrelaterade 
kurser. Vi studerar båda företagsekonomi med design som inriktning, och därmed har vi 
liknande grundkunskaper inom marknadsföring och design. Våra arbetslivserfarenheter samt 
övriga studier, exempelvis inom avtalsrätt, redovisning, försäljning och formgivning, påverkar 
också vår referensram. Utöver detta har vi till största delen använt oss av litteratur inom ämnet 
Connected Marketing där WOM, buzz Marketing och viral Marketing ingår. Vi har även letat i 
databaser, främst Jstor men också andra databaser samt Internet. Vi har försökt att i så stor 
utsträckning som möjligt finna material som varit nyskrivet för att förhålla oss till kriteriet 
tidssamband men fann att den mer samtida litteraturen ofta innehöll referenser till andra 
författare vars böcker oftast publicerats många år tidigare. Därför valde vi att i dessa fall gå 
tillbaka och referera till primärkällan. 
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Den teoretiska diskussionen i denna uppsats har sin utgångspunkt i debatten om 
relationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring. Marknadsföring enligt traditionell 
mening syftar till att företaget ska sälja sin produkt/tjänst till så många kunder som möjligt. 

 
Kapitlet inleds med beskrivning av våra referensramar och den teoretiska relevansen varvid 
vi har grundat våra val av teorier på. Därefter följer en beskrivning av de valda teorierna – 
connected marketing, nätverksteorier samt behov som skapar kommunikation. Kapitlet 
syftar till att ge en grundläggande insikt i de teorier som kommer att tillämpas vid 
analysering och tolkning av undersökningsresultaten. 
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Utövare av traditionell marknadsföring menar att traditionella marknadsföringsmetoder är 
effektiva sätt att nå ut till många konsumenter till relativt låga kostnader.39 Detta är motsatsen 
till relationsmarknadsföringen då anammare av detta sätt att marknadsföra en produkt/tjänst 
menar att det är den enskilda konsumenten som skall sättas i fokus och inte den stora massan. 
På likartat sätt menar Gummesson att relationsmarknadsföring baseras på interaktion inom 
relationsnätverk.40 Även Welinder har dessa uppfattningar om traditionell- samt 
relationsmarknadsföring då han i sin artikel, Så får du kunden att förbli din kund, skriver ” 
Relationsmarknadsföring vänder sig till en definierad grupp medan traditionell 
marknadsföring vänder sig till en gränslös grupp”.41 Likaledes definierar Blomquist att 
relationsmarknadsföring innebär ”Att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla 
relationer med kunder och andra intressenter så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft 
skapas”.42 Relationsmarknadsföring har på grund härav som syfte att få den enskilda kunden 
att köpa så mycket som möjligt och menar att detta kan uppnås genom att skapa relationer 
mellan företaget och dess konsumenter, vilket i sin tur skapar kundlojalitet.43 Teoretiskt kan vi 
säga att traditionell marknadsföring använder marknadsföringsmixen (produkt, pris, plats och 
påverkan) för att skapa relationer, interaktion (handlingar) och nätverk med kunder.44 När det 
gäller relationsmarknadsföring sätts istället relation, interaktion och nätverk i centrum och 
utifrån dessa bestäms produktens utformning, pris, plats samt promotion.45  
 
Genom att redogöra för tidigare studier och undersökningar vill ävenledes Brooks Jr. 
poängtera betydelsen av reklam medelst relationsmarknadsföring.46 Han understryker även 
betydelsen av att tillfullo dra nytta av det som kommunikationsnätverk har att erbjuda, eller 
som författaren själv uttrycker det – ”the importance of using networks of interpersonal 
communications”.  

 

                                                
39 Kirby & Marsden, 2006; Rosen, 2004 
40 Gummesson, 1998 
41 http://80-www.ad.se.till.biblextern.sh.se/index.php?serv=nyhetsarkiv,”Så får du kunden att förbli din kund”, 2007-05-16 
42 Blomquist, D, H (2000:17) 
43 Kirby & Marsden, 2006; Rosen, 2004 
44 Kotler, 2006 
45 www.expowera.se, 2007-04-30 
46 Brooks Jr. R. (1957) 
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Författaren skriver att traditionell marknadsföring såsom reklam och PR har i syfte att 
informera konsumenten gällande produkter men han åsyftar också att även networks of 
interpersonal communications kan åstadkomma detta. Brooks Jr. påstår att dessa 
kommunicationsnätverken i vissa fall kan vara ett effektivare sätt att nå konsumenter på än via 
utövning av reklam och PR. Detta anser han bero på tre faktorer:  
 
(1) att dagens konsumenter har åtskilliga valmöjligheter,  
(2) att dagens livsstil är mindre fokuserad kring traditioner och  
(3) att networks of interpersonal communications verkar som en riktlinje för att upprätthålla  
     en viss typ av livsstil. 
 
Brooks Jr. menar vidare att det inom ett kommunikationsnätverk finns så kallade 
opinionsledare, opinion leaders. En opinionsledare beskrivs som en person som eftersöks av 
andra personer vid informationsbehov eller vid smak-/köpråd. Författaren åsyftar vidare att 
man kan påverka alla personer inom respektive ledares nätverk genom att enbart påverka 
opinionsledaren. Det vill säga genom att påverka dessa opinionsledare kan företagen även 
påverka övriga personer inom respektive ledares nätverk. Han menar att det är viktigt att 
identifiera och påverka ledaren i respektive nätverk för att denne i sin tur ska kunna 
kommunicera vidare ett positivt budskap om produkten inom sina nätverk. 
Relationsmarknadsföringen handlar således om att välja ”rätt” kunder, knyta dem nära 
företaget samt koncentrera marknadsföringsinsatser till de kunder som man bäst kan ge värde 
till och på så sätt minska behovet av att hela tiden anskaffa nya kunder. 

 
I sin artikel, Buyer perceptions of the purchase process and it’s effect on customer satisfaction, 
undersöker Tanner betydelsen av att förstå konsumentbelåtenhet (customer satisfaction).47 
Författaren anser detta vara viktigt eftersom framtida köpbeteende kan vara ett direkt resultat 
av konsumentbelåtenhet samt att konsumentbelåtenhet kan påverka viktiga faktorer, som 
exempelvis återköp. Resultaten som erhölls från undersökningen pekade på att när kunden ska 
bestämma sig för ett återköp så är dennes belåtenhet med sin egen köpprocess, det vill säga allt 
från informationssökning till bemötande av butikspersonal, viktigare än själva produkten och 
hur belåten kunden är med denna produkt. Tanner konkluderar sin artikel med att uppmana 

                                                
47 Tanner (1996) 
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företag att se till att deras säljprocesser överlappar med kundens köpprocess. Detta för att 
kunna skapa kundlojalitet samt ett mervärde kring produkten, vilket innebär att kunden gör 
återkommande köp hos företaget.48  
 
Vi kan utifrån ovanstående artiklar konstatera att Tanners och Brooks. Jrs undersökningar 
bekräftade relationsmarknadsföringens tes om att relation, interaktion samt nätverk bör sättas i 
fokus, och det är runt denna tes som vi har inrättat kommande teorier kring.   
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Marknadsförares val av metoder för att sprida ett budskap påverkas i stor utsträckning av vilka 
verktyg de har möjlighet att använda sig av. Kotler beskriver fyra verktyg för 
marknadskommunikation, nämligen annonsering, försäljningskampanjer, public relations och 
personlig försäljning.49 När redskapen förändras påverkas även disciplinen i olika stor 
utsträckning. Idag påverkas marknadsföringen av ett oändligt antal nya innovativa verktyg, 
däribland connected marketing. Den omfattande förändringen av databasmarknadsföring, 
utvecklingen av elektronisk handel, nya sätt att automatisera försäljningssupport och den 
plötsliga och kraftiga utvecklingen av World Wide Web, leder alla till att 
marknadsföringsdisciplinen är under förändring.50  

 
Connected marketing är en samlingsterm som innehåller uppkommande tekniker inom 
marknadsföring, nämligen WOM marketing, viral marketing och buzz marketing. Trots att det 
finns skillnader mellan teknikerna baseras alla på en insikt om att WOM är det mest kraftfulla 
marknadsföringsmediet.51 

 

                                                
48 Tanner, 1996 
49 Kotler, 2006 
50 Kirby & Marsden, 2006 
51 Kirby & Marsden, 2006 
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Det engelska begreppet WOM marketing är i stor utsträckning vedertaget bland dem som 
sysslar med marknadskommunikation i Sverige. Marsden definierar WOM marketing enligt 
följande: ”The promotion of a company or its products and services through an initiative 
conceived and designed to get people talking positively about that company, product or 
service”.52 På ett liknande sätt beskriver Grönroos WOM, som muntliga referenser, allt som 
sägs från en person till en annan om ett företag.53 Andra författare är emellertid mer restriktiva 
då de anser att källan ska vara icke-kommersiell.54 Rosengren är exempel på en författare som 
anser att WOM är ett samtal om en produkt eller ett varumärke mellan två icke kommersiella 
parter.55 Hon menar följaktligen att WOM uppkommer som ett naturligt fenomen bland 
konsumenter och att det på så sätt drivs av konsumenterna själva.  

 
I denna uppsats utgår vi emellertid från att WOM i grund och botten handlar om att personer 
delar med sig av sina uppfattningar, både positiva och negativa, angående någonting som kan 
knytas an till ett varumärke, produkt eller tjänst. Vi förutsätter även att företag använder sig av 
WOM marketing som en metod i sin marknadskommunikation och att man vill initiera 
spontan, positiv, muntlig kommunikation mellan människor om företagets produkt, tjänst eller 
varumärke.56 Vidare menar vi att WOM inte endast omfattar muntlig kommunikation utan kan 
innefatta all typ av interpersonell kommunikation oavsett var eller hur det sker.57 Brevkontakt 
och kontakt via Internet är exempel på hur WOM kan spridas utan att en muntlig 
kommunikation förekommer.  

 
Vi kan inte skriva ett avsnitt om WOM utan att gå in på de fördelar och risker som fenomenet 
innebär. Under nästa rubrik tas det därför upp några anledningar till varför WOM marketing av 

                                                
52 Kirby & Marsden, 2006;XVIII 
53 Grönroos, 2002 
54 Walsh, Gwinner & Swanson, 2004 
55 Rosengren, 2003 
56 Kirby & Marsden, 2006 
57 Allard, 2006 

 
WOM: ”ett samtal om en produkt eller ett 
varumärke mellan två icke kommersiella 

parter” 
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många uppfattas som fördelaktigt. Detta följs av en redogörelse för några av riskerna med 
fenomenet. 
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Alla företag, oavsett om de är välkända eller inte, genererar WOM som antingen är positiv 
eller negativ. Positiv WOM hjälper företagen att bygga upp deras affärsverksamhet medan 
negativ WOM skadar företaget. Även Rosen anser att all marknadsföring skapar WOM, men 
att detta blir allt svårare att uppnå via traditionella marknadsföringsverktyg.58 Han menar att 
svårigheter uppstår då den traditionella marknadsföringen anses ha kommersiella syften och att 
detta ofta lyser igenom och uppfattas av kunden som ännu ett sätt för företagen att övertala till 
köp. Dessutom omges vi idag av ett mediebrus vilket gör det ännu svårare att synas och nå 
fram med ett budskap.59 Styrkan med WOM marketing är att det har kraftigare genomslag än 
traditionell marknadskommunikation och reklam i massmedier såsom teve, radio och tidningar 
därför att avsändaren vanligtvis inte är kommersiell.60 Ur ett kundperspektiv kan vi med 
enkelhet påstå att konsumenter litar mer på vad deras nära och kära säger än vad som sägs 
genom en annons. Vänner och familj ses som mer objektiva eftersom de inte har något 
kommersiellt intresse.61  

 
WOM har vidare en stor betydelse vid köp av dyra och opåtagliga tjänster. Eftersom kunden 
ofta inte kan pröva tjänsten innan köpet innebär tjänster ett visst riskmoment för kunden och en 
rekommendation från en bekant uppfattas därför som någonting som minskar denna risk.62 

 
 

                                                
58 Rosen, 2004 
59 Rosen, 2004 
60 Kirby & Marsden, 2006 
61 Thorstenson, 2006 
62 Grönroos, 2002 
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Effekten av negativ WOM är av stor betydelse eftersom detta kan generera större nackdelar än 
den positiva motsvarigheten kan generera fördelar.63 Dessutom uppskattas det att negativ 
WOM sprider sig snabbare. 64Kontroll är ytterliggare en företeelse som är intressant att ta upp i 
sammanhanget då WOM ur ett marknadsföringsperspektiv innebär att en marknadsförare i 
stort sett låter konsumenter ta över kontrollen över kampanjen. Även Marsden instämmer med 
detta resonemang och skriver att WOM är ett naturligt fenomen som är ett resultat av 
konsumenters beteenden vilka inte går att kontrollera, men möjligheten finns att förstärka och 
accelerera dem.65 I nästa kapitel vill vi visa hur möjligheten att förstärka och accelerera WOM 
har ökat, tack vare Internets utveckling.  
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Internets oberoende av både rumsliga och tidsliga restriktioner har medfört att många 
marknadsförare fått ett ökat intresse för de möjligheter WOM kan innebära.66 Den kanske 
viktigaste anledningen till det ökade intresset är nog enligt oss ändå de nya 
kommunikationsteknologier som trätt fram. Dagens konsumenter kan nu ta del av varandras 
vardag (ge information och rekommendationer till andra konsumenter samt få tips och köpråd 
från andra konsumenter) genom exempelvis dagböcker på Internet (bloggar), eller med hjälp 
av meddelanden diskutera med varandra utan någon märkbar fördröjning i tiden (ICQ). Detta 
utöver från de mer traditionella redskapen e-post och hemsidor.67 Den personliga 
kommunikationen som Internet kan innebära ger användare möjlighet att dela sina upplevelser 
med andra och detta endast genom ett fåtal musklick, eller genom word-of-mouse som Helm 
kallar fenomenet.68 

 
                                                
63 Rosen, 2004 
64 Brooks, 1957 
65 Kirby & Marsden, 2006 
66 Thompsson, 1998 
67 Kirby & Marsden, 2006 
68 Helm, 2000 
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Denna ökning i C2C-kommunikation (customer to customer) har uppmärksammats av en del 
marknadsförare, vilka nu försöker anpassa och utveckla meddelanden för denna process.69 
Avsikten är att utveckla meddelanden med syftet att accelerera och förstärka spridningen av ett 
företags varumärke och tjänster/produkter. Detta ska ske genom vanliga användare av Internet, 
vilka självmant väljer att sprida meddelanden vidare till kontakter i deras egna nätverk.  
 
För att ge en bild av hur WOM marketing fungerar i praktiken, ges det i kommande kapitel 
konkreta exempel på lyckade WOM kampanjer hämtade ur reella förhållanden.  
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Tillsammans med Lance Armstrong Foundation for cancer research and education (2004) 
lyckades Nike genomföra en framgångsrik WOM kampanj. Duon utvecklade och sålde gula 
gummiarmband med texten ”Live strong”. Trots att ingen reklam gjordes för att marknadsföra 
dessa gummiarmband spreds armbandet och dess budskap över hela världen, detta endast med 
hjälp av WOM. Man hade redan efter sex månader sålt 20 miljoner armband till över 60 
länder, och på ett år hade denna siffra dubblats till 40 miljoner sålda armband.70 Det här är ett 
exempel på en så kallad ”cause campain” där man tillför ett värde till sitt varumärke. I detta 
fall lyckades Nike skapa medvetenhet om sitt varumärke, men ännu viktigare skapa ett positivt 
mervärde till sitt varumärke. 
 
Även Hotmail har genomfört en lyckad WOM kampanj på ett enkelt sätt, genom att använda 
existerande medlemmar som förespråkare av varumärket. Företaget infogade ett så kallat PS 
meddelande i varje e-post med budskapet: ”Get your free email at Hotmail”.71 Budskapet 
skickades ut av de existerande användarna som på detta vis förvandlades till reklamförmedlare 
för Hotmail. Företaget lyckades därigenom rekryterade 12 miljoner medlemmar på inte mer än 
18 månader, samt med en budget på endast 500 000 dollar.72 

                                                
69 Rosen, 2004 
70 Kirby & Marsden, 2006 
71 PS är en förkortning på det latinska uttrycket Post Scriptum och betyder efter det skrivna. Detta används då man vill göra ett inlägg i sin ursprungliga text. Från 

www.spraknamnden.se    
72 Kirby & Marsden, 2006 
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Det sist nämnda exemplet illustrerar vad Viral marketing innebär och detta är vad kommande 
kapitel handlar om.  
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Enligt vad som framgick i förra kapitlet har Internet ökat möjligheten att påverka spridningen 
av WOM, bland annat på grund av Internets gränslöshet och uppkomsten av nya 
kommunikationsteknologier. Marknadsförare har idag möjligheten att förstärka och accelerera 
WOM på Internet genom olika aktiviteter. Dessa aktiviteter kan se olika ut men det önskade 
resultatet är det samma, att skapa en vidareförmedling av marknadsföringsbudskap genom att 
utnyttja kunders sociala nätverk.73  

 
Viral marknadsföring är en översättning av det engelska ”viral marketing” och står för reklam 
som sprider och förökar sig över Internet likt ett virus men i positiv mening. Att man har valt 
termen viral eller virus beror på att spridningen sker på samma sätt som den medicinska 
formen av virus, från person till person med en exponentiell ökning.74 En tolkning är att de 
infekterar mottagaren med ett reklammeddelande. Att meddelanden beskrivs som smittsamma 
har att göra med i hur stor grad människor blir påverkade och motiverade till att skicka 
meddelandet vidare till sina bekanta, som i sin tur blir ”smittade” och överför meddelandet 
vidare i deras kontaktnät (nätverk). Marsden definierar viral marketing som ”The promotion of 
a company or its products and services through a persuasive message designed to spread, 
typically online, from person to person”.75 Viral marknadskommunikation skiljer sig således 
från buzz marketing och WOM marketing på så sätt att viral marknadskommunikation 
vanligtvis sker på Internet. Det är sålunda Internetanvändarna, genom chattprogram, forum, 
bloggar och dylikt, som är kanalerna för spridningen av budskapen som avsändaren har 
injicerat.76 Viral marknadskommunikation sprider sig snabbare till fler människor jämfört med 

                                                
73 Kirby & Marsden, 2006 
74 Kirby & Marsden, 2006 
75 Kirby & Marsden, 2006;XVIII 
76 Kirby & Marsden, 2006 
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WOM eftersom det sker på Internet.77 Det som sprids när man pratar om viral 
marknadskommunikation är budskap som oftast har ett kommersiellt innehåll. Eftersom 
spridningen sker över Internet handlar det om att sprida e-post, Internetadresser (länkar), filer, 
bilder, filmer, spel och liknande.  
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Idag kostar det mer än någonsin att använda sig av traditionella marknadsföringskanaler och 
det är till följd av detta som marknadsföring på Internet eller viral marknadsföring har blivit 
populärt. Detta eftersom det via e-post har blivit möjligt att nå konsumenter utan någon större 
kostnad.78 De låga kostnaderna jämfört med traditionell marknadsföring kommer från att det är 
kunden som gör mycket av jobbet då denna vidareförmedlar och sprider budskapet. Kostnaden 
är härmed en av de två främsta styrkorna med viral marketing. Den andra styrkan är dess 
effektivitet, vilket beror på att sändaren uppfattas som icke-kommersiell och därmed mer 
tillförlitlig än både traditionell marknadsföring och andra e-postmeddelanden som kommer 
från företag.79 

 
En tredje och ganska uppenbar fördel med viral marketing är dess förmåga till 
opinionsbildning. Designbyrån Free Range Studios har åtagit sig att skapa ett antal virala 
kampanjer som ofta har ändamålet att förändra människors uppfattning om laddade ämnen. 
Free Range är bland annat skaparna av The Meatrix som är baserat på den kända filmen The 
Matrix.80 The Meatrix är ett antal videosekvenser som producerats med ändamålet att skapa 
förståelse för hur illa så kallade fabriksgårdar i USA behandlar djur och land, samt vilka 
sjukdomar denna ohållbara utveckling kan leda till.81 Det finns fler exempel på virala 
kampanjer som försöker få människor att ändra uppfattning eller få upp ögonen för någonting, 
bland annat har tobaksindustrin råkat ut för detta - genom underhållande filmer vill olika 
opinionsgrupper upplysa om att tobaksbolag i stor utsträckning också äger delar av 

                                                
77 Kirby & Marsden, 2006 
78 Kirby & Marsden, 2006 
79 Kirby & Marsden, 2006 
80 www.freerange.org.au, 2007-03-29 
81 www.themeatrix.com, 2007-03-29 
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livsmedelsindustrin. Man försöker göra tittaren uppmärksam på att vissa livsmedel indirekt 
stödjer framkallandet av de sjukdomar som drabbar rökare. 
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Som vi har nämnt tidigare så bygger viral marketing nästan uteslutande på teknologiska 
utvecklingar, och då främst Internet. Dagens Internetteknologi har dock vissa limitationer. 
Exempelvis finns det begränsningar i storleken på filer som kan skickas med hjälp av e-post. 
Däremot vill vi framhäva att det finns andra typer av program som klarar av att vidareförmedla 
stora filer, till exempel MSN-Messenger och fildelningsprogram (file sharing application) som 
Direct Connect, Turrent, Napster m fl. Vi menar härmed att viral marketing inte är perfekt då 
tillgängligheten kan skapa kontrollbrist. Vidare kan viral marketing även skapa problem i 
moralisk mening, vilket nedanstående exempel åskådliggör.  

 
Enligt Marsden är en av de mest lyckade virala kampanjerna Proof, skapad av 
underklädesmärket Agent Provocateur.82 Reklamen, med Kylie Minogue i huvudrollen, var 
ämnad för biobesökare men förbjöds då den uppfattades som stötande och alltför sexuellt 
utmanande. Med anledning av detta bestämde sig skaparna istället att lägga ut reklamklippet 
på Internet. Som resultat av detta cirkulerar detta filmklipp idag fritt på Internet och sprids 
mellan olika användare genom så kallade fildelningsprogram. Detta gör att det inte finns någon 
möjlighet för företaget att stoppa filmen om de skulle bli tillsagda att göra det. Vid 
användandet av traditionella marknadsföringsåtgärder kan ett företag tvingas till att dra tillbaka 
till exempel en reklamfilm och dömas till böter om de inte gör det. Hur ska ett företag som 
använt viral marketing dömas om de tappat kontrollen över sin kampanj? Att denna film 
cirkulerar med hjälp av fildelningsprogram möjliggör dessutom att minderåriga kan se den. 
Det är alltså här som den moraliska aspekten uppenbarar sig. Ett barn kan till exempel vara 
intresserad av Kylie Minogue och därför söka i ett fildelningsprogram efter filer som har 
anknytning till artisten. På resultatsidan som dyker upp finns troligtvis Agent Provocateurs 
reklam med. 

 

                                                
82 Kirby & Marsden, 2006 
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BILD 11 - Buzz marketing 
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Buzz är en engelsk term som inte har någon direkt motsvarighet i svenskan. Den närmaste 
översättningen skulle kunna vara ”surr” eller möjligen ”snack”.83 Marsden definierar buzz 
marketing enligt följande: ”The promotion of a company or its product and services through 
an initiative conceived and designed to get people and the media talking positively about that 
company, product or service”.84 En annan liknande definition lyder: “Using a special ‘hook’, 
event, or promotion to get consumer and the media talking about a campaign”.85 Enligt dessa 
definitioner ser vi att det handlar om en taktik från företagets sida för att åstadkomma buzz.  

 
Det krävs något speciellt för att buzz ska uppstå och spridas framgångsrikt genom medier och 
människor. Idag finns det därför företag som infiltrerar sociala nätverk med agenter som 
frivilligt erbjuder sig att tala gott om produkter och tjänster för att i gengäld få varuprover och 
känslan av delaktighet i frontlinjen av växande trender.86 Syftet med buzz marketing är alltså 
att rekrytera ärliga förespråkare för ett varumärke för att därmed generera ärliga åsikter om 
produkter och tjänster, dock enbart om dessa ”ärliga” åsikter är positiva. Att delaktighet är 
viktigt grundar sig i något som kallas för The Hawthorne effect där det är vetenskapligt bevisat 
att individer får en ökad positiv inställning till något som de känner sig delaktiga i.87 

 
Marsden beskriver buzz marketing som att delta i en frivillig marknadsföringsarmé där status 
är en viktig motivationsfaktor. Företagen har alltså hittat sätt att utnyttja den oro för avsaknad 
av status som vissa personer känner och använda denna till att stimulera WOM.88 Idén är inte 
ny, utan redan på 1950-talet publicerades Vance Packards sin bästsäljare The Hidden 
Persuaders som beskriver hur marknadsförare subtilt manipulerar våra sinnen och känslor.89 
Idag, mer än 50 år senare, arbetar marknadsförare med vetenskapsmän som undersöker hur 

                                                
83 lexin2.nada.kth.se/sve-eng.html, 2007-03-29 
84 Kirby & Marsden, 2006;XVIII 
85 Allard, 2006;198 
86 Kirby & Marsden, 2006 
87 Kirby & Marsden, 2006 
88 Söderlund, 2002 
89 Söderlund, 2002 
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märkeslojalitet kan utvecklas och förbättras genom att förstå hjärnans funktioner. Enkelt 
uttryckt försöker de identifiera ”köpknappen” i våra huvuden.90  

 
Det finns kritiker som påstår att buzz marketing är en form av kulturell korruption med vilket 
de menar att den bland annat är vilseledande. Oro finns för att konsumenten blir omedvetet 
utsatt för ett marknadsföringsbudskap, inte direkt från företag utan från en ännu starkare 
förespråkare, nämligen en entusiastisk främling eller bekant.91 Buzz marketing handlar alltså 
om att få människor och media att tala väl om ett varumärke, produkt eller tjänst genom 
planerade initiativ.92  
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån texten ovan definiera begreppen i den här uppsatsen enligt 
följande: 

 
� Connected marketing  

Connected marketing är ett övergripande begrepp för aktiviteter som syftar till 
interpersonell kommunikation och publicitet om en produkt, tjänst eller ett varumärke. 

 
� WOM  

WOM är muntlig kommunikation om en produkt, tjänst eller ett varumärke. 
 
� WOM marketing  

WOM marketing är aktiviteter som syftar till att åstadkomma muntlig eller skriftlig 
interpersonell kommunikation mellan två icke kommersiella parter om en produkt, tjänst 
eller ett varumärke. 

 
 

                                                
90 Söderlund, 2002 
91 Rosen 2004 
92 Rosen, 2004 
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BILD 12 – Nätverks hubbar 

� Buzz marketing  
Buzz marketing är aktiviteter som syftar till att åstadkomma publicitet i medier och 
konversation bland människor gällande en produkt, tjänst eller ett varumärke. 

 
� Viral marketing  

Viral marketing är en strategi som uppmuntrar personer att på eget initiativ sprida ett 
fördefinierat meddelande i deras nätverk och på detta sätt åstadkomma en exponentiell 
spridning och exponering. 
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Varje människa har ett socialt nätverk. Hur många relationer som finns i våra sociala nätverk 
är olika. Nätverk är också dynamiska och förändras över tid. Internet har exempelvis gjort det 
möjligt för fler människor att kommunicera, bygga ut och underhålla sina sociala nätverk.93 
Även om Internet suddar ut geografiska gränser så betyder det inte att vi kommunicerar med 
vem som helst. Den mest grundläggande principen av mänsklig kommunikation är att 
förflyttningen av idéer sker mest frekvent mellan individer som är lika varandra.94 Rosen 
menar att informationsflödet beror på den grad av likhet som råder mellan interagerande par av 
individer såsom värderingar, utbildning, social status och så vidare.  
 
Det kan urskiljas olika typer av nätverk eller som Rosen väljer att kalla det: ”network hubs”. I 
en dimension ser han dels ”regular hubs” och dels ”mega hubs”, vilka avser lokala respektive 
nationella nätverk. De förra har betydelse i sina egna nätverk, där de kommunicerar med några 
tiotal personer. Mega hubs har däremot tillgång till arenor av en annan storleksordning och kan 
ofta kommunicera med många hundra eller tusen personer samtidigt. Det kan handla om TV-
personligheter, kolumnister eller bloggare, och de kanske till och med förtjänar att kallas 
opinionsbildare.95  

 

                                                
93 Rosen, 2004 
94 Rosen, 2004 
95 Rosen, 2004 
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BILD 13 - Opinionsledaren 
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Kärt barn har många namn: opinionsbildare, opinionsledare, påverkare, ”influentials”, 
ambassadörer, kulturbärare, hubbar, buzzare, pratare och så vidare. I grunden syftar alla dessa 
termer på samma sak: ”människor som samtalar med andra människor – personer som andra 
lyssnar på, som är engagerande, som förefaller initierade, som har ett stort socialt nätverk och 
som känner andra personer”.96  

 
Rosen gör en åtskillnad mellan personer som påverkar andra i kraft av sitt kunnande inom ett 
specifikt område och individer som har inflytande över andra genom sin sociala ställning samt 
det faktum att folk litar på dem. Gemensamt för dessa typer av opinionsledare är att de är 
personer som kan fungera som bryggor mellan olika nätverk och sociala grupperingar.   

 
I en undersökning om hur människor röstar i ett val fann forskarna att det var väldigt få beslut 
som var direkt påverkade av medierna.97 Istället verkade det som att informationen och 
budskapen flödat från medierna till opinionsledare och från dessa till övriga delar av 
populationen. Denna process kallas för tvåstegshypotesen (The Two-Step Flow Model). 
Tvåstegshypotesen kritiserades dock på grund av sin enkelhet samt faktumet att den inte täckte 
alla aspekter i kommunikationen. Kritiken resulterade i att flera dimensioner eller riktningar 
lades till och modellen gjordes mer komplex för att på ett bättre sätt kunna illustrera och 
beskriva hur information och påverkan flödar. Den modifierade modellen kallas på engelska 
Multi-step Flow men grundtanken är fortfarande densamma – massmediernas påverkan är inte 
direkt utan passerar mänskliga opinionsledare och påverkar massorna i minst två steg.98  

 
Detta kan få läsaren att undra vad det är som gör opinionledare speciella och varför 
massmedierna först och främst påverkar dessa personer. Att vara en opinionsledare handlar 
inte om ledarskap i vanlig mening. Opinionsledaren är inte en auktoritär, karismatisk eller 
ledande figur utan snarare en expert bland sina jämlikar, en källa för råd om ett särskilt ämne.99 

                                                
96 Thorstenson, 2006;19 
97 Thorstenson, 2006 
98 Rosen, 2004 
99 Thorstenson, 2006 
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BILD 14 – Maslows hehovstrappa 

Rosen menar på liknande sätt att en opinionsledare är en person som andra personer söker sig 
till vid informationsbehov.100 Författaren poängterar dock att det inte är en fråga om 
intelligens, utan snarare att opinionsledare till större utsträckning exponeras av 
masskommunikationskanaler och på så vis samlar på sig kunskap inom sina intresseområden 
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När vi talar om WOM marketing, viral marketing eller buzz marketing så avser dessa teorier i 
grund och botten att sätta igång samtal, det vill säga skapa kommunikation mellan människor. 
Därför anser vi det vara relevant att i denna uppsats även presentera Maslows teorier om behov 
som skapar kommunikation. Maslows menar att människan har mål, önskningar och behov 
som är grundläggande för hennes överlevnad och för hennes liv. Det är inte alltid vi ser att vårt 
beteende ytterst syftar till att uppfylla dessa mål, önskningar och behov eftersom vi inte är 
medvetna om dem. Olika människor har olika sätt att tillfredsställa ett visst behov.101 Enligt 
författaren finns det fem nivåer av behov.  

 
� Fysiologiska behov 

De mest grundläggande behoven människan har är de fysiologiska behoven. Hit räknas 
mat, sömn, vätska och annat som kroppen behöver för att fungera. 

 
� Säkerhets-/trygghetsbehov 

Vi behöver skydd, stabilitet, struktur och vara fria från rädsla och osäkerhet i vår 
vardagliga miljö. 

 
� Kontaktbehov (behov av gemenskap) 

Om de fysiologiska behoven och behoven av trygghet är uppfyllda uppstår behovet av 
kärlek och att tillhöra en gemenskap. För att behovet av tillhörande ska uppfyllas i den 
interpersonella relationen måste individen tro att den andra parten i relationen bryr sig 

                                                
100 Rosen, 2004 
101 Maslow, 1970 
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om en. I behovet av att tillhöra en grupp och känna sig älskad formas också identiteten 
och vi känner oss accepterade. 

 
� Uppskattning-/statusbehov 

Människan har en önskan om respekt, uppskattning och högt anseende hos andra. Hon 
vill vara stark, prestera, vara duktig och inge förtroende. En annan del i detta behov är 
strävan efter gott rykte, status, berömmelse, dominans, uppmärksamhet, värdighet och 
liknande. Uppfyllelse av dessa önskningar leder till god självbild, att man blir nöjd med 
sig själv och känner sig stark, värdefull och nödvändig för omvärlden.  

 
� Behov av självförverkligande 

Det sista behovet i Maslows behovstrappa är behovet av självförverkligande, vilket 
innebär att vi behöver göra sådant som vi är intresserade av (uppfylla personliga mål) för 
att nå självtillfredsställelse. Marslow menar att vi motiverar oss för att uppnå 
självförverkligande när de andra behoven i behovstrappan är uppfyllda. 

 
Dessa önskningar som människan har om att uppfylla sina behov, vare sig det är fysiologiska 
behov, behov av trygghet, gemenskap, uppskattning eller självförverkligande, utgör de alla en 
motivationsfaktor för kommunikation. Detta eftersom det är genom kommunikation som vi 
skapar mening i vår tillvaro.102  
 
 

 

                                                
102 Rosen, 2004 
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Destinationsbranschen tog sin början i slutet av 50-talet och medförde en förändring i 
människors bristande resvanor. Von Seth skriver att människan alltid har fascinerats av resor 
men att det är först på senare tid som det har blivit möjligt, att för en rimlig kostnad och under 
en relativt kort tid, upptäcka världen.103 Vad som har bidragit till denna utveckling anser Von 
Seth främst bero på två faktorer, nämligen att vi har fått mer fritid samt snabbare och billigare 
transportmedel. Samtidigt menar Von Seth att konkurrensen har hårdnat i takt med det ökade 
intresset för resandet. Den växande konkurrensen har i sin tur bidragit till kraftigt sänkta priser 
för resenärerna som nu är generellt mer resvana.104 Dessa erfarna resenärer ställer idag allt 
högre krav på researrangören och dess utbud. Det är numera valfrihet och upplevelser som 
eftersöks av de samtida resenärerna.105 Det är dock inte endast kundkretsen som har omdanats 
utan hela resebranschen har genomgått stora förändringar.106  
 
Octagroup skriver i sitt nyhetsbrev att Internet har effektiviserat försäljning, biljettdistribution 
och betalningar. Vidare beskriver Octagroup hur researrangörerna utsätts för stark konkurrens 
från snabbt framväxande nätresearrangörer och nätresebyråer samtidigt som lågprisflygbolagen 

                                                
103 Von Seth, 2001 
104 Von Seth, 2001 
105 www.apollo.se 
106 www.octagroup.se/octanews_feb2004.html, 2007-04-19 

 
I empiri kapitlet presenteras övriga grundläggande data om destinationsbranschen samt 
Apollo. Här tas det även upp hur undersökningarna utfördes, vilka riktlinjer som följdes, 
vilka variabler som valdes till undersökningarna samt de ändringar som gjorts från den 
ursprungliga metodbeskrivning. Här hittas även motiveringar till de valda 
undersökningsfrågorna. Detta kapitel syftar främst till att ge läsaren en inblick i hur 
undersökningarna genomfördes. 
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BILD 15 – The power of ”word of mouth”  

utmanar de stora etablerade flygbolagen. Enligt samma källa leder utvecklingen till prispress, 
ökad tillgänglighet på resor samt ökad kundmakt. Björnelid menar till följd därav att kunden 
har blivit den verkliga vinnaren i konkurrensen inom destinationsbranschen.107  
 
Det kan inalles konstateras att det totalt sett råder en överetablering av företag i resebranschen 
vilket medför att det är kunderna som är den bristvara företagen slåss om. Det ligger en 
utmaning i att styra kunden bland alla alternativ och det enorma informationsutbud som finns 
att ta del av. Då det finns en stor risk att kunderna inte blir trogna ett företag måste företaget 
således visa att de kan tillhandahålla god service och visa för kunden att företaget behöver 
denne lika mycket som kunden behöver företaget.108 Ekbergh åsyftar att företaget kan göra 
detta genom att tillämpa WOM i sin marknadsföring då han menar att många reseköpare 
vänder sig till de ställen där dem genom WOM hört att man kan få en bra ”deal” och bra 
service.109  
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Apollo grundades år 1982, av Fotios Costoulas och Georgios Hadjis. Företaget var till en 
början en ren återförsäljare av resor, det vill säga resebolag (se kap. 1.7), men växlade snart fil 
till att bli researrangörer som producerar och säljer resor direkt till privatpersoner och företag. 
Företaget var fram tills 2001 familjeägt men förvärvades sedan av den schweiziska 
resekoncernen Kuoni Holding Ltd. Idag är Apollo Sveriges tredje största researrangör och 
erbjuder charterresor, individuella paketresor, rundresor, reguljärflyg, seglingscharter samt 
grupp- och konferensresor. Företaget är även marknadsledande på resor till Grekland.110 
 
Apollos huvudmålgrupp är moderna människor i åldrarna 15-74 år som tycker om att resa. 
Därför menar Apollo att de har som målsättning att företaget ska upplevas som mer modern 
och mer flexibelt än andra aktörer på marknaden. Företagets fokus ligger på frihet, 

                                                
107 Björnelid, 2006 
108  Huldschiner, 2005 
109 Ekbergh, 2005 
110 www.apollo.se 
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småskalighet samt lokal prägel och menar att känslan av att man verkligen upplever ett annat 
land när man reser är väldigt viktig.111 
 
Apollos affärsidé lyder: 

 
”Vi skall på ett okomplicerat sätt erbjuda prisvärda resor med kunden i fokus, genom en 

effektiv organisation präglad av omtanke och ärlighet.”112 
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Då vår uppsats bygger på en fallstudie är det enligt oss erforderligt att utföra en djupare 
undersökning med Apollo. Vi har av den orsaken valt att uträtta en kvalitativ undersökning i 
form av en e-postintervju. Informanten för denna intervju var Staffan Jansson, Head of 
Advertising för Apollo AB (se bilaga 1). Intervjun genomfördes enligt vad som nämnts 
tidigare, via e-post med reservationer för en eventuellt kompletterande telefonintervju. Dock 
avskaffades telefonintervjun då vi ansåg att svaren som erhölls från e-postintervjun var 
tillräckliga för att kunna besvara vår problemställning – Är WOM viktigt för resenärerna och 
därmed även för Apollo? 
 
E-postintervjun är strukturerad med totalt tio frågor som är indelade i tre avsnitt. Det första 
avsnittet består av fyra frågor som syftar till att ge information om Apollo samt dess marknad. 
Eftersom vi inte ville förlita oss på sekundär data ombads vår informant att under detta avsnitt 
svara på frågor som hur Apollo uppfattar sin marknad, hur destinationsbranschen har 
förändrats samt vad Apollo har gjort för att försöka anpassa sig till förändringarna. Svaren på 
hur Apollo förhåller sig till dessa variabler (marknad, destinationsbranschens förändring samt 
anpassning) kommer att ge oss en bredare bild av Apollos verksamhet, till exempel om de ser 
att det sker en trendväxling samt om de försöker anpassa sig till trenderna.  

                                                
111 www.apollo.se 
112 www.apollo.se 
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BILD 16 – One databas to rule them all 

 
Det andra avsnittet består av ytterligare fyra frågor som är ämnade att ge svar på kopplingen 
mellan Apollo och WOM. Det är främst här som vi inhämtar information för att besvara vår 
forskningsfråga. Här besvaras frågor om hur WOM uppfattas, om Apollo aktivt arbetar med 
WOM, vad WOM kan bidra med till den traditionella marknadsföringen samt vad som bör 
beaktas vid tillämpning av WOM. Eftersom detta avsnitt direkt behandlar WOM är våra 
variabler för avsnittet ganska självklara – WOM & Apollo, WOM & traditionell 
marknadsföring samt WOM & dess begränsning. 
 
Det tredje och sista avsnittet består av två frågor med variablerna destinationsbranschens 
utveckling samt WOMs framtida betydelse. Dessa avslutande frågor är avsedda för att ta reda 
på hur informanten tror att destinationsbranschen kommer att utvecklas samt vad WOM 
kommer att ha för betydelse för denna framtida utveckling. Vidare ska svaren för detta avsnitt 
utgöra en grund för vår tolkning av WOMs roll och betydelse inom marknadsföringen 
framöver. 
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I denna studie genomfördes, förutom en kvalitativ e-postundersökning, även en kvantitativ 
enkätundersökning. Den kvantitativa tvärsnittsundersökningen genomfördes på Södertörns 
Högskolas bibliotek i Flemingsberg under fredagen den 13 april 2007. Enligt ett subjektivt 
urval delades enkäter ut till 65 respondenter under förutsättning att de var 18 år eller äldre. (se 
kap. 1.6) Dessa respondenter fick själva fylla i enkäten men de hade även möjlighet att ställa 
frågor till oss forskare.  
 
Enkäten var utformad med åtta prestrukturerade huvudfrågor (se bilaga 1).113 De variabler vi 
använt oss av i undersökningen är utformade på olika skalnivåer som anger vilken sorts 

                                                
113 En prestrukturerad enkät innebär att en enkät har fasta frågor samt svarsalternativ. Johannessen & Tufte, 2003 
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statistiska analyser som är meningsfulla att genomföra under databehandlingen.114  Frågorna 1, 
5 och 6 är alla dikotoma variabler, det vill säga variabler som endast har två värden.115 Dessa 
frågor befinner sig vidare på nominalnivå eftersom svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande 
samt ej kan rangordnas. Endast en variabel i denna enkät befinner sig på kvotnivå, nämligen 
fråga 2.116 De resterande frågorna (fråga 3, 4, 7 samt 8) är på ordinalnivå.117 

 
Valet av frågor till enkätundersökningen var av strategiska skäl uppdelade i fyra delar. Den 
första delen avser fråga 1 och 2. Dessa frågor är bakgrundsvariabler som ska syfta till att ge 
information om respondenten. Att ha kön och ålder som bakgrundsvariabler medför en 
möjlighet för oss att fördjupa vår analys. Genom att tillämpa metoden för bivariatanalys kan vi 
exempelvis dra slutsatser om graden av informationsspridning vid olika åldrar eller för olika 
kön för att se eventuella skillnader och kunna spekulera kring skälen till dessa.  
 
Vidare ämnar frågorna 3 till 5 (del två) att ge oss nödvändig information hurvida det existerar 
informationsbyte, gällande researrangörer, hos respondenterna. Det vill säga om det 
förekommer någon form av WOM aktivitet. Med den tredje delen i undersökningen (frågorna 
6 och 7) avser vi att bland annat få upplysningar gällande respondenternas preferenser vid 
sökandet efter en researrangör, påverkande faktorer vid val av researrangörer samt tillitsgraden 
för olika informationskällor. Variablerna för dessa frågor valdes till påverkande faktorer, tillit 
samt preferenser medan värdena till dessa variabler valdes till researrangörer, massmedier, 
vänner, familj samt Internet. 
 
Den fjärde och sista delen av enkätundersökningen (fråga 8) omfattar den kanske viktigaste 
frågan. Svaren som vi erhåller från denna fråga kommer att utgöra en viktig grund för 
besvarandet av vår problemformulering, nämligen om WOM är viktigt för resenärerna. 

 
 
 

                                                
114 Johannessen & Tufte, 2003 
115 Johannessen & Tufte, 2003 
116 Kvotnivå kännetecknas av en narturlig nollpunkt samt lika avstånd mellan värdena. Johannessen & Tufte, 2003 
117 Ordinalnivå kännetecknas av en logisk rangordning. Johannessen & Tufte, 2003 
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Den kvalitativa undersökningen genomfördes, enligt vad som nämnts tidigare, med Apollos 
marknadschef, Staffan Jansson. E-post intervjun var vidare uppdelad i tre delar (Apollo + 
marknaden, Apollo + WOM samt Apollo + framtiden) och i det följande redogörs för vad som 
framkom under respektive del.  
 
�@��	�	���������	
Utifrån intervjun framgick det att destinationsmarknaden har genomgått stora förändringar, i 
den mening att accessen till olika länder och destinationer har ökat. Vidare beskrev Jansson 
hur priserna för resor har sjunkit, mycket på grund av konkurrensen från lågprisflygbolagen. 
Det är dock inte enbart destinationsbranschen som har utvecklats, det har även skett stora 
utbyggnader i boende (fler boende alternativ) samt att boende i olika kategorier har byggts ut 
(enkel rum, dubbelrum, lyx, svit etc.).118 Även resenärerna har blivit mer resvana och till följd 
därav mer kräsna gällande vad man vill ha och mer individualistiska i sina behov.119 Jansson 
berättade även om hur den tekniska utveckling och då främst Internet har förändrat hur 
destinationsbranschen producerar, paketerar och säljer sina produkter (resor). Vi presumerar att 
Jansson menade att resenärerna i allt mindre utsträckning drar nytta av den personliga 
kontakten/servicen som erbjuds av researrangören och resebolagen. Detta eftersom resenärerna 

                                                
118 Staffan Jansson, 2007 Bilaga 1 – E-postintervju + svar; 2a 
119 Staffan Jansson, 2007 Bilaga 1 – E-postintervju + svar; 2a 

 
I detta kapitel presenteras undersökningsresultaten med hjälp av grafer och diagram. Detta 
för att ge läsaren en överblick av resultaten som erhölls samt det data som kommer att ligga 
till grund för analysen. I analysen, som även igår i kapitlet, försöker vi skapa mening åt det 
material som presenteras. Detta utförs främst genom införande av teorierna som 
introducerades i kapitel tre. 
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BILD 17 – Viral marketing 2 

numera kan boka sina resmål på egen hand.120 Jansson framhävde att det krävs stora 
ansträngningar för att försöka anpassa sig till de utvecklingar som har skett inom marknaden 
som Apollo är verksamt inom. Att utgå ifrån kundens individuella behov är ett belägg för hur 
företaget har adapterat sig till marknaden.121 Han menade vidare att stora satsningar har gjorts 
beträffande Internet, och att detta även är ett exempel på Apollos ansträngningar att 
synkronisera företaget till marknaden. Dock ska man inte stirra sig blind på att följa trenderna 
då Jansson även menade att företagets paroll om kunskap, trygghet samt genuin upplevelse för 
kunderna ständigt måste finnas i bakhuvudet. 
 
�@��	�	D��	
I vår intervju med Staffan Jansson förvärvades viktig information inte enbart om Apollo och 
dess marknad, utan även om WOMs betydelse för företaget och hur man inom verksamheten 
arbetar med WOM. Vi anser att Jansson har en bra bild av vad WOM innebär då han beskrev 
fenomenet som ”att allmänheten (kunder och icke kunder) sprider information och åsikter 
(positivt och negativt) om ett varumärke/organisation/företeelse etc. Dvs. att det inte sker 
genom betalda kanaler och görs person till person.”122 Han fann vidare att WOM, likt mycket 
annat, har sina för- och nackdelar. Jansson skildrade för- och nackdelarna och menade att 
WOM är viktigt i den bemärkelsen att de som vidarebefordrar informationen ofta har 
mottagarens förtroende. Han menade att det är denna höga tillitsfaktor som gör att kunden blir 
mer påverkbar/mottaglig till informationen som sprids med hjälp av WOM än den information 
som sprids med hjälp av traditionell marknadsföring (reklam). Medan fördelarna med WOM är 
gynnsamma ville Jansson påpeka att WOMs eventuella nackdelar kan ha förödande effekter. 
Nog låter det bra att endast behöva påverka nyckelpersonerna (opinionsledarna) för att sedan 
låta dessa personer fungera som ambassadörer för företaget, det vill säga låta opinionsledarna 
göra jobbet med att sprida budskapet vidare.123 Dock är WOM svår kontrollerat och man kan 
aldrig vara säker på om budskap som sprids är positiva, påpekade Jansson. För att styrka sitt 
resonemang berättade han att Apollo aktivt arbetar med WOM genom att hålla olika aktiviteter 
där kunderna kan rekrytera vänner och familj till nyhetsbrev etcetera. Han poängterade att det 
vid dessa tillfällen är extra viktigt för företaget att leverera vad kunden förväntar sig, gärna lite 

                                                
120 Analys av författarna 
121 Staffan Jansson, 2007 Bilaga 1 – E-postintervju + svar; 2a 
122 Staffan Jansson, 2007 Bilaga 1 – E-postintervju + svar; 2a 
123 Generellt exempel av författarna 
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mer, så att kunden får en positiv upplevelse och vidarebefordrar detta positiva budskap till så 
många som möjligt. 
 
�@��	�	���������	
Staffan Jansson åsyftade emellertid att WOMs innebörd och funktion, såsom beskrivits ovan, 
inte kommer att förändras i framtiden utan att det snarare är kundens behov av detta sätt att 
marknadsföra en produkt som kommer att växa.124 Med denna förutsägelse menade han att det 
ökade mediebruset kommer att generera allt större informationsflöde, vilket i sin tur leder till 
att konsumenten i allt högre grad kommer att förlita sig på personer inom sitt eget nätverk för 
att få den information som eftersöks. Det är följaktligen här som behovet av WOM kommer att 
gro.125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
124 Analys av författarna 
125 Analys av författarna 
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Figur 1 – Könsfördelning bland deltagarna i undersökningen 

.�)	���=����	9	����?�	�A	���B�=�����������	
 

I följande kapitel presenteras de datanära resultaten från enkätundersökningen i form av grafer 
och diagram. Enkätundersökningen syftade till att ge information om respondenternas WOM 
aktiviteter. Informationen som vi erhåll från dels e-postintervjun och dels från 
enkätundersökningen kommer, tillsammans med de teorier som presenterades i kapitel tre, 
sedan att utgöra grunden för våra slutsatser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten från enkätundersökningen visar att en övervägande del av respondenterna var 
kvinnor. Av det totala urvalet på 65 personer fann vi att 42 personer var kvinnliga deltagare. 
Detta innebär således att 65 procent av våra respondenter var kvinnliga samt att 35 procent (23 
deltagare) var manliga. Det är beklagligt att vi inte erhöll en jämnare fördelning mellan könen 
hos våra respondenter. Orsaken bedömer vi vara vårt metodurval och anser att om en mer 
omfattande undersökning skall genomföras bör forskarna välja ett mer strategiskt urval. 
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Figur 2 – Åldersfördelning bland deltagarna i undersökningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare visade resultaten att huvuddelen av respondenterna var yngre än 30 år, hela 65 procent 
av de tillfrågade tillhörde åldersintervallet 20-29. Vi kan konstatera att åldersfördelningen inte 
är jämt fördelad mellan de valda kategorierna då åldersintervallen 18-19, 30-39, 40-49 samt 
50+ endast motsvarade 8, 18, 6 respektive 3 procent av alla respondenter. Även detta utfall tror 
vi är ett resultat av det subjektiva urvalet som tillämpades i undersökningen. Eftersom vi valde 
att utföra enkätundersökningen i Södertörns Högskolas bibliotek var valet av platsen även en 
faktor som påverkade resultatet på åldersfördelningen. Visserligen hade det varit önskvärt med 
en mer utspridd fördelning men då det fanns begränsningar både gällande tid och gällande 
resurser var vi tvungna att prioritera dessa faktorer framför val av undersökningsplats. 
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Figur 3 - WOM aktivitet för deltagarna: diskutera researrangörer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enkätsvaren visade att hela 42 procent av de tillfrågade diskuterade researrangörer med andra 
ibland och att 9 procent ofta diskuterade researrangörer med andra. 34 procent av deltagarna 
diskuterade sällan researrangörer med andra medan de resterande 15 procenten aldrig 
diskuterade researrangörer med andra. Resultaten från denna fråga gav oss vidare en indikation 
på att majoriteten av respondenterna (85%) någon gång har diskuterat researrangörer med 
andra personer medan endast 15 procent av deltagarna uppgav att de aldrig diskuterade 
researrangörer med andra. Resultaten från denna fråga ger oss således belägg för att 
diskussioner, antingen positiva eller negativa, ofta förekommer gällande researrangörer. 
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Figur 4 – WOM aktivitet för deltagarna: rekommendera researrangörer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Likt resultaten från föregående fråga, fann vi att en majoritet på 80 procent någon gång hade 
rekommenderat en researrangör till andra personer, medan endast 20 procent av deltagarna 
aldrig hade rekommenderat en researrangör. Andelsfördelningen på värdena ofta, ibland, sällan 
och aldrig ser ut enligt följande: 9, 43, 28 samt 20 procent. Det svar som vi inte får från denna 
fråga och som vi endast kan göra antaganden om är att 52 deltagare i vår undersökning har 
rekommenderat en researrangör till en/flera personer, men hur många av dessa personer för 
vidare vår deltagares rekommendation till andra personer? I slutändan kan det antas att fler än 
52 personer har tagit del av de ursprungliga rekommendationerna. 
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Figur 5 – WOM aktivitet för deltagarna: tips eller råd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I denna fråga skulle respondenterna reflektera över huruvida de hellre ger tips om en bra 
researrangör eller råd om att undvika en researrangör. Vi är medvetna om att denna fråga är 
svår att svara på för de 20 procenten som svarade nej på föregående fråga (fråga 4). Vi har i 
dessa fall uppmuntrat deltagarna till att försöka föreställa sig att de befinner sig i en situation 
då de rekommenderar en researrangör. Deltagarna ombads sedan att göra en föreställning om 
vad de i så fall skulle välja för alternativ. Resultaten från denna fråga visade att en majoritet på 
37 deltagare (57%) hellre tipsar andra om en bra researrangör än att ge råd om att undvika en 
dålig researrangör. Då det har visat sig att hela 20 procent av deltagarna i denna undersökning 
inte har rekommenderat researrangörer till andra personer, utgör svaren från dessa deltagare 
endast en föreställning om hur respondenterna skulle agera om en sådan situation skulle 
uppstå. I och med detta kan validiteten för denna fråga ifrågasättas. Vidare anser vi dock att det 
är bättre att erhålla svar baserade på föreställningar än att behöva ta hänsyn till bortfall. 
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Figur 6 – Andras åsikter om researrangörer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På fråga sex uppmanas respondenterna att svara på om det spelar någon roll vad andra 
personer har för åsikter om olika researrangörer. Vidare kan deltagarna endast svara ja eller nej 
på denna fråga. Resultatet visade att en överväldigande del av deltagarna (83%) värnade om 
andras råd, tips och åsikter medan endast 17 procent ansåg att det inte spelade någon roll vad  
andra personer tycker om olika researrangörer. Det förekommer en minoritet som anser att vad 
andra säger gällande researrangörer inte är av betydelse. Dock innebär det enligt oss inte att 
WOM är betydelselöst. Vi anser snarare att dessa personer omedvetet lyssnar och tar till sig av 
det som sägs om researrangörer (vare sig det är positivt eller negativt) men att de i slutändan 
anser sig själva vara beslutstagare. Det vill säga att det är deltagarna som själva avgör vilken 
researrangör man ska åka med. 
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Figur 7 – graf över frågorna 7a – 7c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den näst sista frågan i enkäten syftade till att ge svar på tre frågor: vilken källa deltagarna 
påverkas mest av vid val av researrangör, vilken källa deltagarna helst hämtar information 
ifrån vid val av researrangör samt vilken källa deltagarna litar mest på vid val av researrangör. 
Med denna fråga (fråga 7) ville vi undersöka sambandet mellan delfrågorna 7a – 7c. Om 
exempelvis de källor som respondenterna litar mest på även påverkar respondenterna mest? 
 
Då resultaten för denna fråga inte kan visa extremvärden valde vi att beräkna medelvärdet för 
de fem värdena (researrangörer, massmedier, vänner, familj samt Internet) på varje delfråga. 
Vid avläsning av grafen bör hänsyn tas till att deltagarna av enkätundersökningen fick 
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BILD 18 - Marketing 

rangordna från 1-5, där 1 motsvarade mest och 5 motsvarade minst. Detta innebär således att ju 
lägre medelvärde desto mer: påverkas deltagarna av värdet, litar deltagarna på värdet 
respektive föredrar att inhämta information från värdet. Med andra ord, ju lägre medelvärde 
desto bättre och vice versa. 
 
Resultaten från fråga 7a pekar tydligt på att vänner och familj är de källor som våra 
informanter påverkas mest av medan informanterna påverkas minst av källorna massmedier 
och researrangörer. Vidare visar resultaten från fråga 7b att Internet och vänner är de källor 
som våra respondenter helst inhämtar information från medan respondenterna minst föredrar 
att inhämta information från källorna familj och massmedier. Ur resultaten från fråga 7c kan vi 
även åskådliggöra att, liksom med fråga 7a, deltagarna litar mest på familj och vänner medan 
de litar minst på massmedier samt researrangörer. Att våra deltagare är mer skeptiska till 
massmedier och researrangörer tror vi beror på en självklar faktor, nämligen att researrangörer 
har vinstinriktade syften.  
 
Det gör oss inte förvånade att våra respondenter föredrog att hämta information från vänner 
och Internet. Då det även framgår att familj och vänner anses vara de största tillitskällorna 
tycker vi att det är naturligt att det också är hos dessa vänner och familj som man hämtar 
information från. När det gäller Internet så är det onekligen en stor informationskälla. Internet 
erbjuder även valmöjlighet (till exempel kan man själv välja vilken sajt som ska besökas samt 
när man ska klicka sig vidare) och delaktighet (interaktivt). Detta tror vi är anledningen till att 
resenärer föredrar att hämta information från just Internet. Men vi gör också ett antagande om 
att en av anledningarna till varför den inte är en lika stor tillitskälla för deltagarna beror på att 
man egentligen inte vet vem som har skrivit, tyckt eller gett åsikter om den information som 
finns på Internet. Däremot är tillitsfaktorn hög för vänner då man vet vem som tycker 
någonting, om personen är pålitlig, att personen har likasinnade intressen med mera.126 Vi 
anser vidare att det är denna höga tillitsfaktor som våra deltagare har för sina vänner som 
medför att deltagarna är mer lättpåverkade/mottagliga för det som sägs av deras vänner. 
 
 
 

                                                
126 Författarna resonerar 
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Figur 8 – Sannolikheten för att deltagarna följer rekommendationer som de fått av andra personer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I enkätens sista fråga skulle deltagarna uppskatta sannolikheten för dem att följa en 
rekommendation. Denna fråga valdes som en återkoppling till fråga sex, hurvida deltagarna 
tycker att det spelar någon roll vad andra personer tycker och säger om olika researrangörer. Vi 
ville med dessa frågor (fråga 6 och fråga 8) undersöka om WOM aktiviteten (de som svarade 
ja på fråga 6) kunde leda en person till handling. Med handling avses i detta fall att en person 
får ett tips om en researrangör och nästa gång denne ska resa så reser personen med just den 
researrangören som han blev rekommenderad om. 
 
Resultaten från denna fråga pekar på att 54 procent av deltagarna ansåg att det fanns en ganska 
stor möjlighet för dem att följa rekommendationen om en bra researrangör. Vidare visar 
resultaten att 18 procent respektive 20 procent av deltagarna ansåg att det fanns väldigt stor 
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respektive stor sannolikhet för dem att följa en rekommendation om en bra researrangör. 
Endast 8 procent av deltagarna ansåg att sannolikheten för dem att följa en rekommendation 
om en bra researrangör inte alls var stor. Trots att majoriteten av deltagarna uppgav att det 
fanns väldigt stor respektive stor sannolikhet för dem att följa en rekommendation om en bra 
researrangör måste vi ifrågasätta hur deltagarna kommer att agera i praktiken. Kommer 
deltagarna att sätta rekommendationen till handling eller är det endast som de tror?  
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I följande kapitel kommer vi att göra tolkningar av resultaten som erhölls från e-postintervjun 
med Staffan Jansson. Fokusen i detta avsnitt ligger i att försöka svara på hur samt hur mycket 
Apollo arbetar med WOM. 
 
I vår intervju förvärvades viktig information inte enbart om Apollo och dess marknad, utan 
även om WOMs betydelse för företaget och hur man inom verksamheten arbetar med WOM. 
(se kap. 5.1 samt bilaga 1) Utifrån vad som framkom i e-postintervjun uppmärksammades vi 
på att Jansson hade goda uppfattningar om vad WOM innebär samt dess för- och nackdelar. 
Han berättade också att Apollo arbetar med WOM genom att hålla olika aktiviteter där 
kunderna kan rekrytera vänner och familj till nyhetsbrev etcetera. Vi måste dessvärre 
konstatera att vi förvånades över att Apollo inte har arbetat mer med WOM utan att dem 
istället har fokuserat mer på viral marketing. I kapitel tre skildrade vi att WOM marketing och 
viral marketing är väldigt lika i sina styrkor och svagheter. Vi har även förevisat att den största 
skillnaden mellan dessa marknadsföringsmetoder består av att WOM marketing är bunden till 
de rumsliga restriktionerna (face-to-face) medan viral marketing inte delar samma 
restriktioner. Utifrån den information som vi har förvärvat samt de teoretiska kunskaper som vi 
har anskaffat oss tror vi inte att Apollo har valt att arbeta mer med viral marketing för att dem 
anser denna metod vara bättre än WOM marketing, utan snarare av den orsaken att företaget 
måste anpassa sig till sina konkurrenter (lågprisflyg på nätet) och marknadstrender.  

 
Detta kapitel består av tre avsnitt varav de två första syftar till att göra tolkningar för att ta 
reda på 1) hur samt hur mycket Apollo arbetar med WOM och 2) om resenärer genererar 
WOM gällande researrangörer samt om WOM aktiviteter är viktigt för resenärerna. I det 
sista avsnittet tar vi hänsyn till de tolkningar som vi har gjort och försöker besvara frågan 
som formulerades under problemformuleringen – Är WOM viktigt för resenärerna och 
därmed även för Apollo? 
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Trots att vi anser det vara klokt av Apollo att försöka anpassa sig till trender (viral 
marknadsföring och Internet anpassningar), anser vi att WOM har en avgörande roll i den 
vardagliga face-to-face interaktionen så väl som den interaktiva 
kommunikationen/interaktionen på Internet. Vårt resonemang bygger på att det är genom den 
vardagliga interaktionen som man får tips om att besöka olika hemsidor, ta reda på information 
och helt enkelt skapa den nyfikenhet som ligger till grund för en vidare ”forskning” inom det 
egna intresseområdet.  
 
Vår tolkning av Apollo blir härmed att företaget arbetar med WOM marketing men inte alls i 
lika stor grad som med viral marketing. Vidare tolkar vi den satsningen som görs på WOM 
marketing som småskalig då företagets sätt att arbeta med WOM är något enformigt och 
sporadiskt. 
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I detta avsnitt görs tolkningar av resultaten som erhölls från enkätundersökningen. Fokusen i 
detta avsnitt ligger i att försöka svara på om resenärer genererar WOM gällande 
researrangörer samt om WOM aktiviteter är viktiga för resenärerna. 

 
Vi kan utifrån enkätundersökningen konstatera att det förekommer WOM aktiviteter bland 
resenärerna. Denna tolkning grundas främst på resultaten från fråga tre på enkäten då 
resultaten visar att hela 85 procent av respondenterna mer eller mindre frekvent diskuterar 
researrangörer med andra personer. Vidare ger resultaten oss insikt om att det förekommer 
både positiva och negativa WOM aktiviteter samt att positiv WOM i liten utsträckning 
förkommer oftare än negativ WOM (se fråga 5). Detta faktum bekräftas även av en 
undersökning som genomfördes av Engel; Kegerreis & Blackwell där författarna bland annat 
ämnade undersöka om det finns en signifikant skillnad på konsumenters preferenser gällande 
spridning av WOM.127 Resultatet som författarna erhöll visade att majoriteten av 

                                                
127 Engel; Kegerreis & Blackwell, 1969 
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BILD 20 - Secrets of 
WOM marketing 

konsumenterna föredrar att sprida positiv WOM. Dock, likt vår undersökning, fanns det inte en 
signifikant skillnad mellan preferenserna. 
 
De teorier som presenterades i kapitel tre samt de bekräftelser som vi har fått från Apollo pekar 
tydligt på att WOM är svår att kontrollera. Även vår undersökning bekräftar detta då 
majoriteten av våra respondenter värnar om vad andra personer tycker eller säger om olika 
researrangörer. Därför är det viktigt för Apollo att försöka få resenärerna att generera positiv 
WOM. Att till så stor grad som möjligt försäkra sig om att få positiv WOM är väldigt viktigt 
speciellt eftersom deltagarna i undersökningen ger en indikation på att sannolikheten är ganska 
stor att man handlar efter de rekommendationer som man har fått. 

 
Vår tolkning av enkätundersökningen är härmed att resenärer generar både positiv och negativ 
WOM gällande researrangörer samt att dessa WOM aktiviteter är viktiga för resenärerna då 
man värnar om andras åsikter, råd och tips. Något som ytterligare intygar vårt resonemang är 
att undersökningen även visar att familj och vänner, det vill säga de personer som man har 
dagligt kontakt med, är dem personer som man påverkas mest av och litar mest på. 
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I detta avsnitt ämnar vi att svara på vår frågeformulering - Är WOM viktigt för resenärerna och 
därmed även för Apollo? För att kunna göra detta sammankopplas våra tolkningar från den 
kvalitativa undersökningen (se kap. 6.1) med den kvantitativa undersökningen (se. kap. 6.2).  
 
Vi har i de två föregående avsnitten fastställt att Apollo arbetar med WOM marketing men inte 
alls i lika stor grad som med viral marketing. Vidare har vi tolkat den satsningen som görs på 
WOM marketing som småskalig då företagets sätt att arbeta med WOM är något enformigt 
och sporadiskt. Det marknadsföringssätt som Apollo främst använder sig av, bortsett från 
traditionella marknadsföringsmetoder, är enligt vad som nämnts tidigare viral marketing. Detta 
antar vi bero på all uppmärksamhet som detta sätt att marknadsföra sig på har blivit så 
uppmärksammad i medier samt att användandet av Internet har ökat markant. Tillskillnad från 
WOM marketing som vi anser inte ha fått lika stor uppmärksamhet, vare sig i medier eller i 
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akademisk mening. Detta tror vi beror på att WOM sedan begynnelsen har existerats och 
människor mer eller mindre gör detta automatiskt (utan att lägga större märke till att man 
faktiskt blir icke förtjänstindrivande reklamförmedlare för olika företag). 
 
Vi har vidare gjort tolkningar av den kvantitativa undersökningen och stipulerat att det 
genereras både positivt och negativt WOM gällande researrangörer samt att dessa WOM 
aktiviteter är viktiga för resenärerna då de värnar om och litar på åsikter, råd och tips från sina 
vänner och familj. Majoriteten av deltagarna i undersökningen menade dessutom att de råd 
man får från personer inom sitt nätverk till och med kan leda till en handling. Det vill säga att 
man följer rådet och väljer den researrangör som man har blivit rekommenderad. 
 
Till följd av ovanstående resultat, analys och tolkningar drar vi slutsatsen om att WOM är 
viktigt för resenärerna och att det därmed även är viktigt för Apollo.  
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BILD 21 - Diskussion 
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Då Apollo är det tredje största researrangören i Sverige anser vi att företaget är framgångsrikt 
inom sin bransch. Framgången har skett trots att de inte har arbetat aktivt med WOM. Det 
intryck vi fått av Apollo är att företaget är väl medveten om WOMs positiva och negativa 
effekter. Således anser vi att det är klokt av företaget att med försiktighet arbeta med WOM 
eftersom negativ WOM kan ge förödande effekter. Men med tanke på företagets storlek anser 
vi att det vore fördelaktigt för företaget att arbeta mer med WOM då vi åsyftar att det finns 
möjlighet för företaget att skörda fler frukter utöver de man sått. 
 
Som vi nämnt anser vi det vara klokt av Apollo att med försiktighet ta sig an fenomenet 
WOM, dock menar vi att företaget inte får vara för försiktig eftersom det kan bidra till att 
företaget går miste om värdefulla marknadsandelar. Genom en lyckad tillämpning av WOM 
kan företaget avancera på marknaden.  
 
Enligt oss har det skett ett paradigmskifte gällande marknadsföringsteorier, då vissa författare 
menar att det inte enbart är den traditionella marknadsföringens tid som är förbi utan även att 
marknadsföring genom nyckelpersoner såsom opinionsledare (one-to-one) börjar bli ineffektiv. 
Istället förespråkar författare som Gummesson att företagens marknadsföring ska fokuseras till 
nätverket i helhet (many-to-many), det vill säga nätverk-till-nätverk marknadsföring istället för 
person-till-person marknadsföring.128 Till följd av detta paradigmskifte spår vi att det i 
framtiden kommer att bli allt viktigare för företag att arbeta med WOM marketing. Detta 
eftersom utvecklingen av many-to-many marketing kommer att göra WOM marketing mera 

                                                
128 Gummesson (2004) 

 
Här reflekteras det över uppsatsen, de angreppssätt som vi har valt, metoder som vi har 
tillämpat samt teorier som vi har utgått från. Även uppsatsens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet tas upp. Kapitlet avslutas sedan med förslag till vidare forskning. 
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BILD 22 - The Buzz 

komplex, i den bemärkelsen att det bli svårare att övertyga och sprida budskap till ett helt 
nätverk samtidigt, än till en person i taget. Apollo bör därför enligt oss redan idag arbeta 
aggressivt och kraftfullt med WOM. 
 
Vi påpekar, liksom Kirby och Marsden, att den trådlösa teknologin kommer att få allt större 
betydelse inom en snar framtid.129 För att nämna exempel som visar på att denna utveckling 
redan är i introduktionsfasen är de sms kampanjer som bland andra SEB, Worldclass och 
folktandvårdens kunder har tagit del av (dessa sms innehåller erbjudanden till företagets 
kunder). Förslagsvis rekommenderar vi Apollo att kombinera sina WOM kampanjer med nya 
teknologier (inte enbart Internet). Apollo bör enligt oss inte stirra sig blint på Internet, utan 
vara öppen för den nya teknologin och se möjligheter med utvecklingen. Vi hyser hopp om att 
i framtiden få ett erbjudande om sista minuten resor via sms!      

 

1�"�"	 ��	�A�������A�	9	�A��������A�	=�������������	
 
Enligt vad som nämndes i kapitel 5.2 hade det varit bra om enkätdeltagarnas åldrar varit mer 
varierande. Detta för att tydligare kunna finna och analysera skillnader mellan olika 
åldersgrupper. Det som kunde ha gjorts annorlunda för att möjliggöra större spridning är att 
undersökningen kunde ha utförts vid en annan plats där det varit färre ungdomar. För att 
säkerställa en viss spridning av deltagarnas ålder kunde annars en mer strategisk undersökning 
ha genomförts. Då hade man också mer detaljerat kunnat jämföra svaren från de målgrupper 
som Apollo inriktar sig på.  
 
Vi har använt oss av ett subjektivt urval, vilket ur validitetssynpunkt inte är att föredra. Dock 
är denna faktor inget problem om man väljer att ha ett större urval än vad vi hade i denna 
uppsats. För att ytterligare påverka det urval som erhålls kan ett större geografiskt område vara 
lämpligt samt, som tidigare nämnts, en annan plats.   
 

                                                
129 Kirby & Marsden (2006) 
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Reliabiliteten för uppsatsen hade varit större om vi endast använt oss av ”objektiva” källor. Då 
vi vid några tillfällen har valt att använda oss av information som vi hämtat från 
researrangörens hemsida, wikipedia.se och liknande sidor kan dessa källor anses som mer 
subjektiva jämfört med vetenskapliga artiklar, böcker och tidningsartiklar. Vidare skall vi 
poängtera att den litteratur som vi har utgått ifrån kan uppfattas som vinklade eller partiska. 
Detta då samtliga författare har varit positivt inställda gällande WOM marketings betydelse 
inom marknadsföringen. Så här i efterhand inser vi att kunskaper om fenomenets olika 
kontraster är viktigt för en undersökning, då dessa kunskaper är nödvändiga för att vi, på ett 
korrekt sätt, skall kunna analysera, tolka samt dra slutsatser om undersökningsfenomenet. 
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Validitet avser att vi mätt det som är relevant i sammanhanget. För att säkerställa detta har vi 
studerat de utvalda teorierna och skapat relevanta variabler att använda i 
undersökningsmetoden (se. kap. 4.3 & 4.4). Vidare skall det nämnas att vi har funnit en 
samklang mellan det fenomen som undersöks samt de variabler som använts i 
undersökningarna. Detta stärker således den begreppsliga delen av validiteten (begrepps 
validitet).130  
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Reliabilitet avser att vi mätt på ett tillförlitligt sätt, och med detta avses hur pålitlig den valda 
metoden i uppsatsen är. I denna uppsats har vi för att utgallra reliabilitetsproblem studerat och 
kartlagt undersökningsmetoden (se kap.2). Vidare har vi utifrån de teorier som ligger till grund 
för uppsatsen undersökt företaget Apollo för att skaffa oss kunskap om hur företaget arbetar 

                                                
130 Begrepps validitet = I vilken mån finns det en samklang mellan det generella fenomen som undersöks och det operationaliserade indikatorerna/variablerna.  
     Ur Johannessen & Tufte (2003) 
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med WOM samt till vilken omfattning. Slutligen har vi även, genom fört en enkätundersökning 
varvid vi erhöll svar angående vare sig WOM är viktig för resenärer eller ej. Dessa 
undersökningar har gett oss möjligheten att dra slutsatser om samt svara på vår 
problemformulering – Är WOM viktigt för resenärerna och därmed även för Apollo? 
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Då denna uppsats är en fallstudie har vi varit noggranna med att inte generalisera alltför 
mycket. Det hade därför varit önskvärt om vi haft möjlighet att studera en variation av de 
deltagande verksamheterna i denna bransch. De generaliseringar som gjort, i viss mån, är 
gällande de resultat som vi har erhållit från vår enkätundersökning. 
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Som vidare forskning för att göra resultatet av denna uppsats mer tillförligt kan urvalet av 
respondenter och intervjuobjekt från Apollo utökas. Ett mer omfattande frågeformulär kan 
också ge ett mer tillförlitligt resultat.  
 
Vidare forskning genom att jämföra hur olika stora företag inom denna bransch arbetar med 
WOM samt vad WOM har för effekter för olika typer av företag skulle vara intressant att läsa 
om. Även ett undersökande experiment kan utföras om hur WOM överförs från person till 
person samt om budskapet är den samma genomgåendes experiment tiden. 
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E-postintervju med Staffan Jansson, Head of Advertising på Apollo 

 
1. Apollo + Marknaden 
 
 

a) Vad står Apollo för? 
Modernitet, utmanare, kunskap, trygghet, genuin upplevelse av landet, res MED barnen, 
brett utbud av semesterresor. 

 
b) Hur skulle Du beskriva Apollos målgrupp? (segmentering/primär/sekundär) 

Primär: Par och barnfamiljer. Sekundär: reseköpare 
 
c) Hur anser Du att marknaden har förändrats de senaste 10 åren? (exempelvis 

trender då och trender idag) 
Det är stora förändringar som skett. Accessen till olika länder och destinationer har ökat, 
både genom fler utökade ruttnät, flygtider samt att priserna sjunkit, mycket pga av 
lågprisflyget. Det finns ett mycket större och utbyggt boende och infrastruktur på många 
ställen samt att boende i olika kategorier byggs ut. Resenärerna är mycket mer resvana 
och mer kräsna i vad man vill ha och mer individualistiska i sina behov. Internet har helt 
förändrat hur branschen producerar, paketerar och säljer produkterna och många kunder 
kan nu även göra detta helt på egen hand. Hoten som finns handlar främst om terrorism 
och politisk oro på olika resmål. 

 
d) Kan Du ge exempel på vilka åtgärder ni har vidtagit för att anpassa er 

marknadsföring till dessa förändringar (fråga 1c)? 
Vi försöker mycket mer utgå från kundens individuella behov och jobbar då framförallt 
mycket med Internet.  
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2. Apollo + Word-of-Mouth 
 
 

a) Vad innebär begreppet ”Word-of-Mouth” för dig? 
Det innebär att allmänheten (kunder och icke kunder) sprider information och åsikter 
(positivt och negativt) om ett varumärke/organisation/företeelse etc. Dvs att det inte sker 
genom betalda kanaler och görs person till person. 

 
b) Arbetar ni aktivt med ”Word-of-Mouth” i marknadsföringen/marknadsstrategin. 

Ge gärna exempel (tidigare/pågående kampanjer osv.) 
Den aktiva delen i W-o-M är att vi skall leverera vad kunder förväntar (gärna lite mer) 
så att man får en positiv upplevelse och vidarebefordrar denna till så många som 
möjligt. Vi har till ibland gjort aktiviteter där man skall rekrytera vänner etc till 
nyhetsbrev etc. 

 
c) Vilka faktorer anser Du att ”Word-of Mouth” kan bidra med till den 

”traditionella” massmediala marknadsföringen? 
Den är mycket viktig i den bemärkelsen att de som ”vidarebefordrar” information i W-
o-M ofta är ”nära” mottagaren och då även har stort förtroendekapital. Det göra att man 
tar in informationen på ett annat sätt än reklam. Många får ju sina restips, både 
destination och leverantör, av vänner och bekanta. 

 
d) Vad bör beaktas när man arbetar med ”Word-of-Mouth”? 

Det är mycket svårt att kontrollera. Att folk pratar om en kan man vara säker på, men 
det ärsvårt att kontrollera vad som sägs och styra det. Det är svårigheten med 
exempelvis viala-kampanjer, mycket arbetsintensiva och svårkontrollerade. 
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3. Apollo + Framtiden 
 
 

a) Hur tror Du att marknaden/destinationsbranschen kommer att utvecklas? 
(trender, kommunikationskanaler osv.) 
Vi reser mer extremt, i den bemärkelsen att vi reser längre bort och längre tid under 
framförallt vintern, samt gör flera kortare resor inom Europa än tidigare (vilka är enkla 
att paketera och köpa själv). Individualismen kommer att öka, barfotalyx kommer, 
wellness. Unga vill gärna göra en insats under sitt resande, medans äldre vill utveckla 
sig själva. Läs marsnumret av RES, längst bak finns en ganska bra översikt över 
trenderna. 

 
b) Vad tror Du att ”Word-of-Mouth” kommer att ha för betydelse framöver? 

(exempelvis för Apollo, för kunden, för branschen) 
I ett allt större informationsflöde blir det allt svårare att plocka ut det vi egentligen vill 
ha och kan lita på. Därför tar vi till oss tips och information på de personer i vår 
omgivning som vi litar på. 

 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Syftet med denna enkät är att undersöka word-of-mouth´s betydelse för konsumenter inom 
destinationsmarknaden. Resultatet kommer att presenteras i akademiska sammanhang. Din 
medverkan är anonym och vi uppskattar om du kan ägna några minuter åt att besvara följande 
frågor. 

 
1. Vilket kön har du?    

 
� Man (1)  � Kvinna (2) 

 
2. Hur gammal är du?   

 
� 18-19 (1) 
� 20-29 (2) 
� 30-39 (3) 
� 40-49 (4) 
� 50-     (5) 

 
 

3. Brukar du diskutera researrangörer med andra? 
 

� Ofta  (1) 
� Ibland  (2) 
� Sällan  (3) 
� Aldrig  (4) 
 

4. Brukar du rekommendera researrangörer till andra? 
 
� Ofta  (1) 
� Ibland  (2) 
� Sällan  (3) 
� Aldrig  (4) 
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5. Ger du hellre tips om en bra researrangör eller råd om att undvika en researrangör? 

Kryssa endast för ETT alternativ. 
 

� Jag ger hellre tips om en bra researrangör (1) 
� Jag ger hellre råd om att undvika en researrangör (2) 
 

Du planerar en resa!  
 

6. Spelar det någon roll vad folk du känner säger eller tycker om researrangörer? 
 

� Ja (1)  � Nej (2) 
 

7. När du ska välja researrangör, vilken källa… 
 

 Researran-
gören 

Mass-
medier 

Vän-
ner 

Fa-
milj 

Internet 
(bloggar/ 
hemsidor) 

 
a. 

 
… påverkas du mest av? 
 
Rangordna från 1-5, där 1 är det 
alternativ du påverkar mest av och 
5 är det alternativ du påverkas 
minst av. 

� 
(1) 

� 
(2) 

� 
(3) 

�
(4) 

� 
(5) 

 
b. 

 
… hämtar du helst 
information ifrån? 
 
Rangordna från 1-5, där 1 är det 
alternativ du föredrar att inhämta 
information från och 5 är det 
alternativ du minst föredrar att 
hämta information från. 

� 
(1) 

� 
(2) 

� 
(3) 

�
(4) 

� 
(5) 
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c. 

 
… litar du mest på? 
 
Rangordna från 1-5, där 1 är den 
informationskälla du litar mest på 
och 5 är den informationskälla du 
litar minst på. 

� 
(1) 

� 
(2) 

� 
(3) 

�
(4) 

� 
(5) 

 
 
8. Någon du känner rekommenderar dig en viss researrangör.  

Hur stor är sannolikheten att du följer rådet? 
 

� Väldig stor   (1) 
� Stor              (2) 
� Ganska stor  (3) 
� Inte alls stor (4) 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Respondent                                                                                                                            Kön           
(Man = 1, Kvinna = 
2) 

Ålder         
(18-19 = 1,  
20-29 = 2,  
30-39 = 3,  
40-49 = 4,  
50+ = 5) 

Fråga 3: 
(ofta = 1, 
ibland = 2, 
sällan = 3, 
aldrig = 4) 

Fråga 4: 
(ofta = 1, 
ibland = 2, 
sällan = 3, 
aldrig = 4) 

Fråga 5:  
(tips = 1, råd = 
2) 

Fråga 6:  
(ja = 1, nej = 2) 

Fråga 7a:  
(Researrangören)  
(1-5) 

Fråga 7a:  
(Massmedier) (1-5) 

Fråga 7a:  
(Vänner) (1-5) 

Fråga 7a:  
(Familj)  
(1-5) 

Fråga 7a:  
(Internet)  
(1-5) 

1 1 2 2 2 1 2 3 4 1 2 5 

2 1 3 1 1 1 1 2 1 5 4 3 

3 1 2 3 4 2 1 4 5 1 2 3 

4 1 1 3 3 1 1 3 4 1 2 5 

5 1 1 4 4 1 2 4 5 3 2 1 

6 1 2 3 3 2 1 3 4 2 1 5 

7 1 4 3 3 1 1 5 4 3 2 1 

8 1 2 3 4 2 1 5 1 4 3 2 

9 1 2 3 3 2 1 2 4 3 5 1 

10 1 1 4 4 1 2 4 5 3 1 2 

11 1 2 4 4 2 2 3 5 4 2 1 

12 1 2 3 4 2 1 1 2 4 5 3 

13 1 2 3 2 1 1 1 5 3 2 4 

14 1 2 3 4 2 1 5 1 2 3 4 

15 1 2 3 3 1 2 5 4 2 1 3 

16 1 1 4 4 2 1 5 4 2 3 1 

17 1 3 2 2 1 1 5 2 3 4 1 

18 1 3 2 2 1 1 3 4 1 2 5 

19 1 4 3 2 1 2 4 3 2 5 1 

20 1 2 3 2 2 1 5 4 2 1 3 

21 1 3 4 4 2 1 5 4 1 2 3 

22 1 2 4 4 2 2 4 3 1 2 5 

23 1 3 3 3 1 1 3 4 2 1 5 

24 2 3 2 3 2 1 1 4 5 3 2 

25 2 2 1 1 2 1 4 3 1 2 5 

26 2 5 3 2 2 1 5 3 2 1 4 
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27 2 5 2 2 1 2 5 3 2 1 4 

28 2 3 2 2 1 1 5 4 1 2 3 

29 2 3 2 2 2 2 3 4 2 1 5 

30 2 2 2 2 1 1 5 2 4 3 1 

31 2 4 4 4 1 1 4 3 2 1 5 

32 2 2 4 2 2 1 4 5 1 2 3 

33 2 2 2 3 1 1 5 4 3 1 2 

34 2 2 3 3 2 1 4 2 5 3 1 

35 2 2 2 2 1 1 5 3 1 2 4 

36 2 2 2 2 2 1 1 5 3 2 4 

37 2 2 3 3 1 1 5 4 2 1 3 

38 2 2 2 2 1 1 3 4 2 5 1 

39 2 2 2 2 1 1 4 3 1 2 5 

40 2 2 3 2 2 1 5 4 2 1 3 

41 2 3 2 2 1 1 3 5 1 2 4 

42 2 2 3 2 2 1 3 4 2 1 5 

43 2 2 2 2 2 1 5 4 1 2 3 

44 2 2 2 3 1 1 1 2 4 3 5 

45 2 2 1 1 1 2 5 2 3 4 1 

46 2 2 2 2 1 1 4 5 1 2 3 

47 2 2 3 3 1 1 5 3 2 1 4 

48 2 3 2 2 1 1 1 5 3 2 4 

49 2 2 3 3 2 1 5 3 2 4 1 

50 2 2 3 3 1 1 1 5 3 4 2 

51 2 2 2 2 2 1 3 4 1 2 5 

52 2 2 2 2 1 1 5 4 1 3 2 

53 2 2 1 1 1 1 5 4 1 2 3 

54 2 2 2 2 1 1 4 3 2 1 5 

55 2 2 1 1 1 1 3 5 2 1 4 

56 2 2 2 3 2 1 1 5 3 2 4 

57 2 2 4 4 2 1 1 2 4 3 5 

58 2 3 2 2 1 1 5 3 1 2 4 

59 2 2 1 1 1 2 2 4 1 3 5 

60 2 2 2 2 1 1 5 3 1 2 4 
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61 2 2 3 3 1 1 4 3 2 1 5 

62 2 3 2 3 2 1 1 4 3 2 5 

63 2 2 2 2 2 1 1 4 2 3 5 

64 2 4 4 4 2 1 5 3 1 2 4 

65 2 1 2 3 1 1 5 3 1 2 4 

 
 

Fråga 7b: 
(Researrangören)  
(1-5) 

Fråga 7b: 
(Massmedier)  
(1-5) 

Fråga 7b:  
(Vänner) 
(1-5) 

Fråga 7b: 
(Familj) 
(1-5) 

Fråga 7b: 
(Internet) 
(1-5) 

Fråga 7c: 
(Researrangören)  
(1-5) 

Fråga 7c: 
(Massmedier)  
(1-5) 

Fråga 7c:  
(Vänner) 
(1-5) 

Fråga 7c:  
(Familj) 
(1-5) 

Fråga 7c: 
(Internet)  
(1-5) 

Fråga 8:  
(väldigt stor = 1,  
stor = 2,  
ganska stor = 3,  
inte alls stor = 4) 
 

2 4 1 3 5 3 4 1 2 5 4 
2 1 4 3 5 3 1 4 5 2 2 
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 2 
3 5 1 2 4 3 5 1 2 4 2 
2 3 5 4 1 3 5 1 2 4 1 
1 2 4 5 3 3 5 2 1 4 1 
5 4 3 2 1 5 4 1 2 3 2 
5 4 3 2 1 5 4 3 1 2 3 
2 4 3 5 1 5 4 1 2 3 4 
5 3 4 2 1 4 3 2 1 5 3 
3 5 4 2 1 3 5 4 2 1 4 
1 2 5 4 3 1 2 5 4 3 4 
2 3 5 4 1 3 5 1 2 4 2 
3 2 4 5 1 5 4 2 1 3 3 
5 4 2 1 3 5 4 2 1 3 3 
5 4 2 3 1 5 4 1 3 2 3 
3 2 4 5 1 5 4 3 2 1 3 
5 2 4 3 1 3 4 1 2 5 1 
4 3 2 5 1 3 5 1 4 2 2 
5 4 2 3 1 5 4 2 1 3 3 
5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 3 
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2 3 4 5 1 5 3 2 1 4 4 
2 1 5 4 3 5 3 2 1 4 3 
1 5 4 3 2 3 5 2 1 4 2 
3 2 4 5 1 5 1 2 3 4 1 
5 1 3 2 4 4 2 3 1 5 3 
5 3 2 1 4 5 3 2 1 4 3 
5 3 1 2 4 5 4 1 2 3 3 
4 5 3 2 1 4 5 2 1 3 3 
5 2 4 3 1 5 4 3 2 1 3 
4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 1 
3 2 4 5 1 5 4 1 2 3 1 
3 2 4 5 1 3 5 1 2 4 3 
1 5 3 4 2 3 4 2 1 5 3 
2 3 4 5 1 5 4 1 2 3 2 
3 2 5 4 1 4 5 3 1 2 1 
1 5 4 3 2 3 5 2 1 4 3 
2 4 3 5 1 4 5 2 1 3 3 
2 5 3 4 1 4 3 2 1 5 2 
3 5 1 4 2 5 3 2 1 4 1 
2 5 1 3 4 3 5 1 2 4 1 
3 4 1 2 5 3 4 2 1 5 3 
4 5 1 2 3 5 4 1 2 3 2 
1 5 4 2 3 4 5 3 1 2 3 
2 3 4 5 1 5 4 2 1 3 3 
3 4 2 5 1 4 5 1 2 3 3 
3 4 2 1 5 5 3 2 1 4 3 
2 5 4 3 1 4 5 2 1 3 2 
5 2 3 4 1 5 2 4 3 1 3 
1 5 4 2 3 3 5 1 2 4 3 
1 2 4 5 3 3 4 1 2 5 1 
5 4 1 3 2 5 4 1 2 3 3 
5 4 1 2 3 5 4 1 2 3 1 
5 4 1 2 3 4 3 2 1 5 3 
1 5 3 4 2 4 5 2 1 3 3 
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1 5 3 4 2 3 5 2 1 4 3 
1 3 4 5 2 4 1 2 3 5 3 
2 5 3 4 1 5 3 1 2 4 2 
2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 3 
5 4 1 2 3 3 5 2 1 4 3 
4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 1 
2 3 5 4 1 3 5 2 1 4 3 
1 4 2 3 5 4 5 2 1 3 3 
5 3 2 4 1 5 3 1 2 4 2 
4 5 2 3 1 5 4 1 2 3 3 

 
 

 
Antal respondenter  65     
        
Fråga 1 - Vilket kön har du?      
kvinnor   42     
män   23     
        
Fråga 2 - Hur gammal är du? 
18-19   5     
20-29   42     
30-39   12     
40-49   4     
50 -   2     
        
Fråga 3 - Brukar du diskutera researrangörer med andra?    
Ofta   6     
Ibland   27     
Sällan   22     
Aldrig   10     
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Fråga 4 - Brukar du rekommendera researrangörer till andra?   
Ofta   6     
Ibland   28     
Sällan   18     
Aldrig   13     
        
Fråga 5 - Ger du hellre tips om en bra researrangör eller råd om att undvika en researrangör? 
Tipsar hellre  37     
Ger hellre råd om att undvika 28     
        
Fråga 6 : Spelar det någon roll vad folk du känner säger eller tycker om researrangörer? 
Ja   54     
Nej   11     
        
Fråga 7a. När du ska välja researrangör, vilken källa påverkas du mest av?  
   summa : medelvärde:   
Researrangören  235 3,62    
Massmedier   234 3,6    
Vänner   142 2,18    
Familj   146 2,25    
Internet   218 3,35    
total summa   975     
        
Fråga 7b. När du ska välja researrangör, vilken källa hämtar du helst information från? 
   summa : medelvärde:   
Researrangören  198 3,05    
Massmedier   228 3,51    
Vänner   191 2,94    
Familj   213 3,28    
Internet   145 2,23    
total summa   975     
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Fråga 7c. När du ska välja researrangör, vilken källa litar du mest på?  
   summa : medelvärde:   
Researrangören  262 4,03    
Massmedier   253 3,89    
Vänner   122 1,88    
Familj   112 1,72    
Internet   226 3,48    
total summa   975     
        
Fråga 8 : Någon du känner rekommenderar en viss researrangör.  
Hur stor är sannolikheten att du följer rådet? 
Väldigt stor   12     
Stor   13     
Ganska stor   35     
Inte alls stor   5     

 


