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Sammanfattning 
 
 
Tusentals budskap tävlar om konsumenters uppmärksamhet varje dag och det blir allt svårare 
för företag att kommunicera sina budskap till potentiella kunder. Användandet av 
kundrecensioner för teknik- och mediaprodukter har bevisats påverka försäljningen av dessa 
produkter positivt. Denna uppsats syftar till att ta reda på om kundrecensioner är ett bra 
marknadsföringsverktyg för resor, som är mer komplexa produkter än de som nämnts ovan. 
Frågan är om kundrecensioner kan hjälpa researrangörer att särskilja sig från konkurrenter 
samt hur recensionerna bäst utformas för att öka deras försäljning av resor. 
 
Det finns 187 svenska researrangörer som erbjuder paketresor till utländska destinationer. 
Denna studie inleds med en kartläggning av 37 av dessa researrangörer; de som har 
kundrecensioner på sina hemsidor. Detta gjordes för att få en översikt över fenomenets 
förekomst och utformning. Hemsidorna granskades utifrån kriterier som antal recensioner, 
navigering, omfattning samt om de var utformade som reseberättelser, forum eller endast 
bestod av omdömen om företaget självt. Sedan genomfördes intervjuer med 27 av dessa 
researrangörer för att få reda på deras syften med och hantering av kundrecensioner.  
 
Vi har även undersökt presumtiva resenärers respons på kundrecensionerna med hjälp av en 
enkätundersökning. Detta gjordes för att kunna jämföra researrangörernas resonemang kring 
kundrecensioner samt teorier och tidigare forskning med hur presumtiva kunder uppfattar 
dem. Respondenterna fick bedöma tre researrangörers hemsidor utifrån olika perspektiv samt 
rangordna dem i den ordning de helst handlar en resa av dem, baserat på kundrecensionerna.  
 
Några slutsatser i studien var:  
 

 20 procent (37 av 187) av researrangörerna har kundrecensioner i någon form på sina 
hemsidor. 

 Hälften av arrangörerna har utformat sina hemsidor på ett sätt som gör det är svårt att 
hitta kundrecensionerna 

 16 procent av researrangörerna publicerar även kritiska/negativa recensioner 
 Respondenterna uppfattar inte recensioner som är uteslutande positiva som trovärdiga 
 Respondenterna föredrar att recensionerna presenteras i form av reseberättelser i 

anslutning till paketresorna, men uppskattar även fria forum och bloggar. 
 
 
Nyckelord: kundrecensioner, hemsida, marknadsföring, kommunikation 
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Abstract 
 
Thousands of messages compete for consumer’s attention every day. Its getting more and 
more difficult for companies and organisations to communicate their messages to potential 
customers. The use of customer reviews for technical and media products has been proven to 
increase sales for companies that sell this kind of products. This essay aims to find out if 
customer reviews are a good way to market services that are more complex as well. Vacation 
packages offered by tour operators are much more complex products than computers and mp3 
players. Can customer reviews help tour operators to stand out from competitors and how can 
they best design them to increase sales and build their trademark? 
 
We study customer reviews from three perspectives using three different methods. We map 
the phenomenon’s existence through observation of tour operator’s home pages. Criteria we 
look for are; how many of the 187 tour operators in Sweden have customer reviews, what 
form do they have, are negative reviews published and other criterions with relevance. 
 
Then we interviewed some of the tour operators that have customer reviews to find out their 
purpose with customer reviews and how they handle them. We also conduct a customer 
survey to find out the presumptive travellers response to customer reviews. 
 
Some conclusions from the study are: 
 

 20 per cent (37 of 187) of the tour operators have customer reviews of some sort 
on their home pages. 

 50 per cent of the tour operators have designed their home pages in a way that 
makes it difficult to find the reviews. 

 The respondents appreciate customer reviews, testimonials from former customer, 
and often find them inspiring. 

 The respondent doesn’t find reviews that are exclusively positive trustworthy. 
 The respondents prefer the reviews to come in the form of accounts of journeys 

stories, presented in direct connection to the vacation package. 
 

 
 

Key words: customer review, word of mouth, home page, marketing, communication 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det blir allt svårare för företag att nå ut med sina budskap till potentiella kunder, 
informationsflödet är kompakt och trenden verkar gå åt att traditionell marknadsföring 
minskar i effektivitet, särskilt vid marknadsföring av tjänster. Folk litar inte i lika stor 
utsträckning som tidigare på företagens annonser utan vänder sig till andra källor för att få 
information om produkter de är intresserade av1. Att människor vänder sig till vänner och 
bekanta för råd och tips om produkter är inget nytt. Relativt nytt är dock att företag ber sina 
kunder att recensera och betygsätta sina produkter för att sedan använda detta i sin 
marknadsföring samt för att förbättra sina produkter. En ny form av word-of-mouth växer 
fram i och med Internets utveckling och allt fler företag använder detta fenomen i sin 
marknadsföring via Internet. Kundernas åsikter sprids här mer utbrett och snabbare än 
tidigare, på oreglerade hemsidor som bloggar, på företagens egna hemsidor och på sidor där 
flera företag samsas. Konsumentgenererad media som informationskälla blir allt viktigare 
som beslutsunderlag och i köpbeslutsprocessen2. 
 
En rad studier visar att konsumenter vill ha kundrecensioner och -betyg på produkter3 samt att 
kundrecensioner på företags hemsidor ökar konverteringsgraden4. Konverteringsgraden anger 
hur stor del av besökarna på ett företags hemsida som utför den handling som företaget 
önskar, exempelvis att köpa en produkt eller att beställa en prenumeration5. Tidigare har 
främst media- och elektronikprodukter recenserats och betygsatts på företags egna hemsidor. 
Bokföretaget Amazon var ett av de första företagen som använde sig av dessa funktioner och 
de säger att detta sätt att föra dialog med sina kunder har varit mycket framgångsrikt. De 
menar att konsumenter i dag förväntar sig att hitta recensioner och betyg på produkter. 
Amazon har noterat kraftigt ökad försäljning sedan de startade med recensioner och 
betygsättning och då gällande de topprankade produkterna i synnerhet. Recensioner ökar 
framför allt försäljningen till förstagångsköpare, men de ökar även kunders lojalitet till det 
publicerande företaget6. Amerikanska researrangörer, exempelvis Thompson Travel, har haft 
recensioner av och betyg på resor utlagda på sina hemsidor under några år. Svenska 
researrangörer har, med några få undantag, alldeles nyligen börjat använda dessa funktioner. 
Under resemässan Travel 2008 hölls ett seminarium om framtida satsningar inom turism. 
Samtliga föreläsare nämnde då ”customer review”, vilket vi i denna studie översatt till 
kundrecensioner, i sina framföranden och de menade att detta fenomen skulle komma att växa 
kraftigt inom resebranschen.  

1.2 Problemdiskussion 
Det finns väldigt lite offentlig forskning om kundrecensioner på tjänsteföretags hemsidor. 
Studier har dock visat att publicerade kundrecensioner och -betyg ökar försäljningen av 
relativt okomplexa produkter som elektronik, spel och böcker7. Vi undrar om även företag 
som erbjuder upplevelser och andra komplexa produkter skulle kunna gagnas av att publicera 
                                                 
1 Yankelovich, Consumer Resistance Study, 2005 080228, 13:50 
2 Social Shopping, 2007, 080228, 13:51 
3 Forrester Research, North American Technographics Customer Experience, Marketing and Consumer 
Technological Online Survey, 2007, 080228, 13:52 
4 Industry statistics, Conversion results, 2007, 080320, 15:50 
5 Lindstedt & Pettersson, Sökmotormarknadsföring – så får du fler besökare och kunder via sökmotorerna, 2006, 
s.83 
6 Merchant and Customer Perspective and User-Generated Content, 2007, 080228, 13:52 
7 Wagner, Mary, The power of customer review, 2008  

 5



kundrecensioner. Researrangörer erbjuder synnerligen komplexa produkter och det kan därför 
vara givande att börja med att undersöka just denna grupp av tjänsteföretag. Researrangörer 
som har egen försäljning av resor via sina hemsidor är särskilt intressanta. Många av dem, 
särskilt de mindre researrangörerna, är förmodligen mer eller mindre beroende av sin hemsida 
som marknadsföringskanal. Paketresor till länder utanför Sverige kan möjligen vara en av de 
mest komplexa produkter ett tjänsteföretag kan erbjuda. Många komponenter ska passa ihop 
och resenärers personliga och varierande upplevelser spelar stor roll. Paketresor kan därför 
vara svåra att beskriva och marknadsföra på ett trovärdigt sätt. Vi undrar om det kan det vara 
bra att ge presumtiva resenärer möjligheten att läsa om tidigare resenärers upplevelser via 
kundrecensioner för att få dem att närma sig ett köpbeslut. 
 
Det vore intressant att ta reda på hur utbredd denna form av marknadsföring är i Sverige idag, 
hur kundrecensionerna är utformade samt vilka syften researrangörerna har med publicering 
av dessa. Frågan är vidare hur researrangörer hanterar recensionerna och om de redigerar 
innehållet i dessa innan publicering. De som läser recensioner vill förmodligen veta vem den 
som skrivit recensionerna är, att det inte är företaget självt. Hur företag hanterar negativa 
recensioner är intressant att undersöka. Förmodligen används dessa främst för att förbättra 
produkter alternativt ta bort dem ur sortimentet. Frågan är hur presumtiva resenärer uppfattar 
och påverkas av denna form av marknadsföring. Påverkas de av recensionernas utformning 
och vill de höra flera personers åsikter om resan innan de fattar ett köpbeslut. Påverkas 
kunderna negativt eller positivt av recensioner och uppfattas de som trovärdiga?   
Räcker det med att recensionerna består av nyckelord eller är det bättre med långa och 
målande recensioner? 

1.3 Problemformulering 
 Hur utbredd är förekomsten av kundrecensioner och hur är dessa utformade?  
 Vad har researrangörer för syfte med, och hur hanterar de kundrecensioner på sina 

hemsidor? 
 Hur uppfattar och påverkas presumtiva resenärer av kundrecensionerna?  

 

1.4 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka om fenomenet kundrecensioner är 
ett bra marknadsföringsverktyg för researrangörer och hur de i så fall bäst utformas. Då 
fenomenet är relativt nytt bland svenska researrangörer är ett delsyfte att kartlägga 
fenomenets nuvarande förekomst, fysiska utformning samt researrangörernas syfte med och 
hantering av dessa. Det andra delsyfte är att undersöka hur presumtiva resenärer uppfattar och 
påverkas av researrangörers kundrecensioner. 

1.5 Avgränsningar 
Studien omfattar endast svenska researrangörer som säljer hela paketresor till destinationer 
utanför Sverige samt har kundrecensioner på sina hemsidor. Vi tittar endast på de 
researrangörer som går att hitta via databasen affärsdata, som omfattar svenska företag i alla 
juridiska former utom enskild firma. Vi kommer vidare endast att undersöka kundrecensioner 
som researrangörerna har på sina hemsidor, inte de eventuella recensioner de har med i sina 
papperskataloger eller annan reklam. Studien omfattar inte recensioner som finns på 
fristående hemsidor, exempelvis privata bloggar och forum som inte är knutna till specifika 
researrangörer.  
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1.6 Definitioner 
Här presenteras de definitioner som vi använt oss av i undersökningen, en del uttryck skulle 
annars kunna tolkas annorlunda.  
 
Berättelse - skildring, novell, beskrivning, historia, story, krönika, skröna, saga, fabel, sägen, 
redogörelse, beskrivning, rapport8. 
 
Blogg - en hemsida på Internet som kännetecknas av publicerade inlägg i omvänd 
kronologisk ordning, kommentarfunktion och RSS-flöde (RSS är ett filformat som gör det 
möjligt att prenumerera på uppdateringar av en webbplats eller blogg). Drivs ofta av enskilda 
personer, men kan med fördel användas av företag och organisationer9. 
 
Kundrecensioner –Ett samlingsnamn för kundgenererade uttalanden om företag, tjänster 
eller produkter. I denna studie innebär dessa uttalanden om researrangören och/eller resor. 
Exempel på dessa är reseberättelser, kundkommentarer, omdömen, gästböcker och forum. 
 
Paketresa – En komplett resa som inkluderar minst flyg och boende, men ibland även 
aktiviteter på destinationen. 
 
Researrangör –Ett företag i resebranschen som själva arrangerar hela paketresor, inte att 
förväxla med resebyråer som endast fungerar som förmedlare av dessa. 
 
Storytelling - att berätta eller berättande10. 
 
Word-of-mouth - All den informella kommunikation som sker mellan personer angående 
varors och tjänsters positiva och negativa egenskaper11.  

                                                 
8 Mossberg, L och Johansen, E., Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s. 7 
9 Lindstedt, U & Pettersson C., Sökmotormarknadsföring – så får du fler besökare och kunder via sökmotorerna, 
2006, s.83 
10 Mossberg, L och Johansen, E., Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s. 7 
11 Mossberg, L och Johansen, E., a.a., s. 7 
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2. Metod  

2.1 Undersökningsansats 
Undersökningen är indelad i två delar och vi har en positivistisk ansats i båda. I den första 
delen undersöks fenomenet genom observation av hemsidor samt intervjuer med 
researrangörer och i den andra delen undersöks presumtiva kunders uppfattning om 
kundrecensioner. Intervjuer med researrangörerna gjordes för att få en djupare förståelse för 
researrangörernas arbete med just dessa hemsidor. Det diskuterades kring vilka 
datainsamlingsmetoder som passade bäst för vår studie av researrangörers syften med och 
hantering av kundrecensioner. Då frågorna vi ville ställa till researrangörerna bedömdes vara 
relativt okomplexa valde vi att genomföra de flesta intervjuerna via e-post. 
 
Denna studie är en tvärsnittsundersökning och vi har både en kvalitativ och kvantitativ ansats 
för att ge en bild av problemet ur fler vinklar, denna metod kallas för metodtriangulering. 
Studien har en kvalitativ ansats då researrangörers syfte med och hantering av 
kundrecensioner undersöks via intervjuer samt då kundernas perception av recensioner 
analyseras. Detta görs för att skapa en bättre förståelse för fenomenet12. Studien har en 
kvantitativ ansats vid kartläggningen av fenomenets förekomst och fysiska utformning. 
Andelen hemsidor med recensioner, antalet recensioner per paketresa, antalet negativa 
recensioner och liknande kommer att kvantifieras. Studiens resultat kan kvantifieras i viss 
utsträckning, framför allt resultaten från enkäterna och kartläggningen13. Denna studie har en 
deduktiv ansats då vi utgått från relevanta teorier för att sedan analysera den insamlade datan 
från verkligheten utifrån dessa. Undersökningen är deskriptiv då fenomenet beskrivs ur olika 
vinklar14. Den är även delvis komparativ då researrangörernas syften med och hantering av 
recensionerna kartläggs och jämförs med varandra samt med hur presumtiva resenärer 
uppfattar dem. Denna studie är vidare en tvärsnittsundersökning, vilket innebär att vi studerar 
fenomenet som det ser ut just nu15.  
 
Kundundersökningen gjordes i syfte att undersöka hur presumtiva kunder uppfattar dessa 
hemsidor med kundrecensioner samt hur de påverkas av dem. För att få en bredd i 
kundundersökningen så valde vi tre olika typer av kundrecensioner. Vi valde att skicka 
enkäten till respondenter som finns i vår närhet och som vi visste skulle svara, på grund av 
tidsbrist blev det ett måste för oss att göra så.   

2.2 Materialbeskrivning 
I studien använder vi oss av sekundärdata som artiklar, vetenskapliga artiklar, litteratur samt 
statistikdatabaser. Primärdata består av kundenkäter och intervjuer med researrangörer. 
Underlaget för kartläggningen av förekomsten och utformningen av recensionerna hittade vi 
på researrangörernas hemsidor. De vetenskapliga artiklarna hämtade vi ifrån artikeldatabaser 
som Emerald, Google Scholar och Jstor.  

                                                 
12 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 312-313 
13 Bryman, A., a.a., s.58 
14 Patel, R. & Davidson, Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 2003, s.13 
15 Backman, I., Rapporter och uppsatser, 1998, s.68 
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2.3 Urval 
En totalundersökning innebär att hela populationen undersöks och en sådan bör genomföras 
om det är möjligt16. Vi genomförde en totalundersökning då vi kartlade förekomsten och 
utformningen av kundrecensioner. Även när vi belyste fenomenet ur branschens perspektiv, 
genom intervjuer, genomfördes en totalundersökning. Det totala antalet researrangörer som 
erbjuder paketresor till destinationer utanför Sverige är 187 stycken. Av dessa hade 37 
stycken kundrecensioner på sina hemsidor. Vi genomförde en personlig intervju med en 
representant från en av researrangörerna, Afro Caribbean Resor AB, för att få en djupare 
förståelse för fenomenet. Denna researrangör valde vi med motiveringen att de har kommit 
långt i utvecklingen och har ett stort intresse för kundgenererad marknadsföring. Vi skickade 
ut e-post med intervjufrågor till de resterande 36 researrangörerna, för att fylla i de 
kunskapsluckor som fanns efter att ha studerat deras hemsidor.  
 
Inledningsvis var vår avsikt att inte genomföra någon kundundersökning alls, men då det 
fanns tid över valde vi att genomföra en mindre kundundersökning med 25 respondenter. Vår 
kundenkät var relativt omfattande och tidskrävande att svara på vilket ledde oss fram till att 
göra ett bekvämlighetsurval. Detta innebar att vi tillfrågade personer i vår närhet om de ville 
delta i kundundersökningen. Om vi hade haft mer resurser hade vi gärna genomfört en mer 
omfattande studie, exempelvis en panelstudie. Det hade förmodligen gagnat studien om vi 
hade haft med respondenter som var i rätt skede i köpbeslutsprocessen och stod i begrepp att 
köpa en resa. Det visade sig vara svårt att hitta tillräckligt många personer som stämde in på 
de kriterier som ansågs nödvändiga och därför gjordes ett bekvämlighetsurval. Vi tror att 
majoriteten av svenskarna rimligtvis har erfarenhet av att resa och att söka information om 
resor. Detta antagande gjorde av vi kände oss relativt nöjda med vårt urval av respondenter. 
Vi anser att resultaten från kundundersökningen åtminstone kan ge en fingervisning om hur 
presumtiva resenärer uppfattar kundrecensioner på researrangörers hemsidor. 

2.4 Tillvägagångssätt 
Under seminariet på resemässan Travel 2008 nämnde föreläsarna ”customer review” som 
nästa stora fenomen i resebranschen och vi tyckte att det lät som ett spännande uppsatsämne. 
För att skapa en teoretisk referensram till grund för den empiriska delen av studien sökte vi 
teorier i tidigare studentlitteratur samt i annan litteratur som vi hittade via olika biblioteks 
söksidor.  
 
Efter att ha utformat den teoretiska referensramen genomfördes en kartläggning av 
researrangörerna och vi tittade på hur stor andel av researranörerna som har recensioner och 
hur de olika formerna av recensioner skiljer sig från respektive liknar varandra. Vi sökte efter 
researrangörer i databasen affärsdata, där alla svenska företag finns registrerade. Vi sorterade 
bort de som inte stämde in på definitionen av vad en researrangör är, de som inte erbjöd 
paketresor utanför Sverige och de som inte har kundrecensioner på sina hemsidor. Vi kartlade 
de kvarvarande 37 researrangörernas recensioners utformning och innehåll och presenterade 
detta i tabellform med sammanfattande text för att få en bra överblick.  
 
All information gällande arrangörernas syften med och hantering av recensioner gick inte att 
få via researrangörernas hemsidor och därför genomfördes intervjuer, en personlig och 
resterande via e-post. Av de 37 arrangörer som kontaktades fick vi svar ifrån 27, vilket 
innebär en svarsfrekvens på 75,6 procent. Sedan gjordes en sammanställning av de svar vi 

                                                 
16 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.54  
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fick från respondenterna. Svaren som intervjuerna gav samlades i bilagor och presenterades i 
sammanfattad form i resultatavsnittet.  
 
Kundundersökningen innebar att respondenterna fick titta på tre researrangörers hemsidor 
med olika typer av kundrecensioner och sortering av dessa. Dessa tre researrangörer valdes på 
grund av att de kunde representera flera av de övriga researrangörerna som ingår i 
undersökningen. Dessa tre researrangörer är representativa på så sätt att de har olika längd på 
sina recensioner och publicerar mer eller mindre redigerat material. De har även olika 
utforming; en har recensioner på ett kundforum, en har alla sina recensioner samlade på en 
enda sida och en har sina recensioner sorterade på respektive erbjudet resmål. Respondenterna 
kontaktades via e-post som innehöll länkar till arrangörernas hemsidorna för att förenkla 
proceduren för dem. Vi frågade hur väl respondenterna tyckte en rad påståenden stämde in på 
deras egna upplevelser på en skala från ett till fem. De fick även rangordna arrangörerna i den 
ordning de helst skulle köpa en resa av dem, baserat på kundrecensionerna. Den insamlade 
datan sammanställdes i tabell- och diagramform.  
 
Empirin analyserades sedan utifrån de teorier som vi tog fram i startfasen av undersökningen. 
Efter vi analyserat vårt resultat så drog vi slutsatser baserade på undersökningens resultat som 
svarade på våra frågeställningar. Slutligen i diskussionsavsnittet diskuterades resultaten från 
analysen samt hur man skulle kunna förbättra kundrecensioner som marknadsföringsverktyg. 

2.5 Metodkritik 
Validitet 
Validitet definieras som en metods eller ett instruments förmåga att mäta det som avses. 
Denna studie bör ha en hög grad av validitet då syftet med studien är klart och tydligt. Vi 
valde att använda intervjuer för att få en djupare inblick i hur researrangörer resonerar kring 
fenomenet. Till kundundersökningen ansågs dock enkäter passa bra som metod då vi hade 
tydliga och enkla frågeställningar vi behövde svar på. Att vi i studien studerar fenomenet ur 
flera vinklar anses ge studien relativt hög validitet17.  
 
Reliabilitet 
Med reliabilitet avses hur tillförlitlig en undersökning är, att den om den görs om ska ge 
samma resultat18. Reliabiliteten är förmodligen inte lika hög då risken finns att vi kan färgas 
av vår egen förförståelse och egna värderingar när vi utformar intervju- och enkätfrågorna. Vi 
skickade ut enkäterna med e-post och på så sätt blev vår påverkan på respondenterna minimal. 
Vi valde i första hand personer som vi vet har rest eller ska resa och brukar använda Internet 
som inspiration inför sin resa. Då förekomsten och utformningen av recensioner kartlades 
observerades de valda researrangörernas hemsidor och reliabiliteten för hur de ser ut i dag är 
hög.  
 
Då vi sökte efter researrangörer till kartläggningen krävdes det ibland besök på företags 
hemsidor, samt i vissa fall använde andra sökmetoder, för att hitta de som passade in på 
studiens urvalskriterier. Detta arbete var väldigt tidskrävande och risken finns att vi missat 
något i våra sökningar. Det fanns inte resurser att utföra personliga intervjuer med samtliga 
researrangörer. Vi insåg dock att resultatet av den personliga intervjun inte gav nämnvärt 
bättre resultat än våra e-postintervjuer. Det ska sägas att den personliga intervjun innefattade 
mer djupgående svar och att det var intressant för oss som turismstudenter att få en inblick i 

                                                 
17 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.93-94 
18 Bryman, A., a.a., s.93-94 
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en researrangörs agerande och uppfattningar. De djupgående svaren hade dock ingen större 
relevans för vår undersökning utan gav lika mycket som e-postintervjuerna gjorde. En faktor 
som kan ha skadat reliabiliteten är att respondenterna kan ha uppfattat att vissa av frågorna 
berörde känsliga områden, exempelvis huruvida de redigerar insända recensioner. Möjligen 
hade vi kunnat få ärligare svar på denna typ av frågor om vi genomfört personliga intervjuer 
med samtliga.   
 
Vi är relativt nöjda med utformningen av enkäten som användes i kundundersökningen, men 
den har av vissa respondenter uppfattats som tidskrävande. Vi inser att vi inte har tillräcklig 
kunskap när det gäller utformning av enkäter. Vi hade kunnat skaffa oss denna kunskap, men 
på grund av tidsbrist hanns inte detta med. Reliabiliteten kan även bli lidande av att alla 
respondenterna inte befann sig i rätt skede i köpbeslutsprocessen, men det är inte säkert att 
detta skulle skada reliabiliteten avsevärt. 
 
Generaliserbarhet  
Kartläggningen var en totalundersökning och omfattade samtliga 37 researrangörer med 
kundrecensioner. Intervjuer genomfördes med representanter från 27 av dessa och vi har 
ingen anledning att tro att de övriga 10 arrangörerna har någon systematisk anledning att vara 
i bortfallet och därmed anser vi att det går att göra generaliseringar för dessa. 
Kundundersökningen genomfördes med 25 bekvämlighetsvalda respondenter. Resultatet av 
den undersökningen går det inte att göra generaliseringar utifrån utan de ger endast en 
fingervisning om hur presumtiva resenärer uppfattar kundrecensioner på researrangörers 
hemsidor. 
 

2.6 Källkritik 
Vid kartläggningen av fenomenets förekomst utgick vi från databasen affärsdatas 
företagsregister och det finns en risk att alla researrangörer inte finns med där. Alla de register 
vi sökt i slår ihop researrangörer och övriga aktörer i resebranschen och detta kan ha försvårat 
processen att hitta alla researrangörer. Undersökningen av researrangörernas syfte och 
hantering av kundrecensioner består till största delen av e-postintervjuer. Detta medförde att 
svaren vi fick varierade i omfattning och inte gav något större djup. Informationen som 
efterfrågades kan för företag ses som känsliga områden och detta kan medföra att alla inte 
svarade helt ärligt på frågorna. Exempelvis så frågade vi dem om de redigerade 
kundrecensioner innan de publicerade dem på sina hemsidor. Majoriteten av researrangörerna 
uppgav att de inte redigerade recensionerna alls, några av dem motsade dock sig själva senare 
i intervjuerna alternativt så kunde man på deras hemsidor se att recensionerna uppenbart var 
redigerade. 
 
Kundundersökningen genomfördes med personer i vår närhet och det finns därmed en risk att 
dessa respondenter har svarat på ett sätt som de tror att vi vill att de ska svara. Vi har dock 
försökt att inte påverka respondenterna och endast skickat ut en standardiserad enkät via e-
post till dem. Vi tror att vår inverkan på respondenternas svar är minimal och att de svarade 
mer fritt och ärligt på enkäten i sin hemmamiljö än de hade gjort i vår närvaro. 
Enkätundersökningen genomfördes via e-post och några av respondenterna tyckte att det var 
lite krångligt då de var tvungna att länka sig vidare i mailet för att kunna svara. Detta innebar 
troligen att några av respondenterna inte orkade eller förmådde att svara utförligt på enkäten.  

 11



3. Teori 

3.1 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen innehåller teorier som berör kommunikation då detta är ett tema 
i vår undersökning. Hur kommunikation påverkar ett företags image berörs och sedan följer 
en kort historik om Internet och hur man som företag bör göra för att synas bra utåt och bli 
lätt hittad av sina kunder. En stor del av teorierna hanterar ämnet storytelling eller 
historieberättande inom marknadsföring och detta kan ses som undersökningens mest 
grundläggande teori då det handlar om känslomässig marknadsföring. Konsumentbeteende 
och köpbeslutsprocessen sågs som intressanta teorier då presumtiva resenärer befinner sig i 
denna process och kanske påverkas av kundrecensioner. Den tidigare forskningen som till stor 
del har varit grundläggande för vår kundundersökning presenteras i slutet av kapitlet och 
består av journaler och artiklar som granskats inför denna undersökning.  

3.1.1. Kommunikation 
Kommunikation är en process 
Kommunikation är det grundläggande elementet inom marknadsföring och handlar om hur 
man sänder ett budskap och hur detta tas emot. En modell som visar 
kommunikationsprocessen presenteras nedan. 

 

Sändare Budskap Kanal Mottagare Effekt 

kodning 

Feedback 

Brus 

Modell 1 
Kommunikationsmodellen i utvecklad 
version ; Holloway, J.C (2004) 

avkodning

 
Modellen visar hur en organisation använder kommunikation för att nå ut till konsumenter. 
All kommunikation startar med en sändare som har ett bestämt mål med sitt budskap. För att 
mottagaren ska ta emot budskapet på ett sätt som önskas så kodar man budskapet för att passa 
in på rätt målgrupp. Avkodningen säkerställer sedan att budskapet når ut till så många 
mottagare inom målgruppen som möjligt på ett lättförståeligt sätt, för att så många som 
möjligt ska förstå och ta till sig budskapet. Nästa steg i processen är valet av kanal, vilka 
media man ska använda. Här finns olika vägar att gå, att placera annonser i tidningar som 
målgruppen förväntas läsa, att göra personliga presentationer av budskapet är några exempel 
på sätt att nå ut. Det är viktigt att tänka på att människor får hundratals meddelanden dagligen 
och det är lätt att budskap drunknar i mängden. Människor glömmer lätt bort ett budskap i 
mängden och det är därför viktigt att repetera sitt budskap, alternativt komma fram med sitt 
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budskap på ett personligt eller mycket annorlunda sätt vilket stärker sändarens image och gör 
det lättare att minnas sändaren.19 Kommunikation är ett av de viktigaste verktygen för ett 
företags imageskapande, genom kommunikationen når företag ut och de kan vara 
konsekventa i sitt budskap20. Vår undersökning handlar just om denna typ av budskap, 
kundrecensioner är annorlunda och gör att läsaren minns företaget bättre. Företaget får även 
omedelbar feedback som det kan ta till sig för att göra eventuella förbättringar och eventuellt 
publicera den. Även ett företags image påverkas av vad som företagen väljer att publicera på 
sina hemsidor. 
 
Image  
Image är ett begrepp som återspeglar det värde som människor uppskattar att ett företag eller 
organisation har. Om företagets image är positiv blir den ett skydd för företaget och 
människor kan ha överseende med smärre tekniska eller funktionella problem. En person som 
får en positiv upplevelse av en plats eller ett företag berättar ofta om detta för andra som då 
blir nyfikna på denna upplevelse, denna typ av kommunikation kallas word-of-mouth. Image 
är en funktion av kundernas förväntningar och upplevelser och när kundernas förväntningar 
möter verkligheten i form av tjänstens funktionella och tekniska kvalitet, sker en förändring i 
profilen i samband med den uppfattade servicekvaliteten21. I denna undersökning får denna 
teori relevans då företagen genom sina hemsidor kommunicerar med potentiella kunder; en 
tilltalande och enkel hemsida kan göra att fler personer söker sig till sidan samt  kan ge 
företagen bättre image. 
 
Internet 
Internet har länge fungerat som en kommersiell plattform med stor genomslagskraft. En 
hemsidas besökare vill hitta information lätt och snabbt och om deras behov möts ökar 
motivationen och besökaren kommer tillbaka. För att få återkommande besökare är det viktigt 
att kontinuerligt utveckla informationen och innehållet på hemsidan. Lätthet att hitta på 
hemsidan samt att erbjuda unik och utförlig produktinformation är att föredra. På en hemsida 
är det lätt att lägga ut mycket information på en och samma plats till ett relativt lågt pris, detta 
gör det extra viktigt att hålla informationen uppdaterad.22 Då det inte är särskilt kostsamt att 
synas hos aktiva kunder är reseberättelser ett bra sätt att fånga kunders intresse. Det är ett 
annorlunda sätt att marknadsföra sig vilket innebär att företaget lättare fastnar i konsumentens 
medvetande. 
 
När det gäller att marknadsföra sig på Internet är det oftast de mindre företagen som är 
snabbast med att göra satsningar. De större företagen tar längre tid på sig, men när de väl 
börjar med marknadsföring via Internet hårdnar konkurrensen avsevärt. De mindre företagen 
har dock lika stor chans att göra sig synliga på marknaden då det inte nödvändigtvis medför 
stora kostnader att synas på Internet23.  
 
Utan att gå alltför djupt in i sökmotorernas funktioner handlar det om att synas hos 
konsumenterna. Att synas på Internet förenklar kunders sökande efter specifika företag som 
de har intresse av. Exempel på sökmotorer är Google, Yahoo och MSN. Ett sökord skrivs in 
och sökmotorn letar träffar på hela Internet. Företaget skapar sökord, så kallade nyckelord, på 
sin hemsida som syftar till att sökmotorn ska hitta dit. Många företag strävar efter att få den 

                                                 
19 Holloway, J Christopher., Marketing for tourism, 2004, s.192 
20 Weatherill, B., Planerad marknadskommunikation, 1997, s.23  
21 Grönroos, C., Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002, s.325-327 
22 Hedman, A & Pappinen L., Affärer och marknadsföring på Internet, 1999, s.134 
23 Hedman, A & Pappinen L., a.a., s.255 
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högsta ranken som innebär att man hamnar på sökmotorernas första träffsida. Stora men även 
mindre bloggar brukar kunna hävda sig bra i sökmotorerna, och därför kan en blogg hjälpa 
upp företaget i rankinglistan. Antalet länkar på en hemsida ökar denna hemsidas ranking och 
bloggar rankas ofta högt i sökmotorerna då bloggskribenter är generösa med att lägga in 
länkar. Bloggarna är dessutom ofta populära och uppdateras regelbundet vilket ytterligare 
ökar rankingen24.  
 
Värdet av kundintresse 
Det finns studier som visar att när människor söker efter specifika produkter på Internet och 
får ett flertal träffar tittar de oftast endast på de två första hemsidorna i träfflistan25. Det är 
tufft att konkurrera i dagens Internetsamhälle, en sökning på ”hotell” ger upp till sex miljoner 
träffar, så det gäller att sticka ut och ta plats. Om konsumenter börjar lämna kommentarer på 
ett företags hemsidor bör man som företag agera mycket snabbt. En kommentar eller en 
reseberättelse visar på ett intresse för det specifika företaget och då bör chansen till kontakt 
tas. Företaget bör således försöka få in denna intresserade konsument i sin kunddatabas för att 
i framtiden kunna skräddarsy erbjudanden för just denna kund26.  
 
Riktlinjer för marknadskommunikation  
Det finns tio riktlinjer att ta i beaktande när det gäller marknadskommunikation. Fyra av 
dessa, som har relevans för undersökningen, presenteras här: 

 Dra nytta av word-of-mouthkommunikation. Den kan skapa ett rykte som företaget 
sedan borde använda så långt som möjligt i marknadsföringen. 

 Ge konkreta belägg. Eftersom tjänster är immateriella kan det vara svårt att ge 
potentiella kunder rätt bild i ett tidigt skede. Här gäller det att kunna illustrera och ge 
en tydlig bild till kunden. 

 Redovisa det outsägbara. Genom att ge bilden av hur andra njuter på till exempel ett 
resmål kan företaget visa det som inte går att ta på. 

 Förklara tjänstens innebörd. Metaforer kan användas för att förklara fördelarna i ett 
tjänsteerbjudande för att göra tjänsten mer påtaglig.27  

 
Det är viktigt att i relationer tänka på att det är två parter och att det är lika viktigt att ett 
företag lyssnar på sin konsument som tvärtom. Detta ska vara en interaktiv process där 
diskussioner av olika slag ska förekomma. Dialog är viktigt och det är viktigt att båda parter 
verkligen medverkar28.  

3.1.2. Historieberättande inom marknadsföring 
Storytelling omfattar berättelser, fabler och myter och kan framföras muntligt, skriftligt eller 
bildligt, eller i en kombination av dessa. Fenomenet används inom marknadsföring idag och 
anses vara ett kraftfullt och unikt redskap. Historier engagerar människor känslomässigt då de 
både kommunicerar budskap och roar människor. De kan även stimulera föreställningar inför 
en upplevelse och ge självkänsla till någon genom att den skapar en slags samhörighetskänsla 
med historieberättaren. Inom resebranschen blir det allt svårare att skilja produkter från 
varandra genom traditionell differentiering via pris, distribution och kvalitet. Detta har lett till 
att företag mer och mer går mot att förmedla historier i sin marknadsföring. Företag vill 

                                                 
24 Lindstedt, U & Pettersson C., Sökmotormarknadsföring – så får du fler besökare och kunder via 
sökmotorerna, 2006, s.83 
25 Dahlén, M., Marknadsföring i nya media – marknadsföring i kubik, 2002, s.19 
26 Fernström, G., Professionellt företagande inom rese- och turistindustrin, 1999, s.292-293 
27 Grönroos, C., Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002, s.304-308 
28 Grönroos, C., a.a., s.304-308  
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komma åt en känsla hos kunden och genom detta skapa en igenkänningsfaktor för deras 
varumärke. Differentieringsfaktorer som känslor, estetiska symboler, unik design och historier 
kommer i framtiden troligen bli ett viktigt komplement till de traditionella 
differentieringsfaktorerna29. 
 
Storytelling & konsumentbeteende  
Viktiga resultat som framkommit inom forskningen om konsumentbeteenden är hur 
konsumenter påverkas emotionellt, hur de skapar relationer till produkter och varumärken 
samt hur fantasi och drömmar påverkar beteenden. Historier får människor att känna 
gemenskap och fångar känslor. Fem viktiga kommunikationsfördelar med historier är: 

 Historierna kan ge en idé om helheten till dem som lyssnar 
 Historier går att berätta med olika attribut som artefakter, personer och symboler som 

kan göra det mera förståeligt för den som läser historien 
 Om historien presenteras i form av en tydlig berättelse kan trovärdigheten ökas 
 En bra historia fastnar lättare i människors och således konsumenters medvetande 
 Ofta används metaforer i en historia och detta kan tillföra ett värde till historien, som 

blir tydligare30.  
 
Kundrecensioners plats i marknadsföringsmixen 
Inom traditionell marknadsföring har man sedan länge arbetat utifrån den så kallade 
marknadsföringsmixen. Mixen består av de 4P:na och dessa är en kombination av produkt, 
pris, plats och påverkan. Dock har många forskare inom upplevelseindustrin börjat ifrågasätta 
de 4P:na och massmarknadsföring. Istället har man börjat ta fram andra strategiska modeller 
när det gäller marknadsföring. Relationsmarknadsföring där relationer och interaktion står i 
fokus snarare än själva produkten blir allt viktigare31. De nya mixerna innefattar även vikten 
av interaktion mellan deltagare och man ser det inte längre som en produkt utan snarare att det 
handlar om en process. Avstampet bör ske i konsumentens uppfattade servicekvalitet och det 
bör undersökas vad kunden är nöjd med respektive inte nöjd med32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Mossberg, L och Johansen, E., Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s.7-9 
30 Mossberg, L och Johansen, E., a.a., s.21-24 
31 Gummesson, E., Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 1998, s.326 
32 Mossberg, L och Johansen, E; Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s.33 
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Upplevelserummet 
Det finns en modell som kan underlätta förståelsen för marknadsföring inom resebranschen: 

 
 

 
Upplevelserummet 

Andra 
kunder 

Kundens 
upplevelse 

 
Personal 

 
Produkt/ 
Souvernir 

Modell 2 Storytelling och 
kundens upplevelse; 
Mossberg, L (2003), 
Storytelling s.36 

Historia 

Som modellen visar kan historier fungera som ett bra ramverk till företagets verksamhet. 
Historier kommunicerar ett företags värden på ett lättförståeligt sätt. Ramen i modellen är där 
historierna finns och en företagsledare kan välja att rama in företaget hur han eller hon vill. 
Företagsledaren måste bestämma sig för hur företaget skall ramas in, vilka historier som ska 
berättas och vilka som ska utelämnas. Historien blir både ett visuellt och ett verbalt sätt att 
använda metaforer i produktpaketeringen. Modellen utgår ifrån att det som konsumenter 
upplever ingår i en process. I upplevelserummet finns personal och andra kunder som alla 
påverkar kundens helhetsupplevelse. Kundens upplevelse står i centrum eftersom kunden hela 
tiden är med och känner, tycker och tar intryck av personal och andra kunder. Detta har i sin 
tur en effekt på kundens deltagande, känslor och kontroll. Vid upplevelser spelar tillhörighet 
och social gemenskap ofta stor roll, det är därför av stor vikt att kunden känner att det finns 
andra likvärdiga kunder på samma plats. Konsumenter bryr sig inte i särskilt stor utsträckning 
om vem som äger eller kontrollerar företagen som erbjuder upplevelserna. Det viktiga för 
konsumenten är att få sina behov tillfredsställda.33 En återkommande fråga när det kommer 
till storytelling är om historien måste vara sann. Även om konsumenten är medveten om det 
fiktiva i en historia kan historien ändå ge en effekt. Vid användandet av storytelling i 
marknadsföring är det viktigt att klargöra för läsaren vad som är fakta och vad som är fiktion, 
om detta inte sker kan konsumenten känna sig lurad.34 
 
 
 
 
                                                 
33 Mossberg, L och Johansen, E., Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s.131 
34 Mossberg, L och Johansen, E., a.a., s.159 
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Effekter av storytelling 
Rykten är väldigt viktiga i dagens marknadsföring och både bra och dåliga rykten påverkar 
företag. När konsumenter talar med varandra och förenas kring ett varumärke och delar sina 
erfarenheter påverkar de andra människor. Dagligen förmedlar eller lyssnar konsumenter på 
olika budskap som kan räknas till denna okommersiella marknadsföring. Då den räknas till 
okommersiell så blir den automatiskt mer trovärdig, då den inte initierats av företaget självt. 
Personer som ger rekommendationer och inlevelsefullt berättar om miljöer och beskriver sina 
känslor kan ofta vara avgörande för andras val av produkter. Denne persons ord väger tyngre 
än annan form av kommunikation. En upplevelseorienterad tjänst har ofta ett rolighetsvärde 
då det handlar om ett uppbrott från vardagen och då automatiskt får ett större berättarvärde. 
Om en person har upplevt någonting unikt vill denne gärna berätta om denna upplevelse för 
andra. Frågan är om det endast är tur om information sprids via word-of-mouth eller är detta 
något som företaget kan påverka. Enligt vissa kan marknadsföringsprogram som är väl 
genomtänkta hjälpa till att skapa och sprida rykten. En annan metod kan vara att använda 
kändisar vid lanseringar av nya produkter. Konsumenter ser ofta upp till kändisar vilket 
förstärker köpbeslutet. Människor lyssnar även gärna på människor i samma ålder och med 
liknande social och ekonomisk bakgrund, vilket underlättar spridningen av information35.  
 
Framtidsscenarion 
En generell trend som utvecklats över åren är att människor vill att det mesta ska gå snabbt 
och vara effektivt, inte minst på Internet. Tendenser pekar emot att det kommer att fortsätta gå 
väldigt fort i framtiden i och med den snabba utvecklingen i dagens informationssamhälle. Ett 
annat framtidsscenario är ”the story scenario” som innebär att konsumenter köper känslor, 
upplevelser och historier. Konsumenterna är inte längre materialistiska i samma utsträckning 
utan kräver att få en historia till den produkten som köps. För att minska konsumenters 
osäkerhet inför köp är det en bra idé att göra upp scenarion där kunden kan föreställa sig att 
vara med och känna igen sig i. I framtiden kommer företag inte att sälja produkter utan det är 
livsstilar, historier, upplevelser och känslor som blir det viktigaste. Konsumenters köpbeslut 
kommer att påverkas starkt av faktorer som inte syns och som kan möta deras känslomässiga 
behov36.  
 
Resor är en komplex produkt 
Resor är till sin natur komplexa och högengagerande och består av ett flertal tjänster. En resa 
är till motsats till en fysisk produkt immateriell vilket innebär att det oftast, kring en resa, 
handlar om känslor som inte går att ta på. En resa produceras och konsumeras samtidigt och 
samtliga konsumenter av resor har olika känslor vilket gör att företag måste vara flexibla. En 
resa innehåller tjänster kopplade till resan, boendet, restaurangbesök och aktiviteter på 
destinationen. En resa kan inte lagras på samma sätt som en ”vanlig” produkt.37 När kunden 
efter sin resa ska sammanfatta sina upplevelser från resans olika delar är det mycket som vägs 
in. Helhetsupplevelsen färgas av resenärens värderingar, förväntningar, tidigare erfarenheter 
och medresenärernas åsikter. För en resenär kan ett dåligt bemötande på en restaurang eller en 
otrevlig receptionist på hotellet förstöra hela reseupplevelsen, medan en annan resenär inte 
alls upplever situationerna på det viset. En resa hinner inte heller samla på sig lika många 
recensioner som en bok som ligger kvar i sortimentet år efter år. Utbudet och paketeringen av 
resor ändras kontinuerligt beroende på faktorer som efterfrågan och trender, vilket borde 
innebära att antalet recensioner för en specifik resa kan bli lågt.  

                                                 
35 Mossberg, L och Johansen, E., Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s.170-174 
36 Jensen, R., The Dream Society, 1999, s.29 
37 Weaver, D. & Lawton, L., Tourism Management, 2002, s.206-207 
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3.1.3. Konsumentbeteende och köpbeslut 
Konsumentbeteende 
Kunskap om konsumentbeteende krävs för att kunna dela in kunder i olika segment och att 
lära känna dem. Konsumentbeteenden influeras av tre faktorer; sociokulturella, sociala och 
personliga38. Konsumentbeteendens fyra huvudsakliga processer är motivation, mottaglighet, 
inlärning och minne39. Känslor som oro och nöjdhet kan vara en motivationsfaktor för ett 
beteende. Känslor skapar en energi hos människor och denna energi samlas och används till 
olika saker, exempelvis till konsumtion. Pullfaktorer innebär den attraktion som personer, 
produkter, situationer och beteenden utgör för människor och som kan vara 
motivationsfaktorer. Det kan vara så att en konsument vill göra som en annan konsument 
redan gjort och att man vill likna denna person. Sociala motiv är motiv som skapar sociala 
kontakter, människan kan ha ett behov av att bli accepterad av andra eller att ha makt över 
andra40. Teorier om konsumentbeteende kan i denna studies kundundersökning ge förståelse 
om hur olika människor påverkas av olika faktorer då de uttalar sig om hur de uppfattar och 
påverkas av olika sorters kundrecensioners. De paketresor som erbjuds kan även tilltala olika 
människor beroende på deras varierande preferenser vad gällande resor, oavsett vad det står i 
kundrecensionerna. 
 
Köpbeslutsprocessen  
Modellen visar de fem stegen i köpbeslutsprocessen, sedan följer en beskrivning av de olika 
stegen i processen. 
 

 
Informations-
sökande  

 
Problem-
förståelse 
/igenkänning 

 
Utvärdering 
av alternativ 

 
Köpbeslut 

 
Efterköps-
beteende 

Modell 3 Femstegsmodell över 
köpbeslutsprocessen 
Kotler P., Marketing management 
12th edition, s 191  

 
Köpbeslutsprocessen startar i tidigt skede då konsumenten identifierar ett behov eller 
önskemål.  
 
Steg två i processen är informationssökning, då kunden börjar söka information om produkter 
som kan lösa deras problem. Företag har här fyra olika steg som kan följas för att täcka upp 
de olika informationssökningssätt som en konsument kan använda sig av; personliga, 
kommersiella, publika och experimentella. Till den publika delen hör massmedia och 
konsumentbedömningar och till de personliga hör familj, vänner och liknande. De personliga 
och de oberoende publika är de effektivaste informationskällorna. I vår uppsats undersöker vi 
kundrecensioner och dessa är en blandning av publik och personlig information. 
 
Steg tre i köpbeslutsprocessen är att välja mellan de alternativ som finns. Här söker 
människor de alternativ som bäst passar in på deras egna preferenser och som kan ge kunden 

                                                 
38 Axelsson, B & Agndal, H., Professionell marknadsföring, 2005, s.107-112 
39 Kotler, P. & Keller, K.L., Marketing management 12th edition, 2006, s.190 
40 Antonides, G & Raaij, W.F., Consumer Behaviour – A European perspective, 1998, s.164-167 
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bäst fördelar. I detta steg ska konsumenters attityder beaktas, vilka kan vara avgörande för 
köpbeslutet. Konsumenter har alltid en viss attityd och den beror på exempelvis bakgrund, 
förutfattade meningar och religion. Även personliga känslor ingår i detta steg och för vår 
undersökning är detta relevant då reseberättelser kan påverka människors känslor.  
 
Steg fyra i processen är själva köpbeslutet och här är det varumärket som är det viktigaste 
attributet. Köpbeslut som gäller inköp av exempelvis dagligvaror kräver relativt lite 
engagemang från kundens sida medan höginvolverade produkter som bilar kräver mer 
engagemang. Mellan stegen utvärdering av alternativ och köpbeslut i modellen ovan kan man 
sätta in ”andras attityder” och ”oförutsedda situationer”. Andras attityder innebär att om 
personer som står dig nära eller du kan identifiera dig med tycker en sak så är det troligt att du 
lyssnar på denna person. Personliga berättelser ger konsumenten en möjlighet att bilda sig en 
uppfattning utan att det säljande företag har påverkat med sin egen traditionella 
marknadsföring i särskilt stor utsträckning.  
 
Det femte och sista steget i köpbeslutsprocessen är efterköpsbeteendet och nu bör 
konsumentens upplevelser efter köpet undersökas för att kunna utveckla produkten vidare41. 
För att koppla detta till vår undersökning kan detta steg anammas genom att låta kunder 
skriva om sina upplevelser på en hemsida eller fylla i ett formulär på hemresan.  
 

3.2 Tidigare forskning 
Vi har inte hittat någon offentliggjord tidigare forskning som behandlar just kundrecensioner i 
resebranschen. Detta avsnitt inleds med en presentation av två vetenskapliga studier som är 
relevanta för vår studie. Sedan följer tidigare studier som inte har samma vetenskapliga grund, 
men ändå är av intresse då de ökar förståelsen för ämnet.  
 
Dimensioner på företagens hemsidor som ökar försäljningen 
Det har gjorts en omfattande studie om vad som är viktigt gällande företagens hemsidor för 
att öka företags försäljning. En enkätundersökning med 848 personer genomfördes där 
respondenterna fick bedöma vilka aspekter som var viktigast för att de skulle handla via 
företags hemsidor. Det framkom att följande dimensioner, rangordnade med den viktigaste 
först, var viktiga för ökad försäljning: 
 

1. Enkel navigering 
2. Riktighet och trovärdighet 
3. Säkerhet vid transaktioner 
4. Innehåll/utbud 
5. Respons/relationsbyggande service 
6. Estetisk design42 

 
Vi kommer att använda några av dessa viktiga dimensioner vid utformandet av vår egen 
kundenkät. Då den handlar om kundrecensioner på researrangörers hemsidor kommer inte alla 
dimensioner att vara med, utan endast de som är relevanta i sammanhanget; navigering, 
trovärdighet, innehåll och ytterligare en som handlar om helhetsintrycket. 
 
 

                                                 
41 Dahlén, M., Marknadsföring i nya media – marknadsföring i kubik, 2002, s.46 
42 Yang, J. & Peterson, R.T., Measuring customer perceived online service quality, 2004, s.1163-1168. 
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Studier om word-of-mouth 
En uppsjö studier har visat att word-of-mouth är en stark marknadsföringskraft43. Positiva 
åsikter påverkar försäljningen av produkterna som beskrivs positivt. Särskilt är det åsikter 
från människor som ”är som du”, som tillhör samma grupp som du, som påverkar 
köpbeslutet44.  
 
Studier om kundens önskemål och köpvanor gällande kundrecensioner 
Det är fastställt att kunder vill ha recensioner och betyg på produkter, detta var till och med 
den mest önskade och uppskattade funktionen på Internet bland amerikanska 
Internetanvändare år 200745. Nio av tio personer läser recensioner och tittar på betyg innan de 
köper en produkt och sju av tio personer tittar på minst fyra recensioner innan de fattar ett 
köpbeslut, enligt en amerikansk studie46. 
 
Recensioner och betygsättning av produkter ökar försäljningen 
Det finns en rad studier som visar att kundrecensioner på företags hemsidor ökar 
konverteringsgraden47. I en studie från University of Nebraska skickades e-post ut till två 
olika grupper där den ena fick en länk till produkter som var recenserade och betygsatta och 
den andra fick en till produkter utan dessa funktioner. Produkterna som var topprankade sålde 
avsevärt mycket bättre (42,44 %) via sidan med recensioner och betyg än de gjorde via sidan 
utan. Andra studier har visat att även produkter som inte är topprankade säljer bättre om de 
har recensioner och betyg kopplade till sig än om de inte har det, de topprankade produkterna 
säljer dock bäst. Det har också visat sig att produkter med många kundrecensioner per 
produkt säljer bättre än de som har få, oavsett om de är topprankade eller inte48. Studierna har 
dock inte omfattat resor utan relativt okomplexa produkter som elektronik, spel och diverse 
medieprodukter.  
 
Studier om negativa recensioner och trovärdighet 
Negativa recensioner behöver dock inte vara något negativt, studier visar att så länge den 
övervägande delen är positiv är det ingen fara. Om alla aspekter av en produkt nämns, även de 
negativa, kan det bespara många samtal till företagens kundtjänster. De negativa 
recensionerna ger snarare trovärdighet till de övriga recensionerna, vilket är positivt. Om bara 
någon recension är negativ är det troligt att läsaren uppfattar det som att den säger mer om 
den som skrev recensionen än produkten i sig. Om alla recensioner är positiva uppfattas de 
som redigerade och inte trovärdiga.49 En ojämnhet i antalet recensioner som publiceras per 
produkt uppfattas som negativt. Kunderna vill helst höra många personers åsikter om 
produkten för att få en mångfacetterad bild av den. Det räcker heller inte med att det står att 
produkten är bra, recensionerna måste vara mer utförliga och beskrivande för att de ska 
uppfattas som trovärdiga och stimulera till köp. Trovärdigheten ökar om personer inom 
aktuell bransch eller kändisar, som tilltalar valt kundsegment, uttalar sig om produkten. Men 
även vanligt folk, som ”är som du”, har minst lika bra genomslagskraft.50 
 
                                                 
43 Power of word of mouth, Industry statistics, 080320, 15:50 
44 Trust Survey, 2007, Edleman, 080228, 13:55 
45 North American Technographics Customer Experience, Marketing and Consumer Technological Online 
Survey, 2007, Forrester Research, 080228, 13:52 
46 Digital outlook report, 2007, Avenue A/Razorfish, 080227, 20:10 
47 Conversion results, Industry statistics, 080521, 17:36 
48 Wagner, M., The power of customer review, 2008, InternetRetailer  
49 Dr. Wilson, Ralph, Why customer product reviews boost online sales, Web Marketing Today, 080228, 13.56 
50 Dr. Wilson, Ralph, How to use testimonials to increase your conversion rate, 2008, Web Marketing Today, 
080228, 13:50 
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Studie om kundrecensioner och betyg för hotell 
Hotell har i relativt stor utsträckning börjat publicera kundrecensioner och betygsättning både 
på sina egna hemsidor och i samarbeten tillsammans med andra hotell. I en studie tillfrågades 
ett antal personer som bokat hotellrum om vad som påverkade deras köpbeslut, majoriteten av 
dessa (87%) svarade att de påverkats starkt av recensioner och betyg51. Denna studie gällde 
dock endast hotellbokningar och inte hela paketresor som vår studie omfattar. 

                                                 
51 Kelsey Group Study,  080228, 13:45 
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4. Resultat Empiri 

4.1 Kartläggning av researrangörers kundrecensioner 
Vi har studerat hur utspritt fenomenet är samt hur det ser ut på researrangörernas hemsidor 
när det gäller kundrecensioner. Nedan presenteras de mest relevanta resultaten från 
kartläggningen, som även kan ses i sin helhet i bilaga 7. Vilka researrangörer som omfattas av 
kartläggningen samt när dessa studerades presenteras i bilaga 4.  
 
Förekomst av kundrecensioner 
Det finns 253 researrangörer i Sverige52, 187 av dem erbjuder paketresor till utlandet och 37 
av dessa har kundrecensioner på sina hemsidor. I diagrammet nedan presenteras dessa i 
procent. 
 

20%

80%

Har recensioner
Har inte 

 Figur 1: Fenomenets förekomst  
Kundrecensionerna kommer i olika former 
26 av researrangörerna har reseberättelser, vilka innebär rena reseberättelser, kommentarer, 
utvärderingar och omdömen om arrangörens resor. Fem arrangörer har i stället omdömen om 
sig själva och sex arrangörer har någon form av forum. Den sistnämnda kategorin innehåller 
även gästböcker och bloggar där resenärer kan skriva om resor, företaget eller annat.  

26

5

6 Reseberättelser
Om företaget
Forum

 Figur 2: Kundrecensionernas varierande utformning presenterade i antal stycken 
 
 
Fördelning positiva och negativa kundrecensioner 

                                                 
52 Affärsdata databas, 080215, 14:40 
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Sex av researrangörerna har delvis negativa recensioner på sina hemsidor och de övriga 31 
har uteslutande positiva. Andelen negativa recensioner, hos dem som har sådana, varierar 
mellan 10 och 50 procent av det totala antalet recensioner dessa researrangörer har. 
 
Sortering 
Researrangörerna sorterar recensionerna antingen under respektive paketresa på olika platser 
på hemsidorna eller så ligger alla i rad efter varandra. De som ligger i rad har antingen ingen 
sortering eller så sorteras de under resmål. 14 sorterar recensionerna under respektive 
paketresa. Övriga 23 presenterar recensionerna i rad och fyra av dessa sorteras efter resa och 
19 har ingen sortering. Exempel på hur dessa kan se ut finns i bilaga 5. 
 
Antalet recensioner 
Det totala antalet recensioner varierar mellan 1 till 600 stycken. De allra flesta har maximalt 
10 stycken, medan sex stycken har över 50 recensioner. De som har allra flest av dessa är 
Ving med sina drygt 600 recensioner respektive Sembo som har 277 stycken. De som sorterar 
recensionerna via resmål har oftast en recension per paketresa, dock inte för alla paketen, med 
några få undantag. Några av de med fler har två recensioner per paketresa och ett par har upp 
till sex stycken. Inga av dessa researrangörer har recensioner till samtliga paketresor som de 
erbjuder. 
 
Recensionernas längd 
Recensioner som är 1-3 rader långa räknar vi som korta, de som är 4-10 rader räknar vi som 
mellanlånga och de som består av fler än 10 rader räknar vi som långa. 14 researrangörer har 
korta recensioner, 9 har mellanlånga och 14 har långa. 
 
Navigering 
Vi utgick från kriterier som vi ansåg vara viktiga när vi avgjorde vilka researrangörer som gör 
det enkelt respektive svårt för presumtiva resenärer att hitta kundrecensionerna. För att 
navigeringen ska bedömas som enkel utgick vi ifrån att en länk till kundrecensionerna ska 
ligga på första sidan på hemsidan, samt att man inte ska behöva rulla nedåt på sidan för att 
hitta den. Länken ska även synas bra och ha ett tydligt namn som förklarar att där finns 
kundrecensioner. Förmodligen har olika människor olika uppfattning om vad som är enkel 
respektive krånglig navigation. Studier om internetsökning har dock visat att 
internetanvändare sällan rullar ned på webb-sidan om de inte är väldigt intresserade av det de 
söker.53 Enligt dessa kriterier har 19 stycken researrangörer hemsidor där navigeringen till 
kundrecensionerna är enkel och 18 stycken har mer eller mindre svårnavigerade hemsidor.  
 
Övrigt av intresse 
Samtliga lägger ut namnet på den som skrivit recensionen, 30 skriver ut både för- och 
efternamn och sju skriver endast ut förnamnet. Två researrangörer, UTR Upptäcksresor och 
Marseillan Resor, skriver även ut telefonnummer och/eller e-postadresser till några av 
skribenterna. Av EurooChina kan man få kontaktuppgifter till tidigare resenärer om man 
kontaktar företaget. Tre arrangörer uppmanar via hemsidan resenärer att skicka in recensioner 
till dem. Lime Travel, som är en av dem, uppmuntrar såväl kritiska som positiva recensioner. 
Kon-Tiki Resor låter resenärerna betygsätta resans olika delar på en skala från 1 till 5, men 
publicerar endast recensioner som innehåller det högsta betyget. 13 researrangörer har någon 
form av information om hur hanteringen av kundrecensionerna går till utlagda på sina 
hemsidor, övriga 24 har ingen information. 
                                                 
53 Lindstedt, U. & Pettersson C., Sökmotormarknadsföring – så får du fler besökare och kunder via 
sökmotorerna, 2006, s. 38 
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4.2 Sammanfattning av Intervjuer med researrangörer 
Här presenteras en sammanfattning av de 37 intervjuer som genomfördes inför 
undersökningen. I bilaga 2 och 3 återfinns de fullständiga intervjuerna.   
  
Hur länge har Ni haft kundrecensioner på Er hemsida? 
Svaren på denna fråga varierade, de som haft recensioner på sin hemsida kortast tid hade 
endast haft dessa i två veckor. Den mest frekventa tiden företagen haft recensioner på sina 
hemsidor är cirka 1-3 år och de som haft recensioner längst tid hade haft dem i 12 och 14 år. 
 
Varför startade Ni med detta/i vilket syfte? 
Här har övervägande delen av respondenterna svarat att de startade med recensioner på 
hemsidan i marknadsföringssyfte. Alla har dock inte använt uttrycket marknadsföring utan 
svarat att det är för att kunderna ska få input och att de vill att kunderna ska få skriva och dela 
med sig av sina upplevelser. I den personliga intervjun med Daniel Goitom på Afro Caribbean 
resor AB svarade han att de tidigare litat på traditionell word-of-mouth-kommunikation men 
sedan insett att det vore bra att samla kundernas recensioner på hemsidan istället. Några vill 
att kunden ska få komma till tals, några menar att det som skrivs av andra resenärer blir mer 
trovärdigt och att presumtiva resenärer kan tycka det är trevligt att läsa andras berättelser. En 
av respondenterna har svarat att de tror att funktionen har positiv inverkan på presumtiva 
kunder och att det har påverkat försäljningen positivt.  Några exempel på svaren är ”För att ge 
nöjd kund en möjlighet att uttrycka sina intryck54” och ”upplysa andra resenärer om vad de 
som redan åkt med oss hur det upplevts55”. En av respondenterna menar att människan idag är 
mer beräknande när det kommer till vanlig reklam. Att de litar mer på ”vanliga” människor än 
på företag som försöker locka till sig resenärer och att det därför är bra att det finns berättelser 
från vanliga människor på hemsidan. Ving, som är ett av de större företagen säger att ”vi tror 
att det användargenererade materialet kommer vara uppskattat av andra resenärer och att det 
ger större trovärdighet när vi låter resenärer komma till tals och i slutändan tror vi att det 
kommer att hjälpa oss att sälja resor56”.  
 
Hur samlar Ni in kundrecensionerna?  
Det vanligaste är att respondenterna ber sina kunder att skicka in recensioner via e-post. Ett 
fåtal respondenter erbjuder någon form av belöning till kunden för att få in recensioner, 
exempelvis trisslotter. En del lämnar ut enkäter vid hemresan, som kunden fyller i och lämnar 
in innan hemkomst. Några låter kunderna skriva in recensioner direkt på hemsidan och några 
nämner att kunder spontant skickar e-post, vykort eller brev innehållande recensioner. En 
respondent svarade att de delar ut ris och rosenkäter på hemresan. I intervjun med Daniel 
Goitom på Afro Caribbean resor AB så berättade han att personalen själva har besökt alla 
resmål och gjort bedömningar utifrån sina resor för att inspirera sina kunder. De justerar 
sedan betyget om kunderna har helt andra uppfattningar om upplevelsen.  
 
Vilka reaktioner/respons har Ni fått från Era kunder gällande dessa? 
Många har svarat att responsen från kunderna varit positiv. De säger att många av deras 
kunder tycker det är roligt att läsa om vad tidigare kunder haft för upplevelser. Några menar 
att deras kunder upplever det som positivt att få uttrycka sina egna känslor efter resan. En av 
respondenterna hävdar att kunder som har läst reseberättelserna på hemsidan har genererat 

                                                 
54 Intervju e-post med BL TRAVEL AB, bilaga 2 
55 Intervju e-post med Travel2Liverpool, bilaga 2 
56 Intervju e-post med Ving AB, bilaga 2 
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nya bokningar och ökad försäljning. Utav svaren vi fick var det en respondent som var mera 
specifik än andra och de svarade ”mycket bra, en del nya kunder som är i stånd att beställa en 
större resa brukar ibland vilja få kontakt med en resenär som har lämnat positiv kritik på 
hemsidan och då frågar vi den gamle resenären först om han ställer upp, hittills har ingen sagt 
nej till att svara på nya kunders frågor57”. En respondent har inte fått någon särskild respons 
och en annan respondent menar att inläggen har lästs av många presumtiva kunder. En menar 
att deras kunder vill ha kontaktuppgifter till dem som skrivit på hemsidan och lägger således 
ut dessa. Några vet helt enkelt inte vad deras kunder har för uppfattning och har inte följt upp 
detta. 
 
Hur väljer Ni vilka kundrecensioner som ska publiceras på hemsidan? 
Några av respondenterna väljer ut vissa recensioner för att få en bredd och spridning på sina 
berättelser, att alla resmål har recensioner så att bredden säkerställs. För att uppnå detta 
försöker de få med olika målgrupper och gärna en viss geografisk spridning på resenärerna 
som lämnar recensioner. En respondent tar med inlägg som berör samtliga aktiviteter som 
resan består av. En respondent säger ”Vi försöker välja svar som rör olika resor och olika 
guider så att det blir en bra helhetsbild58”. En respondent menar att inläggen som publiceras 
”ska vara relevanta, informativa och representativa för de som ska läsa dessa59”. Med 
representation menas här att om till exempel en barnfamilj åkt på en resa och berättar om den 
känner andra barnfamiljer igen sig.   
 
Hur redigeras insänt material innan publicering (vilka policys/regler tillämpas)? 
Det handlar i de flesta fall endast om minimal redigering eller ingen redigering alls. En del 
har dock medlemsvillkor för dem som skriver och då har företaget rätt att ta bort material de 
inte vill ha med. De mindre företagen som svarat har frågat sina kunder om de får redigera 
inläggen. En del har fått in ganska långa berättelser och har då valt att korta ner materialet. 
Många hävdar som sagt att de inte redigerar recensionerna, men att de tar bort det oväsentliga. 
En respondent svarar att ”Alla positiva inlägg publiceras - ingen redigering60”, och en annan 
”Ibland kan enkätsvaren vara ganska långa och då väljer vi helt enkelt ut stycken som är mer 
kärnfulla och kortare än andra61”. Inga särskilda policys verkar förekomma hos 
respondenterna förutom att många är noga med att få kundens tillåtelse innan publicering. De 
som samlar in enkäter på hemresan har en fråga på enkäten där kunden får fylla i om de 
godkänner publicering.  
 
Har Ni några framtidsplaner för denna typ av kommunikation och hur ser de i så fall 
ut? 
På denna fråga har de flesta svarat att de inte har några direkta framtidsplaner. Några 
respondenter med framtidsplaner kunde dock skönjas, dessa svar kunde se ut som följer ”ja, 
gärna att utvidga och katalogisera bättre på respektive resmål, familj, par, smekmånad etcetera 
så att alla som vill läsa lättare kan navigera - Dessutom vill vi ju gärna ha med berättelser från 
udda resor och inte bara de vanliga resmålen62”. Några av respondenterna har tron på att 
denna typ av kommunikation kommer att öka, men att man diskuterar och funderar hur man 
ska gå vidare. En utvecklingsmöjlighet som nämndes var att göra det enklare för sina kunder 
att komma till tals samt att ge kunderna möjlighet till ytterligare recensionsmöjligheter, till 

                                                 
57 Intervju e-post med Tjeckienexperten, bilaga 2 
58 Intervju e-post med Phoenix Sweden AB, bilaga 2 
59 Intervju personlig med Goitom, D., Afro Caribbean resor AB, bilaga 3 
60 Intervju e-post med Hagestad touring, bilaga 2 
61 Intervju e-post med Phoenix Sweden AB, bilaga 2 
62 Intervju e-post med Limetravel, bilaga 2 
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exempel att kunna recensera sitt hotell. Några har inte någon större framtidstro på denna typ 
av kommunikation ”Vi känner nog trots allt att det inte är den bästa kommunikationen för oss 
utan det blir nog fortsatt i en omarbetad form som exempelvis utveckling av restips samt en 
ren bedömningsdel63”. En av respondenterna menar att de vill locka presumtiva kunder 
genom att väcka deras känslor för andra människor och platser. I vår personliga intervju med 
Daniel Goitom på Afro Caribbean resor AB fick vi svaret att de har funderingar på att lägga 
in videoklipp från kunder. De ska även ha kvar och utöka reseberättelserna och fortsätta med 
omdömena. Daniel menar att detta är ett relativt billigt sätt för mindre företag att 
marknadsföra sig då dessa inte har de ekonomiska resurserna som stora företag ofta har.  
 

4.3 Kundundersökning 
Respondenter och utformning av enkäten 
11 män och 14 kvinnor i åldrarna 20-45 år deltog i undersökningen. Vi bad respondenterna 
uppge hur väl de tyckte fyra påståenden om tre olika researrangörers kundrecensioner stämde 
in på deras egna uppfattningar om dem. Påståendena skulle betygssättas på en skala från 1-5, 
där 1 betydde att det inte alls stämde in och 5 att det stämde väldigt väl in. Undersökningen 
omfattade Kon-Tikis, Vings och Sembos recensioner och hemsidor, så respondenterna var 
tvungna att gå in på respektive arrangörs hemsida för att kunna uttala sig om påståendena. De 
tre researrangörerna valdes eftersom vi ansåg att dessa kunde representera flera av de övriga 
arrangörerna som har kundrecensioner. Se kapitel 2.4, tillvägagångssätt, för en utförligare 
redogörelse för hur dessa tre är representativa. Sembo har ett kundforum, Ving reseberättelser 
sorterade på resmål och Kon-Tiki omdömen om sitt eget företag samt sina resor presenterade i 
rad utan rubriker. 
 
Enkätens påståenden omfattar några av de viktigaste dimensionerna som bevisats påverka 
företags försäljning via hemsidor positivt64. Vi lämnade även en rad öppen där vi uppmanade 
respondenten att nämna vad de tyckte var särskilt bra eller dåligt med recensionerna i 
synnerhet och hemsidorna i allmänhet. Efter varje arrangörs tabell med medelvärden 
presenteras en sammanställning av de kommentarer respondenterna gett gällande respektive 
researrangör. Avslutningsvis fick respondenterna rangordna researrangörerna i den ordning de 
skulle kunna tänka sig att handla en resa av dem, där nummer ett var den de helst handlade av. 
Rangordningen skulle grundas på researrangörens kundrecensioner och respondenterna 
ombads försöka bortse från andra faktorer som skulle kunna påverka deras val. Se hur 
kundenkäten ser ut i bilaga 1. I bilaga 6 hittar ni samtliga kommentarer som kunderna hade 
när de svarade på enkäten.  
 
Resultat av påståendena 
25 respondenter deltog i kundundersökningen och nedan presenteras sammandrag av 
resultatet av undersökningen.  
 
Kon-Tiki 
Påstående Medelvärde 
Det är lätt att hitta recensionerna 3,88 
Recensionerna verkar riktiga och trovärdiga 2,72 
Innehållet i recensionerna är bra & skapar intresse av att resa 2,72 
Jag fick ett bra helhetsintryck av deras hemsida 2,80 

                                                 
63 Intervju e-post Upptäcktsresor, bilaga 2 
64 Yang, J. & Peterson, R.T., Measuring customer perceived online service quality, 2004, s.1163-1168. 
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Kommentarer från respondenterna: Recensionerna uppgavs vara för korta och uppfattades 
som att endast de allra mest positiva har publicerats. Många uppger också att de uppfattar 
recensionerna som mindre trovärdiga och snudd på manipulerade då endast recensioner med 
högst betyg publiceras. Hemsidan beskrivs ofta som tråkig, bland annat att rubriken för 
recensionerna är oinspirerande och att sidan har för mörka färger. 
  
 
Sembo 
Påstående Medelvärde 
Det är lätt att hitta recensionerna 1,72 
Recensionerna verkar riktiga och trovärdiga 4,40 
Innehållet i recensionerna är bra & skapar intresse av att resa 3,60 
Jag fick ett bra helhetsintryck av deras hemsida 3,20 

 
Kommentarer: Hemsidan uppfattas generellt som krävande, ostrukturerad och svåranvänd. De 
flesta tycker dock att idén med att ha ett forum på hemsidan är kul, de uppfattar det även som 
att Sembo inte har något att dölja och att det resenärerna skriver där känns äkta och trovärdigt. 
Innehållet uppfattas också som givande då resenärer fritt får prata av sig, ställa frågor och 
tipsa varandra.  
 
 
 Ving 
Påstående Medelvärde 
Det är lätt att hitta recensionerna 1,72 
Recensionerna verkar riktiga och trovärdiga 3,88 
Innehållet i recensionerna är bra & skapar intresse av att resa 4,04 
Jag fick ett bra helhetsintryck av deras hemsida 3,56 

 
Kommentarer: Samtliga respondenter är imponerade av hur mycket Ving har satsat på 
kundrecensioner. Funktionen beskrivs bland annat som snygg, högteknologisk, inspirerande, 
informativ om både resmål och arrangör, välplanerad och rolig. En handfull respondenter 
upplever recensionerna som redigerade och noga valda, men de flesta upplever dem som 
relativt trovärdiga. Så gott som samtliga respondenter kunde dock inte hitta recensionerna 
utan hjälp från oss. Några tyckte även det tog för lång tid att ladda upp sidor och vissa av dem 
kunde inte ens installera mjukvaran som krävdes för att kunna se recensionerna. 
 
Resultat av rankingen 
Baserat på kundrecensionerna skulle våra respondenter helst köpa en resa av Ving eller 
Sembo. De rankades som nummer ett av lika många respondenter, 11 stycken vardera, medan 
tre respondenter rankade Kon-Tiki Resor som nummer ett. Dock är det inte endast 
förstaplatserna som är intressanta att belysa. Respondenterna fick även välja vilken arrangör 
de rankade som nummer två respektive nummer tre. Nedan presenteras en tabell över hur de 
25 responderna rangordnade de tre researrangörerna. 
 
Tabell för respondenternas rangordning av researrangörerna 

Researrangör Antal 1:a-platser Antal 2:a-platser Antal 3:e-platser 
Ving 11 13 1 
Sembo 11 8 6 
Kon-Tiki 2 3 18 
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För att ge en rättvis bild av hur bra arrangörerna lyckats med sina kundrecensioner har vi 
fördelat ut poäng. Att bli rankad som nummer ett av en respondent ger två poäng, nummer två 
ger en poäng och nummer tre ger noll poäng. En arrangör kan få maximalt 50 poäng, denna 
poäng uppnås om alla 25 respondenterna rankar arrangören högst av de tre valbara. Nedan 
presenteras hur populära de undersökta researrangörernas kundrecensioner är med hjälp av 
denna poängfördelning. 
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 Figur 3 Rankingpoäng per researrangör
 
Som bilden visar fick Ving högst totala antal rankingpoäng, trots att Ving och Sembo hade 
lika många förstaplatser. Att Ving fick högsta totala rankingpoäng totalt beror på att Ving tog 
hem fler andraplaceringar än Sembo, vilket kan ses i tabellen på föregående sida. 
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5. Analys 

5.1 Kundrecensioner som marknadsföringsverktyg 
I detta avsnitt analyseras resultaten från kartläggningen av fenomenet samt de intervjuer65 
som genomfördes med researrangörerna med hjälp av valda teorier och den tidigare 
forskningen. Teorierna och den tidigare forskningen handlar om marknadskommunikation, 
image och historieberättande inom marknadsföring. Sedan följer ett avsnitt där 
kundundersökningen analyseras med hjälp av teorier om konsumentbeteende och köpbeslut 
samt tidigare relevant forskning.  

5.1.1. Kundrecensioner ur researrangörernas perspektiv 
Kommunikationsprocessen 
Kommunikationsprocessen visar stegen som företag och organisationer måste beakta för att 
föra fram sina budskap till mottagaren så effektivt som möjligt66. Kundrecensioner kan 
fungera som ett komplement till researrangörernas övriga budskap, exempelvis utbud av 
resor, priser och företagspresentationer. Budskapet blir unikt och kraftfullt då det är 
resenärerna själva som formulerar det via sina reseberättelser, kommentarer och omdömen.  
 
Effekten av kundrecensioner på svenska researrangörers hemsidor är relativt osäker. Det finns 
en rad studier om att kundrecensioners effekt på varumärken och försäljning är klart positiv 
för företag som erbjuder teknik- och medieprodukter67. Researrangörerna i vår undersökning 
har fått positiv respons på sina recensioner, några uppger att deras försäljning ökat sedan de 
började med denna funktion, men ingen har dock mätt den exakta effekten.  
 
Internet och riktlinjer för effektiv marknadskommunikation 
Internet fungerar som en kommersiell plattform och i kombination med word-of-mouth-
kommunikation är det en relativt billig marknadsföringskanal som är viktig främst för de 
mindre resursstarka researrangörerna68. I vår undersökning var det främst de mindre 
researrangörerna som påtalade att de vill utveckla denna form av marknadsföring.  Detta 
marknadsföringsverktyg skulle med fördel kunna användas mer av dels researrangörer, men 
även andra tjänsteföretag som erbjuder komplexa produkter. Det kan vara kostsamt att starta 
forumfunktioner om man inte haft med funktionen ifrån början på sin hemsida, men om det 
finns resurser är detta bra att satsa på då det är ett bra sätt att locka till sig och behålla kunder. 
Forum och bloggar ger fler fördelar än att kunderna kan sprida och läsa information om 
arrangörens resor. Fler kan hitta dessa arrangörers hemsidor då forum och bloggar ofta 
innehåller många länkar, vilket ökar hemsidans ranking på sökmotorer som Google69.  
 
Riktlinjerna för effektiv marknadskommunikation innebär att företag bör ta vara på word-of-
mouth-kommunikation så mycket som möjligt. Tidigare forskning stödjer denna riktlinje då 
recensioner har ökat företags konverteringsgrad avsevärt70. Enligt vår kartläggning av 
fenomenet har endast tjugo procent av de svenska researrangörerna som erbjuder paketresor 

                                                 
65 Intervjuerna återfinns i sin helhet i bilaga 2 och 3 
66 Holloway, J.C., Marketing for tourism, 2004, s.192 
67 Merchant and Customer Perspective and User-Generated Content, 080228, 13:52 
68 Hedman, A & Pappinen L., Affärer och marknadsföring på Internet, 1999, s.134 
69 Lindstedt, U & Pettersson C., Sökmotormarknadsföring – så får du fler besökare och kunder via 
sökmotorerna, 2006, s.83 
70 Conversion results, Industry statistics, 080521 17:36 
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utomlands kundrecensioner på sina hemsidor71. Det är en liten andel med tanke på att alla 
arrangörer förmodligen får feedback från sina kunder, men de väljer att inte använda denna i 
sin marknadsföring. Det kan vara så att de använder feedbacken till att förbättra sina 
produkter och för att ge kunderna möjligheten att prata av sig efter sin resa.  
 
En annan riktlinje för effektiv marknadskommunikation handlar om att tjänster ofta är 
komplexa och kan vara svåra att kommunicera. Om det är möjligt bör tjänsteföretag illustrera 
vad som väntar genom att låta tidigare kunder ge belägg för detta72, vilket är precis vad 
kundrecensioner innebär. En annan riktlinje innebär att metaforer är fördelaktiga att använda 
för denna typ av tjänster. Det räcker inte att beskriva en resa med några korta fraser utan mer 
beskrivande och målande text är att föredra73. De flesta av de undersökta researrangörerna har 
relativt korta kundrecensioner, vilket inte stämmer överens med riktlinjen om att använda 
metaforer. 
 
Navigering 
Undersökningen visar att hälften av researrangörerna har otydliga länkar som inte berättar att 
länken leder till kundrecensionerna eller så har de placerat recensionerna på undanskymda 
platser på sina hemsidor. Den andra hälften har åtminstone tydliga länkar som kunden lätt kan 
hitta och navigera sig vidare via. De flesta av arrangörerna har väldigt få recensioner totalt 
och ingen av dem har recensioner för alla sina resor. Antalet recensioner per resa är också 
ojämnt och de allra flesta har endast en recension per resa74. Ving är den arrangör som har 
satsat mest på kundrecensioner då de har över 600 stycken samt har arbetat mycket med deras 
utseende och upplägg. Dock ingår Ving i den grupp arrangörer som har placerat sina 
recensioner på en undangömd plats på sin hemsida.  
 
Trovärdighet 
Trovärdigheten ökar av historier som skrivits av andra resenärer snarare än det egna företaget, 
då den ses som okommersiell. En privatperson som beskriver sina känslor väger mycket 
tyngre än exempelvis annonser i dagspress och dylik marknadsföring75. Vår respondent i den 
personliga intervjun76 uppgav att de inte marknadsförde sig via andra kanaler än via sin 
hemsida. Vi tror att många av de mindre researrangörerna, med mindre resurser än de stora, är 
relativt beroende av denna marknadsföringskanal. Detta gör kundrecensioner på deras 
hemsidor ännu viktigare då dessa kan bidra till effektiv och trovärdig marknadsföring.  
I kundens helhetsupplevelse ingår även andra kunder och personal från det säljande företaget 
och alla de inblandades beteende avgör om en resa ska bli en bra upplevelse eller inte77. 
Dessa upplevelser ventileras via kundrecensioner och kunders varierande upplevelser av 
samma händelser kan göra att researrangörer blir rädda för att publicera alla recensioner 
inklusive de kritiska. Trovärdigheten kan dock öka om inte allt som beskrivs om en resa är 
bra, människor vet att allt inte kan vara toppenbra hela tiden och kommer troligen inte att 
döma ut en researrangör som publicerar kritiska recensioner78. I vår personliga intervju79 
framkom att recensioner bör vara informativa, relevanta och representativa. Kunder ska alltså 

                                                 
71 Översikt, bilaga 7 
72 Grönroos, C., Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002, s.304-308 
73 Mossberg, L och Johansen, E., Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s.21-24 
74 Översikt, bilaga 7 
75 Consumer Resistance Study, 2005,Yankelovich 080228, 13:50 
76 Personlig intervju med Goitom, D., Afro-Caribbean resor AB, bilaga 3 
77 Mossberg, L och Johansen, E., Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s.131 
78 Dr. Wilson, R., Why customer product reviews boost online sales, Web Marketing Today 
79 Personlig intervju med Goitom, D., Afro-Caribbean resor AB, bilaga 3 
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hitta information i berättelserna, de ska vara relevanta samt tilltala företagets olika 

er 
 

ukt som 

censioner som 
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ilmer 

unna användas för att ytterligare öka trovärdigheten. Vår respondent i den personliga 
a sig av resenärers videoberättelser.  

 

tt skilja 
senärer 

 sig en uppfattning om en kommande 
sa. Flera teorier har förutspått att i framtiden kommer det att i större utsträckning satsas på 

gen har 
 syftade 

mmit 
indre långt i sina satsningar på dessa. Enligt teorier om historieberättande 

ngagerar berättelser känslomässigt och det stämmer bra in på vad respondenterna har 

Historier skapar relationer till produkter och varumärken och en bra historia fastnar lättare i 
människors medvetande. Flertalet av de 26 researrangörernas representanter uppgav att de fått 
                                                

målgrupper.  
 
Tidigare forskning om hantering av negativa recensioner har visat att det skadar företagen m
att inte ha med dem än att ha med dem, så länge den övervägande delen av recensionerna inte
är negativa. Negativa eller kritiska recensioner har till och med bevisats öka trovärdigheten 
och autenciteten för de övriga recensionerna80. Det är inte svårt att förstå att en prod
fått två recensioner varav en är negativ inte leder till ett köp. Majoriteten av de researrangörer 
vi undersökt har publicerat uteslutande positiva recensioner, vilket både kan skada 
recensionernas trovärdighet och arrangörens image. När man använder kundre
ett marknadsföringsverktyg är det viktigt att klargöra för läsaren vad som är fakta och vad 
som är vision, om detta förbises kan kunden känna sig lurad enligt teorier om 
historieberättande81. Det är alltså därför viktigt att förklara vad som redigeras bort och v
som faktiskt publiceras. Utöver skriftliga kundrecensioner skulle resenärers egna videof
k
intervjun82 påtalade att de har planer på att använd
 
Historieberättande som marknadsföringsverktyg 
Inom marknadsföring används fenomenet storytelling eller att berätta en historia för att 
förmedla och väcka känslor hos presumtiva kunder. Enligt teorier om storytelling kan 
historier stimulera föreställningar och engagera människor känslomässigt. Resor är komplexa
produkter som kan vara svåra att differentiera. Produkten går inte att ta på före köpbeslutet 
och att hitta andra differentieringsfaktorer är därför viktigt. Historier kan hjälpa till a
dels researrangörer och dels de paketresor de erbjuder ifrån varandra. Genom att låta re
komma till tals på arrangörernas hemsidor får de möjlighet att dela med sig av sina 
upplevelser till andra. Samtidigt kan presumtiva resenärer känna igen sig i berättarens 
historia, vilket skapar samhörighet. Detta stämmer överens med vad de flesta av våra 
respondenter svarade. De upplever dels att deras kunder vill skriva av sig och dels att 
presumtiva kunder gärna vill läsa om och kunna bilda
re
marknadsföring som syftar till att förmedla känslor.  
 
Få respondenter har sett kopplingen mellan recensioner och marknadsföring, totalt fem av 
respondenterna uppgav att de hade dessa i marknadsföringssyfte. Två av dem som svarat att 
de har dessa i marknadsföringssyfte har satsat på kundrecensioner på sina hemsidor i mer än 
tio år. Frågan var i vilket syfte de hade startat med recensioner på sin hemsida83. Möjli
frågan missuppfattats och de har tagit det som självklart att det var marknadsföring vi
på. De som inte uppgav att marknadsföring var syftet svarade att det var för att kunna 
förbättra sina resor samt att låta kunder ’skriva av sig’. Många tror att omdömen och 
recensioner uppfattas som mer trovärdiga om de kommer från andra kunder, men har ko
mer eller m
e
berättat.  
 

 
80 Dr. Wilson, Ralph, Why customer product reviews boost online sales, Web Marketing Today, 080228, 13:56 
81 Mossberg, L och Johansen, E; Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s.59 
82 Intervju personlig med Goitom, D., Afro Caribbean resor AB, bilaga 3 
83 E-postintervjuer, fråga 2, bilaga 2  
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positiv respons från sina kunder gällande kundrecensionerna på sina hemsidor, endast ett fåtal 
hade inte undersökt kundernas respons överhuvudtaget84.  
 
En bra historia fastnar som sagt i människors medvetande och om historien dessutom 
presenteras i form av en tydlig berättelse kan trovärdigheten ökas. Vi undersökte hur långa 
respektive utförliga recensioner researrangörerna var och konstaterade att fjorton av dem har 
korta recensioner som omfattar 1-3 textrader. Oftast handlar det om utdrag ur texter och dessa 
kan inte räknas till utförliga, tydliga berättelser. Nio av respondenterna har mellanlånga 
recensioner och dessa omfattar cirka 4-10 textrader och dessa verkar vara mer kompletta och 
inte bara utdrag ur text. De resterande fjorton respondenterna har långa recensioner som 
omfattar mer än tio rader text85.  
 
Forskning om marknadsföring har länge utgått från marknadsföringsmixen och de 4 P:na, 
men att det i framtiden kommer att handla allt mer om relationsmarknadsföring. Den nya 
mixen består av relationer och betonar vikten av interaktion mellan deltagare snarare än att 
fokusera på själva produkten. Det ses nu mer till hela processen, kundens helhetsupplevelse 
och vad kunden är nöjd med respektive inte nöjd med. Kundrecensioner som våra 
respondenter har på sina hemsidor är i huvudsak uteslutande positiva. Tidigare forskning visar 
dock att kunderna inte alltid upplever negativa recensioner negativt utan att de tvärtom ger en 
mer trovärdig bild av produkterna samt ökar trovärdigheten för de övriga, positiva, 
recensionerna.  
 
En fördel med recensioner eller berättelser är att de går att berätta med hjälp av attribut som 
artefakter eller personer som kan underlätta förståelsen för historien. En av de större 
researrangörerna använder sig av kända personer i sina recensioner och detta kan ha ett värde 
i sig då många människor ser upp till kända personer och då kan bli mer benägna att köpa 
resan som kändisen berättar om.  
 
I framtiden kommer känslor att spela en allt större roll inom marknadsföring enligt vissa 
teorier, men de flesta av våra respondenter har trots denna teori inte några planer på att 
utveckla denna typ av marknadsföring. Möjligen har detta direkt koppling till svårigheten att 
få feedback på recensionerna samt svårigheten att mäta effekten på exempelvis försäljningen. 
Ett fåtal av respondenterna har dock framtidsplaner och vill utveckla funktionen. Trenden ser 
ut att gå mot startande av bloggar samt mot användandet av rena omdömen eller betyg som 
kunderna själva får sätta. Några vill gärna utveckla denna funktion men vet inte riktigt hur de 
ska göra86.  

5.1.2. Kundrecensioner ur kundernas perspektiv 
Till kundundersökningen valdes tre researrangörer som kunde representera flera av de övriga 
arrangörerna som har kundrecensioner. Vi tror att det resultat vi fått fram kan ge en 
fingervisning om hur recensioner bäst utformas för att tilltala presumtiva resenärer. Då vi 
använde påståenden som belyste det som i tidigare studier visat sig vara de viktigaste 
dimensionerna för ökad försäljning kan resultaten från undersökningen ge värdefull kunskap. 
Den kunskapen kan hjälpa researrangörer och andra företag att utforma sina kundrecensioner 
och hemsidor. 
 
 
                                                 
84 E-postintervjuer , fråga 4, bilaga 2 
85 Översikt, bilaga 7 
86 E-postintervjuer, fråga 8, bilaga 2 
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Navigering 
 
Tabell för påståendet ”Det är lätt att hitta recensionerna” 
Researrangör Medelvärde 
Kon-Tiki 3,88 
Sembo 1,72 
Ving 1,72 

 
Människor i dag har ont om tid och vill snabbt hitta den information de söker. Teorier och 
tidigare forskning har visat att konsumenter ofta avslutar sin sökning om det tar för lång tid att 
hitta informationen. Våra respondenter har haft väldigt svårt att hitta till Sembos och Vings 
kundrecensioner, men hittade lätt till Kon-Tikis. Det är anmärkningsvärt att dessa aktörer inte 
har gjort det lätt för sina kunder att navigera sig fram på sina respektive hemsidor. 
 
Trovärdighet 
 
Tabell för påståendet ”Recensionerna verkar riktiga och trovärdiga” 
Researrangör Medelvärde 
Kon-Tiki 2,72 
Sembo 4,40 
Ving 3,88 

 
Enligt flera teorier och tidigare forskning om trovärdighet är det viktigt att recensioner är 
autentiska. De ska inte vara alltför korta då det kan uppfattas som att de blivit redigerade. Det 
ska heller inte finnas tvivel gällande avsändaren, det ska vara säkert att det är personer som 
tidigare rest till destinationen som skrivit recensionerna. Vissa av researrangörerna skriver 
endast ut förnamn på dem som skrivit recensioner och det skulle kunna uppfattas av läsaren 
som att skribenten är anonym eller påhittad. Sembos kundrecensioner kommer i form av ett 
forum där människor fritt kan berätta om sina reseupplevelser samt hur de uppfattar Sembo 
som arrangör. Detta kan ha bidragit till att respondenterna uppfattar recensionerna som 
trovärdiga. Även Ving har ett högt medelvärde för trovärdighet, medan Kon-Tikis är relativt 
lågt. Kon-Tikis recensioner är korta och enbart av positivt slag och detta kan ha påverkat den 
uppfattade trovärdigheten. Kon-Tiki svarade dock i intervjun att de inte redigerar 
recensionerna alls utan tar med allt som skickas in. Detta är dock inte trovärdigt då de endast 
publicerar recensioner med högsta betyg. Svaren i vår kundundersökning pekar på att detta 
sänker företagens trovärdighet hos presumtiva kunder, de flesta av respondenterna anser att 
det verkar vara otroligt att alla resor har uteslutande positiva recensioner. Det bör rimligen 
komma in recensioner med betyg som är lägre än 5 eller 5+.  
 
Inspiration 
 
Tabell för påståendet ”Innehållet är bra och skapar ett intresse av att resa” 
Researrangör Medelvärde 
Kon-Tiki 2,77 
Sembo 3,60 
Ving 4,04 
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Enligt teorier om konsumentbeteende varierar konsumenters uppfattningar beroende på 
tidigare erfarenheter, attityder och andra faktorer. Kundrecensionernas innehåll kan framkalla 
olika känslor hos konsumenten beroende på hur mottagliga de är. Andra människors 
beskrivningar kan enligt teorier om konsumentbeteende framkalla känslor hos mottagaren. Att 
kunderna ska hinna bli inspirerade nog att vilja resa förutsätter dock att recensionerna är 
tillräckligt långa och suggestiva. Vings och Sembos kundrecensioner inspirerar 
respondenterna mest och det verkar hänga ihop med om recensionerna uppfattas som 
trovärdiga.  
 
Helhetsintryck 
 
Tabell för påståendet ”Jag fick ett bra helhetsintryck av researrangörens hemsida” 
Researrangör Medelvärde 
Kon-Tiki 2,80 
Sembo 3,20 
Ving 3,56 

 
Generellt är det viktigt att företag har en hemsida som är servieinriktad och tilltalande för att 
kunna locka till sig och behålla kunder. Personliga preferenser gällande design och liknande 
kan ha påverkat utslaget gällande helhetsintrycket. Respondenterna föredrar dock Vings 
hemsida och uppger att det beror bland annat på att de har en snygg sida med bra funktioner 
samt att den är genomtänkt. Medelvärdet för helhetsintrycket kan ha dragits ned, särskilt för 
Ving och Sembo, då det i tidigare avsnitt visade sig att deras hemsidor upplevdes som 
svårnavigerade. 
 
Rankingen 
Ving och Sembo fick lika många förstaplatser då respondenterna fick rangordna de berörda 
arrangörerna. Ving hade fler andraplatser än Sembo och blir den segrande researrangören och 
kan därför ses som ett föredöme för andra arrangörer då det gäller utformning av 
kundrecensioner. Det bör dock påpekas att respondenterna kan ha rankat Ving högt och gett 
dem fler andraplatser än Sembo på grund av tidigare erfarenheter av Ving och deras starka 
varumärke, storlek och deras styrka inom den svenska resemarknaden. Ving hör ju till de 
största aktörerna medan Sembo är ett mindre företag och heller inte loka känt. Vi bad 
respondenterna utgå från researrangörernas respektive kundrecensioner när de rangordnade 
dem, men en viss risk finns ändå att Ving fick flest rankingpoäng totalt tack vare detta.  
 
Ving har recensioner sorterade på resmål på olika sidor, medan Sembo har ett kundforum och 
Kon-Tiki osorterade recensioner i rad på samma sida. Människor har dock varierande 
preferenser angående det mesta och förmodligen även gällande utformningen av 
kundrecensioner. Det är därför inte möjligt att påstå helt säkert att alla kundrecensioner bör se 
ut som Vings eller Sembos. Det skulle gå att uttala sig mer säkert om den bästa utformningen 
av recensioner om en större kundundersökning genomfördes, men de 25 respondenterna som 
deltog i denna studie ger dock en fingervisning om hur recensionerna kan utformas för att 
locka presumtiva kunder att handla en resa. Det som är uppenbart och anmärkningsvärt är att 
så få av våra respondenter hittade varken Vings eller Sembos recensioner utan att använda 
den bifogade fusklappen med länkar till dessa.  
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6. Slutsatser 
 
Hur utbredd är förekomsten av kundrecensioner och hur är dessa utformade? 
Förekomst 
20 procent av researrangörerna har kundrecensioner på sina hemsidor, 37 av 187. Generellt 
har få av dem publicerat kundrecensioner på sina hemsidor och har heller inte kommit särskilt 
långt i arbetet med att utforma dem på ett bra sätt. 
 
Utformning 
De 37 researrangörerna som har kundrecensioner har utformat recensionerna enligt nedan: 

 26 av respondenterna har reseberättelser,  sex har forum och fem har omdömen om 
sitt företag. 

 14 har recensionerna sorterade efter resmål och 23 har presenterat dem i rad. Fyra 
av de 23 har resmålen som rubriker och övriga 19 har ingen sortering alls. 

 16 procent, sex av 37, har publicerat åtminstone några, delvis, negativa 
recensioner. 

 Antalet recensioner på respektive hemsida varierar mellan en upp till drygt 600 
stycken, men vanligast, 19 av 37, är att arrangörerna har mindre än 20 stycken 
recensioner. 

 Ingen av researrangörerna har kundrecensioner för alla erbjudna resmål. 
 Hälften av företagen har placerat recensionerna på sina hemsidor på ett sätt som 

gör dem relativt svåra att hitta.  
 Samtliga skriver ut namnet på den som skrivit recensionen, sju har dock endast 

skrivit skribentens förnamn. 
 Tre researrangörer lämnar ut kontaktuppgifter till skribenterna. 
 Två av researrangörerna har betyg från 1-5 på sina paketresor. 

 
Trovärdighet och inspiration 
Kundrecensionerna vi undersökte hade olika utformning när det gällde längden på inläggen 
som kunderna skrivit. 14 av respondenterna hade endast korta inlägg på 1-3 rader som 
verkade vara utdrag ur text och som valts ut av företaget före publicering. 9 av respondenterna 
hade mellanlånga recensioner som omfattade 4-10 textrader. De övriga 14 hade långa 
utförliga berättelser som var mer än 10 rader långa. Vår undersökning har visat att när företag 
redigerar och klipper ut påståenden ur sitt sammanhang så tappar recensionen trovärdigheten. 
Trovärdigheten kan även minska när det inte finns en tydlig avsändare, åtminstone för- och 
efternamn på den som skrivit recensionen bör finnas med i anslutning till recensionen. Annars 
finns risken att presumtiva kunder uppfattar det som att det är företaget självt som skrivit 
inlägget. Längre recensioner som utformas som berättelser ökar chansen för att läsaren ska 
hinna bli inspirerad till att resa, vilket kortare inlägg inte gör lika bra.  
Vår kundundersökning visade att uteslutande positiva recensioner, som Kon-Tiki har, 
påverkar trovärdigheten negativt. En blandning av positiva och negativa recensioner vore att 
föredra då det visar på en ärlighet hos researrangören som publicerar recensionen. Ärligt på så 
sätt att företaget vågar visa att allt inte är och kan vara bra med alla resor som säljs.  
 
Vad har researrangörer för syfte med, och hur hanterar de kundrecensioner på sina 
hemsidor? 
Syftet med kundrecensioner 
En del av respondenterna svarade att de hade funktionen med recensioner på sina hemsidor i 
marknadsföringssyfte, dock finns en möjlighet att en del respondenter tog för givet att vi i vår 
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fråga menade just marknadsföringssyfte. Flera respondenter nämnde även vikten av word-of-
mouthkommunikation och att man önskar ha kontroll över denna typ av kommunikation. En 
viss kontroll tillfogas dessa företag om de samlar denna typ av kommunikation på sin 
hemsida. Samlar man informationen på sin hemsida så får företagen ett unikt tillfälle att fånga 
in negativa recensioner som de kan ta till sig för att göra förbättringar i sitt utbud. 
 
Hantering av kundrecensioner 
Företaget får ett bra tillfälle att redigera och välja ut vad som ska publiceras innan det 
kommer i tryck. Många av företagen gör vissa redigeringar före publicering, några rättade 
stavfel, tog bort irrelevant material och några redigerade inte alls utan scannade bara in det 
material de fick från sina kunder. I vissa fall får företagen in spontana brev och i dessa fall har 
företaget frågat personen som skickat brevet om de får publicera detta på hemsidan.  
 
Framtidsplaner 
Videofilmer, bloggar och forum ser ut att bli utvecklingen inom fenomenet kundrecensioner.  
 
Hur uppfattar och påverkas potentiella kunder av kundrecensionerna?  
Kundernas respons  
Undersökningen omfattade 25 respondenter och dessa respondenters svar stärkte vår tes om 
att kundrecensioner är ett bra marknadsföringsverktyg. Deras svar överensstämmer även med 
vad teorierna säger om recensioner och historieberättande. De uppger att de tycker det är en 
bra idé att publicera recensioner samt att det är roligt att läsa dem. Hur de uppfattar och 
påverkas av dem varierar dock: 

 Respondenterna tyckte det var svårt att hitta Vings och Sembos kundrecensioner. 
Kon-Tikis kundrecensioner, som hittas via en tydlig länk på första sidan, hittade de 
lätt.  

 Sembos kundrecensioner uppfattades som mest trovärdiga då de har ett fritt forum. 
Kon-Tikis recensioner uppfattades som redigerade och som utdrag ur text. 

 Vings och Sembos recensioner inspirerade mest till att vilja resa. 
 Ving ger bäst helhetsintryck enligt respondenterna. 
 Respondenterna gav Ving flest poäng när de fick rangordna researrangörerna 

utifrån deras respektive kundrecensioner och detta gör att Ving är den arrangör 
som får ses som den populäraste av de tre undersökta.  

 Ving sorterar sina recensioner under respektive resmål och denna sortering kan ses 
som ett föredöme för utformning av kundrecensioner. Sembo är nästan lika 
populära som Ving och detta pekar på att även forum är bra att ha på sin hemsida. 

 Forum och bloggar är även bra eftersom de ofta innehåller många länkar som ökar 
hemsidans ranking på sökmotorer.  

 
Egna reflektioner 
Recensionerna bör vara tillräckligt långa för att kunna förmedla en känsla och inte redigeras 
alltför mycket för att de ska uppfattas som trovärdiga. Researrangörerna ska heller inte tveka 
att publicera kritiska recensioner då dessa ökar recensionernas trovärdighet. För att kunna dra 
nytta av kundrecensionerna som marknadsföringsverktyg är det viktigt att researrangörerna 
satsar mer på att göra det lätt för presumtiva resenärer att hitta dem. Vi anser att 
researrangörer bör, om det är möjligt, både ha reseberättelser i direkt anslutning till paketresan 
samt ett forum där företagets kunder kan skriva mer fritt.  
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7. Diskussion och förslag på vidare forskning 
I detta avsnitt diskuterar vi fenomenet kundrecensioner som marknadsföringsverktyg samt ger 
förslag på vidare forskning. Vi väljer att diskutera ur både ett företags- och kundperspektiv. 
Vi ger förslag på hur denna funktion skulle kunna förbättras samt vad vi anser om funktionen 
med kundrecensioner som marknadsföringsverktyg.  
 
Det är anmärkningsvärt få researrangörer som har valt att satsa på kundrecensioner som ett 
sätt att marknadsföra sina resor på sina hemsidor. Enligt vår undersökning är det endast 20 
procent av de svenska researrangörerna som erbjuder paketresor till destinationer utanför 
Sverige som har denna funktion. Kan det möjligen vara så att kundrecensioner inte passar för 
researrangörernas paketresor, att det räcker att marknadsföra sig på andra sätt. Vi har dock 
sett tydliga tecken i denna studie som pekar på att presumtiva resenärer uppskattar denna 
funktion så länge utformningen av recensionerna är väl genomtänkt. Researrangörerna har i 
intervjuer påpekat att deras kunder har gett dem positiv respons och att responsen från 
presumtiva kunder varit bra. Detta styrks av att många av respondenterna i vår 
kundundersökning uppgav att kundrecensioner gav dem inspiration till att resa. Vi tror att 
denna typ av marknadsföring är ett effektivt sätt att förbättra sin image och öka sin 
försäljning, dessutom till en relativt låg kostnad.  
 
En förklaring till att så få researrangörer valt att satsa på kundrecensioner kan vara att det 
knappt finns någon forskning om kundrecensioner för tjänsteföretag. Det finns dock en rad 
studier om handel över Internet som är mer eller mindre vetenskapliga och ofta beställda av 
företag. Dessa studier kan ses som ett första steg mot att bedriva seriös forskning om 
kundrecensioner av resor. En studie som handlar om de oreglerade bloggar som förekommer 
inom resebranschen, både svenska och utländska, kan öka kunskapen inom ämnet ytterligare. 
Även en djupare studie av amerikanska researrangörers kundrecensioner kan ge en hel del, 
USA är det land som kommit längst i utvecklingen av detta fenomen. Det vore även bra för 
utvecklingen av detta marknadsföringsverktyg om en studie som mätte kundrecensioners 
exakta effekt på researrangörers konverteringsgrad genomfördes. 
 
Vår studie kan användas av alla tjänsteföretag, inte bara de inom resebranschen, som är 
intresserade av att publicera kundrecensioner. Det vore intressant att ta del av en mer 
omfattande studie gällande hur kundrecensioner skulle kunna användas av andra 
tjänsteföretag än de i resebranschen. Vår studie och tidigare forskning pekar på att ju mindre 
företagen redigerar och tar bort delar av recensionerna desto högre trovärdighet får de. 
Konsumenter verkar inte låta sig inte luras av högsta betyg på alla resor som recenseras samt 
uteslutande positiva omdömen. Att recensioner och betyg blivit populära och fungerar så bra 
hänger samman med att någon annan än företaget, som minst sagt är partiska, uttalar sig om 
produkterna och därmed ökar trovärdigheten i budskapet87. Huruvida negativa recensioner 
och betyg är bra eller dåligt har debatterats livligt och det skulle vara intressant att göra en 
studie som behandlar det ämnet mer ingående. 
 
Kundrecensionerna skulle framgångsrikt kunna delas upp per segment, exempelvis genom att 
presentera recensioner skrivna av barnfamiljer, ungdomar, pensionärer och så vidare, var för 
sig. På detta vis kan ett kundsegment enkelt hitta vad andra resenärer, som liknar dem själva, 
tycker om de olika resorna som arrangörer erbjuder. Alternativt skulle resans olika delar 
kunna betygsättas, ett betyg för kultur, ett för nattliv, ett för barnvänlighet och så vidare. 
 
                                                 
87 How to use testimonials, Web Marketing Today, 080228, 13:50  
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Forskning har visat att konsumenter inte lägger särskilt stor vikt vid vem som äger eller 
kontrollerar företagen som erbjuder upplevelserna88. Några av de hemsidor vi tittat på har 
ändå ganska omfattande beskrivningar av det egna företaget där de själva berättar hur bra de 
är, alternativt publicerar kunders positiva omdömen. Vi tror att dessa företag skulle kunna 
tjäna på att i stället publicera fler kundrecensioner om produkterna de säljer. Företaget som 
arrangerar resan bidrar till helhetsupplevelsen och om resan får bra recensioner får 
researrangören indirekt bra omdömen. 
 
Vi upplevde att de mindre företagens recensioner var relativt enkla att hitta, medan de större; 
Ving, Sembo och Fritidsresor, var svårare att hitta. Det kan bero på att de mindre företagen 
ofta har hemsidan som enda marknadsföringskanal, medan de större företagen ser detta som 
ett komplement till sin övriga marknadsföring. Detta bekräftades i kundundersökningen då i 
princip ingen av våra respondenter hittade till kundrecensionerna utan vår hjälp. Sembo och 
Ving fick relativt bra betyg på alla delar i kundundersökningen utom den del som handlade 
om navigering. Detta var förmodligen faktorn som försämrade hur respondenternas 
helhetsintryck av dessa arrangörer.  
 
Ving har satsat mycket på kundrecensioner med hög teknisk standard på sin hemsida och 
detta medför vissa problem med recensionernas tillgänglighet. Några av respondenterna i 
kundundersökningen uppgav att det var krångligt att ladda hem den specifika programvara 
som krävdes för att kunna se recensionerna. På Vings hemsida måste man även veta vilken 
destination man är intresserad av för att få fram rätt reseberättelse. Vi tror att marknaden inte 
är mogen för de mer avancerade funktionerna och att det i stället borde satsas på att lära sina 
kunder att hitta recensionerna samt få dem att känna att de är trovärdiga. Vi tror att Ving 
skulle kunna tjäna på att ha en länk vid respektive paketresa istället, så kunden direkt kan se 
recensionerna när de söker resor på deras hemsida. Researrangörerna borde även på första 
sidan ha information om att de har kundrecensioner samt en tydlig länk som leder till dessa. 
Detta är särskilt bra för de arrangörer som har erbjuder många resmål. De som endast erbjuder 
ett fåtal paketresor gagnas förmodligen av att ha recensionerna samlade på en plats/sida 
presenterade i rad, med resmålen som rubriker. Detta kan vara ett bra sätt att visa potentiella 
kunder som besöker deras hemsidor att de är ett seriöst företag som lyssnar på sina kunder. 
 
Sembo är en av de större researrangörerna och enligt vår kundundersökning upplevs de som 
den mest trovärdiga researrangören, av de som undersökningen omfattade. Vi tror att just det 
faktum att Sembo har ett forum där kommentarer skrivs in direkt utan redigering och varje 
inlägg har en avsändare gör att trovärdigheten ökar. Troligen är det bra att de som rest med 
Sembo får skriva sitt inlägg när de vill på dygnet och inte ”måste” eller känner sig tvungna att 
fylla i en enkät på hemresan. Detta gör att resenären hinner landa hemma och smälta 
intrycken från resan för att sedan dela med sig av sina upplevelser. Möjligheten att svara på 
inlägg gör att sidan är mycket flexibel och resenären kan få input av andra resenärer i forumet. 
Resenären behöver inte heller veta exakt vart de vill åka, som är fallet hos några 
researrangörer där man söker berättelser via resmål. Vi tror att det positiva med detta är att 
man kan få information om resor man kanske inte visste fanns, en nackdel med detta är att 
man måste läsa alla inlägg innan man hittar relevanta berättelser om det resmålet man faktiskt 
har i åtanke, det vill säga om man redan bestämt sig.  
 
Fritidsresor är en annan av de större aktörerna som ingår i vår undersökning och det som vi 
finner intressant med dem är att de har kända personers reseberättelser på sin hemsida. De har 

                                                 
88 Mossberg, L och Johansen, E., Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006, s.131 
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valt att uteslutande ha med kändisar och inte ”vanliga människors” berättelser. Det finns 
teorier som pekar på att människor lyssnar på personer de ser upp till, de vill göra som 
kändisarna. Det är förmodligen en upplevelse i sig att ha rest i någon kändis fotspår och att 
kunna säga att man varit på samma plats som Charlotte Perelli. Vi tycker dock att 
trovärdigheten i dessa reseberättelser kan diskuteras. Känslan vi får är att kändisarna är köpta, 
det vill säga får sin resa betald om de skriver en berättelse om sin upplevelse. Det vore 
intressant att ta del av en djupare studie om kända personers inverkan på presumtiva 
resenärer.  
 
Några av researrangörerna hade även videoklipp på sina hemsidor. I vår personliga intervju 
kom det fram att de har planer på att låta resenärer skicka in videoklipp från sina resor. Vi tror 
att utvecklingen kan komma att gå mot att man utöver reseberättelserna låter resenärerna 
lägga ut sina egna videofilmer och liknande. Det är ännu mer talande med bilder, särskilt om 
man samtidigt kan höra resenären berätta om sin upplevelse. Denna form av kundrecensioner 
kan dock komma att kräva ganska mycket resurser då det är material som kan behöva 
kontrolleras och redigeras ifrån olämpligt material.  
 
Researrangörerna i vår undersökning menade att de endast fått positiv respons av funktionen 
med kundrecensioner av sina kunder. De menade att deras kunder tyckte om att få skriva av 
sig efter sin resa samt att presumtiva kunder tyckte om att läsa om andra resenärers 
upplevelser. Även respondenterna i kundundersökningen upplevde recensionerna som roliga 
och inspirerande. Detta tyder på att kunder gillar att känna igen sig i berättelser och det visar 
på att känslor och historieberättande inom marknadsföring är ett bra verktyg. Dock har väldigt 
få företag gjort någon speciell uppdelning av recensionerna. En större kundundersökning med 
personer som är i rätt skede i köpbeslutsprocessen skulle kunna öka kunskapen om svenska 
presumtiva resenärers respons på kundrecensioner. Därför skulle en sådan undersökning vara 
av intresse att göra för att ytterligare öka kunskapen om kunders respons på kundrecensioner. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Enkät till kundundersökningen 
 
Kundrecensioner av resor på researrangörers egna hemsidor 
 
Vi är två studenter vid Södertörns Högskola som skriver en C-uppsats om hur personer 
uppfattar och påverkas av kundrecensioner på researrangörers hemsidor. Det har under många 
år varit vanligt med recensioner av exempelvis mp3-spelare, böcker och spel. Nu har även 
researrangörer börjat publicera kundrecensioner av resor på sina egna hemsidor. Vi skulle bli 
väldigt tacksamma om du kunde ta dig tid att svara på några frågor om detta. Vänligen svara 
på frågorna direkt i svarsmailet. Era svar kommer att vara anonyma när resultaten av enkäten 
presenteras.  
 
Man/Kvinna:  
 
Ålder:  
 
Nedan följer länkar till tre olika researrangörers hemsidor. Kundrecensionerna på deras 
hemsidor kan kallas olika saker, exempelvis "reseberättelser", "kommentarer från resenärer", 
"forum med resetips" och "vi var där". Vi vill att du fyller i hur väl du tycker fyra påståenden 
stämmer in på hur du uppfattar och påverkas av deras kundrecensioner. Vi vill att du fyller i 
hur väl du tycker påståendena stämmer in på dina egna upplevelser. Vänligen fyll i en siffra 
mellan 1 och 5 efter påståendena nedan, beroende på hur väl de stämmer in med din egen 
uppfattning. 1 betyder att det inte alls stämmer in med vad du tycker och 5 att det stämmer 
väldigt väl in.  
Obs!  Om du inte hittar kundrecensionerna så se länkarna, som leder direkt till dem, längst 
ned i mailet. Om du kikar på "fusklappen" för någon av researrangören så fyll i lägsta betyget 
(1) gällande påståendet "Det är lätt att hitta recensionerna" för denna researrangör. 
 
Länk till Kon-Tiki Resor  
Det är lätt att hitta recensionerna. 
Recensionerna verkar riktiga och trovärdiga. 
Innehållet i recensionerna är bra och skapar ett intresse av att resa. 
Jag fick ett bra helhetsintryck av researrangörens hemsida. 
 
 Vad tycker du är särskilt bra eller dåligt med recensionerna eller hemsidan? Har du något 
övrigt du vill säga gällande dessa kundrecensioner eller recensioner i allmänhet?  
 
Svar:  
 
   
 
 Länk till Sembo  
1.   Det är lätt att hitta recensionerna. 
2.   Recensionerna verkar riktiga och trovärdiga. 
3.   Innehållet i recensionerna är bra och skapar ett intresse av att resa. 
4.   Jag fick ett bra helhetsintryck av researrangörens hemsida. 
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Vad tycker du är särskilt bra eller dåligt med recensionerna eller hemsidan? Har du något 
övrigt du vill säga gällande dessa kundrecensioner eller recensioner i allmänhet?  
 
 Svar:  
 
  
 
 Länk till Ving  
1.   Det är lätt att hitta recensionerna. 
2.   Recensionerna verkar riktiga och trovärdiga. 
3.   Innehållet i recensionerna är bra och skapar ett intresse av att resa. 
4.   Jag fick ett bra helhetsintryck av researrangörens hemsida. 
 
Vad tycker du är särskilt bra eller dåligt med recensionerna eller hemsidan? Har du något 
övrigt du vill säga gällande dessa kundrecensioner eller recensioner i allmänhet?  
 
Svar:  
 
   
 
Avslutningsvis vill vi att du rangordnar researrangörerna i den ordning du skulle kunna 
tänka dig att handla en resa av dem baserat på kundrecensionerna, där nummer ett är 
den du helst handlar av.    
 
1.  
 
2.  
 
3.  
Fusklapp 
Det är ju en fördel att man hittar kundrecensionerna för att kunna svara på alla frågor. Här 
hittar ni dem:  
Kon-Tikis 
 Ving  
Sembos 
 
   
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss för vidare information.  
Helena: 070-288 51 11 
Mikaela: 070-313 79 92 
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Bilaga 2: Sammanställning av intervjuer via e-post  
 
1. Hur länge har Ni haft referenser på Er hemsida? 
Rosebud's Tours: Sedan vi började få spontan respons av resenärer som rest med mig, efter de 
första genomförda resor 2001. 
 
Ramkvillabuss AB: – ca tre år 
 
Marseillanresor: 2 veckor 
 
Euroochina: Vi har alltsedan vi startade företaget haft denna länk ute och vi väljer medvetet 
att ha kunden som den viktigaste marknadsföraren. 
 
Golf World Travel AB: Sedan år 2000 
 
Limetravel: Sedan 3 år tillbaka 
 
Gränslösa Resor AB: 1994 
 
Natur Resor Annelie Utter AB: Jag tror att det är ca 3 år. 
 
BL TRAVEL AB: Sedan 2004  
 
Phoenix Sweden AB: Ett och ett halvt år ungefär. 
 
SI Språkresor: Sedan februari 2006. 
 
STA Travel: Jag har inget exakt datum, men resebloggen har funnits på vår hemsida i ungefär 
ett år nu. 
 
TOUR PACIFIC: I 12 år 
 
Brasilienexperten AB: cirka 4 år. Men vi har inte jobbar aktivt. 
 
Travel 2 liverpool: Sedan vi startade. 
 
Hagestad Touring:  Ca 4 år 
 
Upptäcktsresor: Ca 2,5 år 
 
Ving: Drygt 1 år. 
 
Navigare-yachting: Svarade ej på frågan 
 
Alpine Legends: Referenser. så snart det var möjligt.. efter första möjliga tillfälle 
Blogg. har gjort olika försök med olika bloggsiter utan att riktig få till det, mycket pga vår 
egen okunnighet. strul m reklam text för andra resebolag mitt i bloggen etcetera. NU för en 
månad sen startade vår senaste blogg www.alpinelegends.blogg.se vars länk finns på 
hemsidan. Vi gjorde just en resa med hurtigruten med daglig rapportering. Riktig kul och 
uppskattat. tror jag !  
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Dina Vingårdar AB: I åtta år 
 
Fritidsresor: Drygt ett år - Anders Lundin var först ut. 
 
Tjeckienexperten: Vi har haft kommentarerna sedan 2001 
 
KonTiki-resor:  Sedan hösten 2004 
 
Favorit kultur och temaresor AB: Sedan hemsidans lansering maj 2007.  
 
Häst och sportresor: 5 år 
 
Hagströms safari: Hemsidan är relativt ny ca 6 mån 
 
2. Varför startade Ni med detta / i vilket syfte? 
Rosebud's Tours: Är själv Diplomerad marknadsekonom, så jag vet vikten av att delge detta 
till presumtiva resenärer. 
 
Ramkvillabuss AB: – för att ge kunderna möjlighet att enkelt ge feedback och kunna ”tipsa” 
andra kunder 
 
Marseillanresor: för att andra intressenter skulle se hur lyckat det var 
 
Euroochina: Kunden är den viktigaste marknadsföraren ish när ett mindre och tämligen okänt 
bolag behöver etablera sig. Varumärket är inte känt från start och budgeten är begränsad till 
skillnad från stora koncerner som kan etablera ett varumärke på högst några månader genom 
mördande reklam. 
 
Golf World Travel AB: Vittnes marknadsföring lämpar sig väldigt bra för resor” 
 
Limetravel: För att kunderna, främst egentligen tänkte vi på bröllopspar, kunde få lite input 
från likasinnade och inte från säljare som vi är 
 
Gränslösa Resor AB: Marknadsföring. Vill belysa olika aspekter av resan som uppskattats av 
resenärerna. 
 
Natur Resor Annelie Utter AB: Kul för andra resenärer att läsa. Bra marknadsföring. Bättre 
att tidigare kunder berättar om resan än att jag gör det. Trovärdigt och förhoppnings vis också 
trevligt för den som skriver och de andra som vara med i gruppen. 
 
BL TRAVEL AB: För att ge nöjd kund en möjlighet att uttrycka sina intryck  
 
Phoenix Sweden AB: För att låta resenärerna komma till tals och givetvis också med tanke på 
marknadsföringen, då vi försöker profilera oss som en personlig researrangör. 
 
SI Språkresor: Vi ville ha ett forum för interaktion mellan studenterna och där både vi och 
våra studenter kunde skriva inlägg, tips osv. 
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STA Travel: Vår reseblogg är global, dvs att alla länder där STA Travel finns använder 
samma blogg. Det enda som skiljer sig från land till land är sidhuvudet och sidfoten på sidan, 
som är densamma som respektive lands hemsida. Den är byggd och administrerad av vårt 
huvudkontor som finns i London. Syftet med bloggen är att erbjuda ett mervärde till kunden. 
Här kan våra resenärer samlas och dela med sig av sina erfarenheter på ett lättsamt och 
trevligt sätt. Syftet är också att marknadsföra STA Travel. I och med bloggen kan andra 
människor se vilka slags resor och upplevelser STA Travel faktiskt erbjuder. Bloggen 
fungerar också som reseinspiration för andra som funderar på att bege sig ut på en resa. Här 
kan människor få tips och idéer på vad som finns att se och göra ute i världen. Nu för tiden är 
det vanligt att människor diskuterar med varandra om specifika saker i olika forum när de ska 
göra någonting, som t ex att resa. Det kan kanske ha med att göra att folk litar mer på 
varandra än på vad ett företag som t ex STA Travel säger. Människor är idag mer medvetna 
om reklam, det har i princip gått så långt att vi utgår från att vi blir lurade av reklamen även 
om det ibland inte är så. T ex. Om STA Travel säger att det är grymt att dyka i Stora 
Barriärrevet i Australien och erbjuder en paketresa dit så vill nog människor höra andra 
"vanliga" människor säga att det faktiskt är grym dykning där. Vår reseblogg ger människor 
chansen att se vad andra människor tycker, tänker och har upplevt på olika destinationer. 
 
TOUR PACIFIC: För att våra kunder skulle få berätta om sin fantastiska resa och kanske ge 
lite tips och idéer till framtida resenärer. 
 
Brasilienexperten: Det har mest varit som kuriosa och information. Nu kommer vi lägga ut en 
reseberättelse från vår resa Ecuador Runt, på flera ställen för att aktivt sälja denna resa 
 
Travel 2 liverpool: Bara upplysa andra resenärer vad de som redan åkt med oss hur det 
upplevts. 
 
Hagestad Touring: Kul inslag. Värdefull information från nöjda gäster alltid bra. 
 
Upptäcktsresor: Att kunder skulle kunna meddela oss och andra om dom haft en bra/dålig 
upplevelse 
 
Ving: Vi tror att det användargenererade materialet kommer vara uppskattat av andra 
resenärer och att det ger större trovärdighet när vi låter resenärer komma till tals. 
I slutändan tror vi att det kommer hjälpa oss att sälja resor. 
 
Navigare-yachting: För att det ger en helt annan trovärdighet att en kund säger att man är bra 
än om man själv säger de. Detta är en testimonial som bekräftar att produkten är bra – från 
någon som faktiskt testat den. Det ser man idag med alla bloggar etcetera – hur värdefullt det 
är när en konsument ger ett positivt omdöme om en produkt – särskilt om det är en person 
som folk beundrar – då har det särskilt stor genomslagskraft. För att locka tveksamma kunder. 
Vissa är rädda för att hyra en båt i Medelhavet – det känns inte tryggt. Genom att lägga ut 
kommentarer från våra svenska kunder skapar vi trygghet. 
 
Alpine Legends: Enligt kunniga media kolleger så vill folk klicka och surfa och känna sig 
informerade. Kanske är det så. Det handlar även om att finnas kvar i folks medvetande. de 
allra flesta av våra gäster ser oss 1 max 2 ggr per år och vill gärna att de ska komma ihåg oss. 
Lite pretentiöst kan man väl kalla det för relationsbyggande aktiviteter... 
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Dina Vingårdar AB: Först för att kunna förbättra vårt utbud och sedan mer och mer för att 
marknadsföra oss via andra än oss själva. 
 
Fritidsresor: Att inspirera fler människor att resa och få mer innehåll till hemsidan. 
 
Tjeckienexperten: Det beror på att den bästa reklamen kommer från nöjda resenärer.  
 
KonTiki-resor:  I marknadsföringssyfte; för att få presumtiva kunder som ser på vår hemsida 
att känna sig säker på Kon-Tiki Resor som arrangör. 
 
Favorit kultur och temaresor AB: Våra kunders positiva kommentarer är en bra kanal och 
dessutom god marknadsföring. Upplevs dessutom personligt. 
 
Häst och sportresor: Intressant för presumptiva kunder att se hur andra har haft det. 
 
Hagströms safari: vi tror att genom resenärernas egna ord, berättelse bidrar det till en 
bredare erfarenhet kring resorna. Dels är det trevligt för andra att läsa om vad resenären 
tyckte. 
 
 
3. Hur samlar ni in referenserna? (Skriver kunden direkt på hemsidan eller?) 
 
Rosebud's Tours: Resenärerna mailar mig och tackar efter genomförda resor. Skriver alltså 
inte direkt på hemsidan. 
 
Ramkvillabuss AB: kommentarerna skrivs in direkt på hemsidan 
 
Marseillanresor: Vi lämnade ut en utvärderingslapp i bussen till flyget hem som skickades 
tillbaka av konferensansvarig på företaget. 
 
Euroochina: Vi genomför kontinuerliga utvärderingar och plockar då och då in något nytt. 
Viktigast är att ha spridning så att läsaren kan känna igen sig (ort, ålder, etcetera). Vi har så 
enormt stort material och det mesta arkiveras omgående efter genomläsning. 
 
Golf World Travel AB: Kund mailar, vi publicerar. 
 
Limetravel: Nej det går till så att vi mailar och frågar hur de haft det på sin resa och de svarar 
ofta väldigt omfattande och gärna med bilder. Då frågar vi om det är ok att lägga deras 
berättelse på hemsidan. 
 
Gränslösa Resor AB: -- 
 
Natur Resor Annelie Utter AB: Kunderna maila det först till mej. 
 
BL TRAVEL AB: Dessvärre har det inte blivit att jag aktivt fortsatt med detta.....därför finns 
endast denna enda berättelse. 
 
Phoenix Sweden AB: Kunderna skickar in enkätsvar efter resorna och därefter ringer vi upp 
och frågar om vi får lov att använda oss av detta på vår hemsida. 
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SI Språkresor: Vi tar emot reseberättelserna via mail. Kommentarer/inlägg får vi direkt till 
bloggen och de publiceras efter vårt godkännande.   
 
STA Travel: Det fungerar som en vanlig blogg. Kunden registrerar sig och får ett login. 
Därefter bestämmer kunden fritt hur många dagboksinlägg, bilder och filmer denne vill lägga 
upp. 
 
TOUR PACIFIC: Kunderna skriver en reseberättelse som vi sedan lägger in på hemsidan. 
 
Brasilienexperten: (Fick ej frågan som det verkar/Mikaela) 
 
Travel 2 liverpool: Har inget system. Bara lagt in det som kunder skickat till oss spontant. 
 
Hagestad Touring: E-post, som vi först läser igenom. 
 
Upptäcktsresor: (Fick ej frågan som det verkar/Mikaela) 
 
Ving: Ja det stämmer. (att kunden skriver in själv på hemsidan/Kommentar Mikaela) 
 
Navigare-yachting: Det är kommentarer vi fått in per mail eller nere på basen i deras 
kundformulär, har vi tyckt att det varit bra kommentarer har vi bett om att få publicera dem 
 
Alpine Legends: i samband med vår senaste resa så skickade vi ett mail till vårt register index 
om vår blogg och flera har nämnt att de tittat på vår blogg. 
 
Dina Vingårdar AB: De skickar spontana mail, vykort och brev. Jag är ofta med på resorna 
och får muntliga kommentarer samt lämnar ut utvärderingsformulär som kunderna fyller i. 
Där får de betygsätta standarden på hotellet, flygresan och andra delar av resan. När jag är 
med på resorna lockar jag med fri hyra av en vinrad om de skriver lite längre omdömen till 
oss, nästan i form av dagböcker. 
 
Fritidsresor: Förstår inte frågan - informationen från kändisarna? Via brev, mail och 
telefonintervjuer... 
 
Tjeckienexperten: Vi uppmuntrar kunderna till att skriva till oss efter resan och ge feedback, 
både positiv kritik och förslag på förbättringar. De brukar då skriva ett e-postmeddelande till 
oss, som vi sedan publicerar på hemsidan. 
 
KonTiki-resor: Vi skickar ut en utvärdering till alla våra resenärer som vi ber dem fylla i och 
skicka tillbaka till oss. I denna frågar vi om vi får använda citat och namn i vår 
marknadsföring. 
 
Favorit kultur och Temaresor AB: Varje resa utvärderas genom Ris & Ros blanketter som 
delas ut till respektive resenär vid hemresa. 
 
Häst och sportresor: De skickar in en enkät som de fått vid bokning. 
 
Hagströms safari: Resenären skickar sin reseberättelse till oss. 
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4. Vilka reaktioner/respons har Ni fått från Era kunder gällande dessa? 
Rosebud's Tours: Vet att många har läst i referenserna och ser vad andra tycker/upplevt. 
 
Ramkvillabuss AB: inte så mycket reaktioner men de som funnits har varit positiva 
 
Marseillanresor: En positiv respons att få utgjuta sitt tyckande direkt. 
Euroochina: Många tycker att det ger ett bra intryck. Vissa vill gärna ha referenser som de kan 
ringa till. 
Golf World Travel AB: Ingen direkt.  
 
Limetravel: Egentligen är det väldigt få som nämner att de läst Vi var där. De vill nog vara 
unika men skaffar sig – lite i hemlighet – lite erfarenhet på andras berättelser. På samma sätt 
som de gärna är med i diskussionsforum på Bröllopstorget etcetra. Där vet ju alla ALLT i 
stort sett. 
 
Gränslösa Resor AB: Positiva  
 
Natur Resor Annelie Utter AB: Positivt. Många läser det inför sin egen resa men en del vill 
inte veta hur förra resan var, så det är olika 
  
BL TRAVEL AB: inte mycket  
Phoenix Sweden AB: Positiv i regel, ett flertal kunder har bokat med oss mycket tack vare 
resenärernas röster. 
SI Språkresor: Bara positiv respons. Dock trodde vi att ännu fler skulle vilja skicka berättelser 
och kommendera andras texter. 
STA Travel: Vi har fått positiv respons då kunder tyckt att funktionen på bloggen varit bra. 
 
TOUR PACIFIC: Endast positiva 
 
Brasilienexperten: Uppskattas  
 
ör långsam. 
 
KonTiki-resor: Jag väljer själv ur utvärderingarna, förutsatt att resHäst och sportresor: Helst 
de som skriver egna kommentarer. 
 
Hagströms safari: Det är inte så svårt att sålla vi är ju ett nytt resebolag som inte haft mer än 
 varit mycket positiva. 
 

 50



6. Hur redigeras insänt material innan publicering? 
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je resenär om jag får använda texten på referenssidan - kan då ha strukit ner texten innan - de 
läser och godkänner 
 
Ramkvillabuss AB: det redigeras ej 
 
Marseillanresor: det redigeras inte alls utom det att vi tar bort början och slut på 
meningen och sparar det väsentliga. 
 
Euroochina: Se fråga 3 och 5 
 
5. Hur väljer Ni vilka inlägg som ska publiceras på hemsidan? 
Rosebud's Tours: Försöker ta med ett par, tre inlägg för varje genomförd resa, och gärna från 
olika delar av landet, olika typ av resenärer (par, ensamresande, kvinna, man etc), inte samma 
återkommande resenär för ofta. 
 
Ramkvillabuss AB: vi publicerar i princip alla kommentarer med undantag för de som kan 
innehålla personangrepp, vara rasistiska eller på annat sätt vara direkt stötande (och 
”okynneskommentarer”) 
 
Marseillanresor: vi väljer ut utlåtande om alla de aktiviteter som ingick i deras 
självvalda program. 
 
Euroochina: Se fråga 3. Det mesta handlar om spridning. Det skulle bli tämligen tjatigt om vi 
tog in allt som det mesta går i samma stil (Vi hade en fantastisk resa….) 
 
Golf World Travel AB: Vi väljer de vi tycker är lämpliga. 
 
Limetravel: Om någonting tas bort är det namn på personer eller personliga åkommer eller 
sådant som ingen annan har någon nytta av att läsa om. Vi tar inte bort det som är negativt 
utan tycker tvärtemot att det är viktigt att på plus och minus kommer fram. 
 
Gränslösa Resor AB: Tanken är att kunden ska skriva in och att jag har möjlighet att redigera. 
I praktiken är mina kunder intresserade av att läsa (många gör det!), men inte att bidra. Nästan 
alla citat har jag fått på enkäter och i samtal. Kunderna har naturligtvis godkänt att jag lägger 
ut citaten. 
 
Natur Resor Annelie Utter AB: Jag har publicerat allt jag har fått. 
 
BL TRAVEL AB: mitt mål är att alla som har något att berätta från sina resor ska få lägga ut 
det  
 
Phoenix Sweden AB: Vi försöker välja svar som rör olika resor och olika guider så att det blir 
en bra helhetsbild. 
 
SI Språkresor: Vi publicerar i princip allt vi får.  
 
STA Travel: Menar ni de bloggar som presenteras på första sidan av resebloggen? De bloggar 
som visas i den högra listan är de bloggar som senast uppdaterades. Den som ligger till 
vänster "Travel Blog of the Day" administreras från vårt huvudkontor i London. Vilka 
urvalskriterier de har vet jag inte. 
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TOUR PACIFIC: Alla berättelser och kunders bifogade bilder publiceras. Efter kunden har 
sänt in sin berättelse tackar vi med ett brev och en trisslott. Om ngn kund rekommenderar en 
annan, som blir till en bokning, tackar vi även då och sänder med en trisslott. 
 
Brasilienexperten: Det som passar vårt syfte 
 
Travel 2 liverpool: Inte valt, bara tagit in när ”man kommer ihåg det.” 
 
Hagestad Touring: se svar nr 3 
 
Upptäcktsresor: Allt läggs ut men vi har tagit bort en del som kommit in i reklamsyfte för 
produkter som inte hör till vår verksamhet 
 
Ving: Alla inlägg läses igenom av oss innan publicering, de enda inlägg som inte publiceras 
är i de fall de skulle vara stötande eller kränkande. 
 
Navigare-yachting: Som sagt, vi väljer naturligtvis ut det som vi tycker är positivt för vår 
produkt och framtida försäljning. 
 
Alpine Legends: Referenser väljer vi i partnerskap med kunder som vi känner/lärt känna. Jag 
tycker att referenserna ska spegla olika aspekter olika åsikter och komma från så olika typer 
av kunder/branscher som möjligt. Med bloggen är vi inte riktigt klara... en ide är referera från 
enastående resor med så mycket bilder som möjligt. Jag är filosofi och kulturintresserad och 
skulle gärna vilja visa på bredden i den alpina kulturen med mycket men inte bara berg det 
skulle svara mot blogg trenden just nu med mer djup. 
 
Dina Vingårdar AB: Vi tar gärna med omdömen som rör våra mest aktuella resor. Vi väljer de 
som kan beskriva olika situationer –någon som handlar om vinet, någon som rest dit på egen 
hand. Vi vill gärna få olika typer av människor att uttala sig, unga, gamla, par och 
barnfamiljer. 
 
Fritidsresor: Kan ej uppge 
 
Tjeckienexperten: Vi försöker se till att de täcker så många olika aspekter av våra resor som 
möjligt. Man kan inte publicera alla kommentarer då sidan skulle bli för långsam. 
 
KonTiki-resor: Jag väljer själv ur utvärderingarna, förutsatt att resenären gett oss tillstånd (se 
ovan). 
Favorit kultur och temaresor AB: Relevans till resans innehåll och självklart något i positiv 
anda.  
Häst och sportresor: Helst de som skriver egna kommentarer. 
 
Hagströms safari: Det är inte så svårt att sålla vi är ju ett nytt resebolag som inte haft mer än 
10 resor till Kenya alla har hit tills varit mycket positiva. 
 
6. Hur redigeras insänt material innan publicering? 
Rosebud's Tours: Jag frågar varje resenär om jag får använda texten på referenssidan - kan då 
ha strukit ner texten innan - de läser och godkänner 
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Ramkvillabuss AB: det redigeras ej 
 
Marseillanresor: det redigeras inte alls utom det att vi tar bort början och slut på 
meningen och sparar det väsentliga. 
 
Euroochina: Se fråga 3 och 5 
 
Golf World Travel AB: Ingen redigering, dock anonymiseras texterna då vi inte begär in 
tillåtelse innan vi publicerar. 
 
Limetravel: Att alla som skriver får säga om de vill vara med, om de vill ha bild med och hur 
de vill skriva under sin berättelse. 
 
Gränslösa Resor AB: Eftersom jag oftast formulerar citaten utifrån vad kunden berättar eller 
har skrivit har jag inte någon uttalad policy, utöver det som angivits ovan. 
 
Natur Resor Annelie Utter AB: ibland har de glömt att skriva sitt namn och ibland har de inte 
skrivit vilket år det rest då lägger jag till det. Om det är grova stavfel så har jag också fixat 
det. 
 
BL TRAVEL AB: oredigerat  
 
Phoenix Sweden AB: Ibland kan enkätsvaren vara ganska långa och då väljer vi helt enkelt ut 
ett stycke som är mer kärnfullt och kort än andra. 
 
SI Språkresor: Vi redigerar stavning och kollar igenom innehållet. 
 
STA Travel: Ingenting redigeras innan det publiceras. Kunden lägger ju själv in text, bilder 
och filmer i bloggen. Om något olämpligt dyker upp på någon blogg redigeras det i efterhand. 
Vi har Terms & Condition som kunden får godkänna innan denne blir medlem. Går man 
utanför ramarna för dessa villkor ingriper STA Travel och tar bort ev. olämpligt innehåll. 
Inom ramarna får kunderna göra vad de vill. 
 
TOUR PACIFIC: Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta av berättelsen. 
 
Brasilienexperten: redigeras ej. 
 
Travel 2 liverpool: Inget, läggs in som det skrivs, kopieras… 
 
Hagestad Touring: Alla positiva inlägg publiceras. Ingen redigering. 
 
Upptäcktsresor: Ingen redigering 
 
Ving: Materialet redigeras inte, men granskas av oss. Vidare kan andra användare anmäla ett 
inlägg. 
 
Navigare-yachting: Av den som för tillfället har hand om hemsidan. 
 
Alpine Legends: Referenserna är till dags dato statiska. 
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Dina Vingårdar AB: De som väljs ut redigeras inte, med undantag för rena sakfel. Exempelvis 
om kunden skriver att man får hyra en vinrad i 10, men man enligt våra regler endast får hyra 
5 år i taget så ändrar vi det sakfelet innan publicering. Vi vill annars att det ska vara kundens 
egna ord och formuleringar och ändrar inget annat. 
 
Fritidsresor: Kan ej uppge 
 
Tjeckienexperten: Vi redigerar ingenting i själva texten utom någon enstaka 
stavningskontroll. Vi tar normalt bort extra tomma rader för att så att säga spara utrymme.  
 
KonTiki-resor: De redigeras inte, utan citaten används ordagrant. 
 
Favorit kultur och temaresor AB: Samtliga resenärer kontaktas. Om ngt skulle redigeras i text 
läses det först upp av oss och godkänns av resenären. Namn eller annan signatur är OK.  
 
Häst och sportresor: Ingen redigering, vi scannar in kundens egna svar. 
 
Hagströms safari: Jag kortar ner dem om det behövs. 
 
7. Vilka policys/regler tillämpas? 
Rosebud's Tours: Egentligen ingen 
 
Ramkvillabuss AB: se punkt 5 ovan 
 
Marseillanresor: att återge det som står skrivet ordagrant på pappret så att 
resenärerna kan känna igen sitt utlåtande 
 
Euroochina: Vi har kryssrutor som kunden får fylla i: Ja, ni får gärna publicera… Ja, ni får 
gärna publicera…, men utelämna mitt namn tack och Nej, jag vill inte att ni publicerar… 
Sedan så gäller vissa andra saker. Vi följer upp det som behöver följas upp. 
 
Golf World Travel AB: Inga särskilda 
 
Limetravel: Se fråga 5 
 
Gränslösa Resor AB: Se fråga 6 
 
Natur Resor Annelie Utter AB: Inga regler. Jag brukar fråga om någon vill skriva. Jag 
publicerar inte enbart en bild. Det måste vara en liten text också...jag får så otroligt många 
bilder. 
 
BL TRAVEL AB: överenskommelse med kund  
 
Phoenix Sweden AB: Att vi använder oss av den text som skickas in och hänvisar till 
författare, samt givetvis att vi ber om tillåtelse innan publicering. 
 
SI Språkresor: Inga särskilda regler. Vi vill att texterna ska vara rättstavade. 
 
STA Travel: Någon av er kan registrera er på vår reseblogg så får ni upp vilka villkor som 
gäller för att använda bloggen. Det är en ganska lång text så det är bäst att ni läser den där. 
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TOUR PACIFIC:  --- 
 
Brasilienexperten: Inga nedskrivna policys utan väljer det som är bra och passar in 
 
Travel 2 liverpool: Inget bestämt. 
 
Hagestad Touring: Vi har som policy att dom som inte är nöjda ska skicka en skrivelse inom 
2 veckor efter avslutad resa, därför kommer inget negativt till gästboken, för övrigt är det 
sällan vi får klagomål 
 
Upptäcktsresor: - 
 
Ving: - 
 
Navigare-yachting: Vet inte vad ni avser få fram här, regler och policys kring vadå, 
kommentarer på hemsidan? 
 
Alpine Legends: för bloggen gäller korrekt svenska. Humor. Lättsamt utan att vara flamsigt. 
 
Dina Vingårdar AB: Fick ej frågan! 
 
Fritidsresor: Kan ej uppge 
 
Tjeckienexperten: Vi har som policy att inte publicera kommentarer som bara innehåller 
negativ kritik utan förslag på förbättringar. Har man kritik som är konstruktiv, så publicerar vi 
den. 
 
KonTiki-resor:  De redigeras inte, utan citaten används ordagrant. 
 
Favorit kultur och temaresor AB: Samtliga resenärer kontaktas. Om ngt skulle redigeras i text 
läses det först upp av oss och godkänns av resenären. Namn eller annan signatur är OK.  
 
Häst och sportresor: Ingen redigering, vi scannar in kundens egna svar. 
 
Hagströms safari: Skriva ner det som vi får. 
 
8. Har Ni några framtidsplaner för denna typ av kommunikation och i så fall hur ser 
dessa planer ut? 
 
Rosebud's Tours: Fortsätter på samma sätt 
 
Ramkvillabuss AB: inga direkt förestående men vi har bl.a. diskuterat att införa en blogg 
 
Marseillanresor: vi överväger Internetutvärdering efteråt men tror det blir svårt med 
ex.vis byggarbetare som inte jobbar med datorer. 
 
Euroochina: Nej  
 
Golf World Travel AB: Inga särskilda 
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Limetravel: Ja gärna att utvidga och katalogisera bättre på respektive resmål, familj, par, 
smekmånad etcetera så att alla som vill läsa lättare kan navigera. Dessutom vill vi ju gärna ha 
med berättelser från udda resor och inte bara de ”vanliga ” resmålen som Aruba t ex som är 
överrepresenterat. Har ni också sett den sidan där barn /tonåringar berättar, Ellen och Oskar 
har skrivit sina inlägg helt oredigerat – både positivt och negativt om hur de upplever sina 
resor. 
 
Gränslösa Resor AB: Vore roligt om kunderna var mer aktiva… till dess kommer det 
förmodligen att fortsätta att se ut som nu. 
 
Natur Resor Annelie Utter AB: Nej jag har inte tänkt så mycket på det. 
 
BL TRAVEL AB: önskemål att kunna fortsätta med detta - allt i mån av tid  
 
Phoenix Sweden AB: Inte annat än att hålla det uppdaterat som det är på sidan redan. Tankar 
finns också på att eventuellt ha med korta reseberättelser på hemsidan, både från våra 
färdledare och från våra resenärer. 
 
SI Språkresor: Nej, inga nya planer för tillfället. 
 
STA Travel: I nuläget har vi inga konkreta planer för detta. 
 
TOUR PACIFIC: Inte just nu, systemet fungerar bra hittills. 
 
Brasilienexperten: Kommer att bli mer och mer av denna typ av kommunikation, men vi 
diskuterar och funderar hur vi ska göra. Egna bilder till hemsidor och broschyrer är också 
något som hör ihop. Vad gäller Sydamerika så distribueras samma bilder ut från olika 
turistintressanter, och det är tråkigt se de bilder vi valt ut även användas av konkurrenter, 
därför finns vissa idéer om att på ett eller annat sätt få in bra bilder av våra egna resenärer. 
 
Travel 2 liverpool: Kommer att bygga om vår hemsida under sommaren, och kommer 
förmodligen att lägga ut fler kommentarer från våra kunder. 
 
Hagestad Touring: Nöjda med upplägget. Ingen förändring i sikte. 
 
Upptäcktsresor: Vi känner nog trots allt att det inte är den bästa kommunikationen för 
oss utan det blir nog fortsatt i en omarbetad form som exempelvis utveckling av restips samt 
en ren bedömningsdel. 
 
Ving: Vi vill göra det ännu enklare för användare att komma till tals och bla möjlighet att 
recensera sitt hotell. 
 
Navigare-yachting: Inte direkt, vi tar tacksamt emot tips och jag vill gärna läsa er rapport då 
den är färdig, tycker det är ett intressant ämne. Så hoppas ni kan skicka den! Lycka till! 
 
Alpine Legends: Vi har i huvudsak företag som kunder. Vi skiljer på begreppet kund och gäst.  
Kund är den som betalar och som sådan mest mån att investeringen ska vara trygg, god och ge 
avkastning (i form av nöjda medarbetare). Gäst är den vi möter på plats och de vill bli 
omhändertagna, bortskämda, lotsade, informerade och roade mmmm. Gästerna skulle nog 
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gärna vilja/kunna tänka sig att ha ett forum för att dela med sig av sina roliga dråpliga minnen 
från Resan. Typ klotterplank med bilder. Just detta går lite stick i stäv med nya kunders behov 
av saklig redig information om vår förmåga att ta hand om deras investering. 
Hur vi ska lösa dessa olika "behov" av kommunikation funderar vi på en hel del. 
 
Dina Vingårdar AB: Vi ska bygga om hela vår sida och då även passa på att uppdatera delen 
med omdömen. Vi har en hel hög med brev och mail med omdömen och kommentarer från 
resenärer som vi kan använda. 
 
Fritidsresor: Kan ej uppge 
 
Tjeckienexperten: Under 2008 kommer vi att starta en blogg för TjeckienExperten, där både 
personal och resenärer kan blogga om sina erfarenheter på resande fot. Det innebär också att 
man kan kommentera varandras inlägg och på så vis få mer dynamiska kommentarer. Samma 
policy om enbart negativ kritik kommer att tillämpas, så alla inlägg kommer även i 
fortsättningen att kunna redigeras av oss. 
 
KonTiki-resor: Inte i dagsläget, utan jag tror att det kommer att se ut så här även framöver. 
 
Favorit kultur och temaresor AB: Frågor som berör resmålen (svar med radio buttons), ev 
blogg i ett senare led.  
 
Häst och sportresor: Vi kommer att fortsätta med detta. 
 
Hagströms safari: Vi kommer att ha denna sida eftersom det bidrar till en bredare 
marknadsföring av våra resor, samt medverkar till ökat intresse. 
 
 
Svarat men kunde ej hjälpa till: 
Greenways Travel - Tyvärr har vi inte tid att hjälpa till med Er undersökning 
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Bilaga 3: Personlig intervju med Daniel Goitom på Afro-Caribbean resor AB. 
 
Intervjun börjar med att vi berättar om vår undersökning, vårt syfte med undersökningen och 
lite vad vi fått fram hittills. 
 
Vi ber sedan Daniel beskriva företaget Afro-Caribbean för oss, deras verksamhet och vilka 
målgrupper samt hur företaget startade. 
Vi är ett nischat företag, vi är också ganska bestämda med vad ändamålet är, det är att vi vill 
att resenären ska komma närmare det folk och den kultur i det land som de åker till så att 
säga. Det ska vara ett mervärde i att man lärt känna ett nytt folk och kultur, vi vill att man tar 
med sig den nya erfarenheten hem och vi önskar att detta i förlängningen ska leda till en 
bättre värld. Vi tror att det kan underlätta för ökad handel, ökad förståelse och ökad 
solidaritet. Vi är två ägare, och den andre delägaren Olle och jag har vår bakgrund inom 
föreningslivet. Olle jobbade inom Amnesty och jag jobbade med andra frågor och då tyckte vi 
att kunde kombinera affärsverksamhet med solidariska frågor. Målgruppen är ganska blandad, 
i början så var det billigt billigt som gällde, men vi kom fram till att det är bättre att vi 
presenterar kvalité, att saker får ta den tid som behövs och att det istället får kosta. Vi satsar 
på ekologi och miljömärkta produkter och det blir dyrare i förlängningen, men det görs på rätt 
sätt. Den ambitionen har vi. Vi har ambitionen och intresset att vara miljömedvetna det är inte 
bara miljön utan det är såna saker som sustainable tourism som gäller, att ta ansvar. Pengarna 
ska i möjligaste mån hamna hos det lokala så att säga. Det är när man förhandlar och väljer 
vilka hotell man ska använda, vilka samarbetspartner man väljer. Vi vet att det svårt att vara 
hundra procent miljömedveten men vi har det som mål. Den enda marknadsföringen som sker 
är via hemsidan. 
 
Varför startade ni med reseberättelser, ni har visserligen bara en just nu, men berätta 
lite om varför ni startade med den och varför startade ni med omdömen på er hemsida? 
Vi har ju haft frågor som vi skickat till alla kunder och då märkte vi att en del skriver långa 
brev och vill gärna förmedla till andra resenärer och då tänkte vi att det är kanske dags att vi 
gör det. Tidigare har det varit att man har fått berätta om sina omdömen till sina bekanta 
(word-of-mouth/författarens kommentar) men nu tyckte vi att vi kan också offentliggöra det. 
Vi har fått in ett tiotal reseberättelser som vi kommer att publicera snart, så vi kommer snart 
att ha fler reseberättelser på hemsidan. De flesta kunder som vi jobbar med är väldigt lojala, 
man blir vän med dom helt enkelt. De vill ju skicka bilder och berätta om sin resa de 
engagerar sig och plus att de återkommer också. De som exempelvis åkt till Tobago 
återkommer gärna för att resa till ett annat av resmålen som företaget erbjuder.  
 
Hur länge har ni haft omdömena och reseberättelserna på er hemsida? 
I ett år ungefär.  
 
Hur kom reseberättelsen in? Kom den in via svar på frågor eller? 
Den skickade kunden in spontant själv. 
 
Nu när ni vill ha flera berättelser hur kommer ni att göra då? 
Vi har redan fått in ett tiotal men vi uppmuntrar gärna folk att berätta. Det har ju fungerat så 
att folk som rest har berättat om resorna i andra forum, men nu vill vi alltså samla allt på 
samma ställe (hemsidan).  
 
 
  



Hur kommer ni att tänka när ni ska välja vilka reseberättelser som ska publiceras? 
Vi kommer att utgå ifrån att informationen ska vara relevant, det får inte vara av alltför privat 
karaktär, vi har ju ett visst tänk som vi följer. Kritik och sånt tycker vi är ganska bra, för att 
till exempel på vissa situationer (?) så är vår servicenivå inte så hög och det tycker vi är bra att 
folk vet det. Vi kommer inte att göra så många avgränsningar så länge det inte är för privat 
och så länge informationen är relevant. Det är de måttstockarna vi går efter.  
Representation är något vi tänkt mycket på, till exempel om någon rest med barn och får 
skriva om det så blir det relevant för målgruppen som reser med barn. Representativt, 
informativt och relevant ska det vara. 
 
Ni har ju också omdömen som är som betyg på hela paketresor och inte bara på hotell, 
och ni skriver att det är era egna omdömen, vad utgår ni ifrån när de här 
bedömningarna görs? 
Vi har ett antal kriterier, för det första så har vi besökt alla hotell som vi säljer och det finns 
bedömningsgrunder som till exempel om det finns toalett på rummet och är det rent. Vi utgår 
ifrån branschens sätt att se det först och sen gör vi vår egen bedömning om hur pass trevligt 
det är och om det kan passa vår tilltänkta målgrupp om det är småskaligt så får det högre 
betyg till exempel, när man reser med tusentals andra turister så kan det kanske upplevas 
negativt.  
Men, ni bedömer ju mer än bara hotellen, upplevelser och allt annat som en paketresa innebär, 
hur tänker ni vi dessa bedömningar? 
Vi bedömer utifrån aktiviteter som till exempel safari, och det hänger samman med boende 
för att om du bor på ett fint ställe och så har du elefanter som dricker vatten några meter bort 
så blir det en blandning av safari och boende som man kan göra en bedömning på. Man 
bedömer inte bara hotellen utan även rundturerna och upplevelsefaktorn. Det är svårt att göra 
bedömningarna eftersom de innefattar så många saker. Folk förstår ändå att det här är våra 
egna bedömningar, och vill gärna tro att vi känner till våran kundkrets och våran målgrupp så 
jag tror att om man läser igenom ordentligt så förstår man hur vi tänker och då förstår man att 
omdömena är från vårt perspektiv.  
 
Har ni haft några tankar på att även resenärerna ska få vara med och göra omdömen? 
Absolut, man ska kunna få lämna betyg från 1-5. Dessa betyg ska stärka de egna 
bedömningarna. Vi lämnar en enkät på alla resor där alla har möjlighet att svara. Vi frågar om 
betyg på flera delar, service, helhet, delar av resan, dessa betyg brukar ligga i linje med de 
omdömen som vi själva satt. Det kan skilja som om vi satt +3 så kanske kunden sätter -3. Vi 
brukar justera våra omdömen efter ungefär ett år om kunderna svarar ungefär samma.  
 
Har ni fått någon respons ifrån presumtiva nya kunder? Har ni fått några 
kommentarer? 
Ja, efter resan och till ungefär 80 procent samstämmer de med oss eller tycker det var bättre 
än vi beskrev. 10-15 procent tyckte inte att delar av programmet stämde med vad vi beskrivit. 
Ett exempel är en person som åkt på luxury tent camping och saknade exempelvis 
biljardbord! En sån kund tänker så pass olika än vi så den berättelsen är inte relevant för andra 
att läsa.  
 
Har ni fått några indikationer på att folk blivit påverkade av omdömena på er hemsida? 
Jo jag tror att det har väldigt positiv inverkan. Det finns även andra sammanhang där vi 
omnämns, som forum och bloggar.  
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Vi diskuterar hur denna funktion kan tänkas påverka försäljning och kommer fram till att det 
är svårt att mäta, men att det helt klart är bra att det pratas om företaget… 
 
Vi pratar även om lite mera vad vår undersökning går ut på… 
 
Har ni tänkt på om ni kommer att fortsätta behålla både omdömen och reseberättelser, 
ska dessa slås ihop? Berätta lite om era framtidsplaner! 
Vi ska ju utöka reseberättelserna och vi har även planer på att publicera videofilmer, det är 
nästa projekt. Vi ska fortsätta ha omdömen och utöka reseberättelserna, vi har ju flera som vi 
inte har hunnit publicera.  
 
Vi tipsar lite om att det kan vara svårt att hitta reseberättelserna så som de ligger idag, vi 
tror de kan tjäna på att ha det mera synligt på förstasidan. De är mycket intresserade av den 
undersökning vi håller på med då de jämför sin relativt låga marknadsföringsbudget med de 
stora företagens. De ser en möjlighet att förbättra sin marknadsföring med relativt små medel 
genom att få tips och råd om hur de ska fortsätta arbeta med reseberättelser som 
marknadsföring.  
Diskussionen går vidare huruvida det är viktigt med känslor i marknadsföring och Daniel 
pratar om att de säljer upplevelser som är bestående för livet, inte som till exempel ett 
bungyjump-hopp som bara består en kort stund. Han talar om att deras resor ska hjälpa 
människor i världen att komma närmare varandra och öka förståelsen för andra kulturer, och 
detta är för lång sikt. Toleransen bör öka mellan människor. 
Daniel berättar om när de var med och sponsrade fotbollsmatchen mellan Sverige och 
Tobago när de spelade i Tyskland, det knöt band mellan människor. Man blir mera inspirerad 
av att möta lokalbefolkningen, och de jobbar för att resenärer ska få träffa folk ur 
lokalbefolkningen på de destinationer som besöks. Daniel berättar om att Thomas Gylling har 
rest med företaget och vi pratade om att kändisar kan vara med och hjälpa till med 
marknadsföringen. Vi pratar om att stora företag ser reseberättelser som en mycket liten del i 
sin marknadsföring medan mindre företag ser positivt på detta sätt att marknadsföra sig…
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Bilaga 4:  Samtliga hemsideadresser till researrangörerna i kartläggningen 
  
 

http://www.activetravel.se/referenser.htm 
2008-04-10, 08:20 

http://www.marseillanresor.se/index.php?page=
47f60d6b531d8&link_id=47f60ece07494&lang
_id=0 2008-04-13, 09:45 

http://www.afro-caribbean.se/om-
oss/reseberattelser.aspx 2008-04-10, 08:25 

http://www.naturresor.com/R_ktz_kommentar.p
hp 2008-04-13, 10:00 

http://www.alpinelegends.se/ 2008-04-10, 
08:30 

http://www.navigare-yachting.com/ 2008-04-
13, 10:30 

http://www.brasilienexperten.se/N23.htm 
2008-04-10 , 08:35 

http://www.phoenixtravel.se/public/info/fran%2
0resenarer.asp 2008-04-13, 10:45 

http://www.bltravel.se/ 2008-04-10, 08:40 http://www.ramkvillabuss.se/showinnerpage.as
p?pagestr=webshop/showtravelpage.asp&count
ry=sverige&id=302&id2=501&reseid=2062 
2008-04-13, 11:00 

http://www.vingardar.com/erbjudandet/om
domen.html 2008-04-10, 08:50 

http://www.retravel.se/index.asp?action=other&
otherid=416 2008-04-13, 11:20 

http://www.ef.se/master/ils/news/promotio
ns/?promo_id=9882 2008-04-10, 09:10 

http://www.rosebuds-tours.se/ 2008-04-13, 
11:35 

http://www.egyptenspecialisten.se/egypten.
htm 2008-04-10, 09:15 

http://www.scandorama.se/berattelser.asp?resa=
bpkr08 2008-04-13 11:55 

http://www.euroochina.com/gott/kunder.ht
m 2008-04-10, 09:20 

http://forum.sembo.se/forums/default.aspx?Sma
rtID=ForumBannerSE&WT.mc_ID=Sitebanner
Forum 2008-04-13, 12:15 

http://www.favoritresor.se/About/Sagt-om-
oss/ 2008-04-10, 09:45 

http://sprakresebloggen.se/ (www.spin.se) 
2008-04-13, 12:30 

http://www.fritidsresor.se/Inspiration/3763
7/58413/?WT.mc_id=201270 2008-04-10, 
09:55 

http://www.statravel.se/cps/rde/xchg/se_divisio
n_web_live/hs.xsl/reseblogg.htm 2008-04-13, 
12:50 

http://www.golfworldtravel.se/comers/page
s/ 2008-04-10 

http://www.sts.se/sweden/ils/start/studentkomm
entarer/ 2008-04-13, 13:10 

http://www.greenways.se/ridresor/index.ph
p 2008-04-10, 10:05 

http://www.tjeckienexperten.se/kunders-
kommentarer.html 2008-04-13, 13:15 

http://www.granslosaresor.se/gastboken.ph
p 2008-04-10, 10:15 

http://www.tourpacific.se/cms.cfm?nPageNo=4
977 2008-04-13, 13:30 

http://www.hagestadtouring.se/guests.php 
2008-04-10, 10:25 

http://www.travel2liverpool.com/sv/references/ 
2008-04-13, 13:45 

http://www.hagstromssafari.se/Default.asp
x?p=5  2008-04-10, 11:05 

http://www.upptacktsresor.se/ 2008-04-13, 
14:00 

http://www.ridresor.com/land/argentina1.as
p 2008-04-13, 09:00 

http://www.rbff.se/ (Önskeresor) 2008-04-13, 
14:30 

http://www.kon-
tikiresor.se/kommentarer.htm 2008-04-13, 
09:10 

http://www2.ving.se/ving-tales/ving-tales.html 
2008-04-16, 15:00 

 

http://www.limetravel.se/ 2008-04-13, 
09:30 
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Bilaga 5: Exempel på olika utformningar och sorteringar av kundrecensioner  
 
Sortering efter paketresa89 
TIGER-RESA 2007 
En gammal dröm går i uppfyllelse! 
Från det vi hörde Anneli berätta om Indien och Tigrarna på TUR-mässan och vi bestämde oss 
för att åka med blev det för var månad alltmer spännande - och det kan vi säga direkt att resan 
till fullo motsvarade våra förväntningar.  
Från det vi landade i Mumbai till det vi lämnade Deli på återresan var varenda minut en 
upplevelse. 
Alla de stora djuren, och de små förstås, hade vi räknat med men den övriga kompositionen 
av Indienvistelsen med smakprovet på de stora städerna Mumbai och Calkutta samt bilresorna 
på landsbygden med marknadsbesök mm och sedan tågresan gav en inramning och en 
helhetskänsla av det riktiga Indien.  
För alla som funderar……. Gör slag i saken och åk ! Ni kommer inte att ångra er. 
Lilian och Klas. 
Jag skall aldrig glömma mitt första tigermöte! 
 
Där satt jag på elefanten och såg en proppmätt tigerhona ligga och dåsa i solen. Hon hade tre 
fjolårsungar omkring sig, två av dem låg och slappade, lika proppmätta de, den tredje rörde 
sig mellan dem. De var så vackra, så vackra. Tårarna flödade och jag var mycket lycklig. Min 
dröm hade gått i uppfyllelse, jag hade sett vild tiger! Sammanlagt såg jag tolv tigrar under 
denna fantastiska resa! Vi såg så många andra djur, olika sorters hjortar och de fascinerande 
pansar-noshörningarna och mängder av vackra fåglar. När vi hittade Gibbonapan och stod och 
lyssnade på hans rop och hörde de andra aporna svara honom i djungeln fick jag glädjefnatt, 
så underbart att få höra dem! 
En oförglömlig resa! 
Kerstin Thuresson 
 
Inte visste jag att Indien hade ett så fantastiskt djurliv. 
Efter att jag besökt södra delarna av Afrika några gånger och fått smak på safari hittade jag av 
en slump Annelies hemsida: ”Safari i Indien”, det lät spännande. Jag har nu gjort denna 
fantastiska resa, som innehåller så vacker natur och så många möten med vilda djur. I Kanha 
och Bandhavgarhs nationalparker blev det många tigermöten, ögonblick man aldrig glömmer. 
I Kaziranga nationalpark gav vi oss ut på elefantryggen tidigt på morgonen innan solen gått 
upp och dimman lättat, för att hitta pansarnoshörningar. Vi såg många av dessa djur i det höga 
elefantgräset. Vandra i djungel, se gibbonapor svinga sig i träden och att höra deras läten var 
en trevlig upplevelse. 
 
Vanja Kilehed  
 
 
Presenterade i rad, efter resa90 
 
Franska Rivieran, oktober 2007: 
Agneta Gudmundson,Kristianstad: 
"Hej,tack för kort och brev! Mycket uppskattat liksom hela resan som verkligen blev ett break 
i höstmörkret. Många fina minnen att se tillbaka på.  
                                                 
89 Naturresors Hemsida. http://www.naturresor.com/R_tiger_1.php 
90 Rosebud´s Hemsida. http://www.rosebuds-tours.se/ 

 64



 
Monica och Helge Löfstedt, Stockholm: 
"Hej Maria. Tack för en trevlig och vacker "vecka" i Nice. Boken som vi pratade om heter 
Från vårt kvarter i Nice av Birgitta Edlund och Lennart Aschenbrenner. Kramar Monica och 
Helge."  
Toscana, september 2007  
Inger Frisk, Eva Nordlöf & Karin Hagberg, Höga Kusten: 
"Hej och tack själv för senast och en mycket trevlig och intressant guidning i Toscana. Roligt 
att få kortet med alla medresenärer. Nu skall vi till att baka skorpor, festa och titta på korten vi 
tog. Hälsningar från ett soligt Höga Kusten." 
 
Irene Favre, Johanneshov: 
"Sitter nu på jobbet efter en ganska tråkig lunch och längtar tillbaka till Italien. Tack för 
underbar resa och allt vackert jag fick se. De goda middagarna kommer jag att minnas länge. " 
 
Jeanette & Håkan Friberg, Segeltorp: 
"Hej och tack för en underbar resa till Toscana. Det här kommer vi att leva på länge. Vi satt 
framför TVn igår kväll och tittade på våra bilder, njöt och mindes. Ett utmärkt upplägg och 
trevliga deltagare (och reseledare förstås:-))."  
Normandie, Frankrike, september 2007:  
AnnMarie och Gabriella Håkansson, Vaxholm: 
"Hej Maria!Varmt tack för de härliga dagarna i Normandie! Som vi njöt, Gabriella och jag. 
Du frågar vad vi tyckte var bäst- går det att svara på? Gabriella sa såhär: allt var fint men det 
som fängslade mig, och gjorde stort intryck, var människorna som skapat trädgården. Hon 
nämnde specielt Chateau de Miromesnil och La Vasterival. Även Jardin´s d´Angelique 
nämndes. Visst har hon rätt! Nu går det inte att tänka på en trädgård utan att också tänka på 
personen. Är det kanske så att deras trädgårdar är en spegling av dem själva? Än en gång, 
Varmt Tack!" 
 
Margareta Ohm, Skanör: 
"Hej Maria, jättestort tack för den fina resan till Normandie. Trivdes varenda minut och var 
litet överraskad över de fantastiska trädgårdarna. Före resan trodde jag inte att vi skulle få se 
så mycket vackert. För att inte tala om hotell och mat, jag njöt verkligen av de middagarna 
och åt upp varenda smula. Du frågar vilken eller vilka trädgårdar vi tyckte mest om, alla var 
ju olika och alla lika sevärda men för egen del tyckte jag nog bäst om Parc du Bois Mountiers 
med sitt lite strama formspråk, Jardin d´Angélique är ju ljuvlig med alla sina vackra blommor. 
Kram och hälsning från Margareta" 
 
Margit Gebauer-Fischer, Landvetter: 
"Hej Maria! Som vanligt var det en fantastisk resa, ditt upplägg och val av trädgårdar....helt 
perfekt. Ser tillbaks varje dag och njuter av alla intrycken, inspirationen och inte minst 
skönhetsupplevelserna, både i det stora och det lilla. Vart ska jag åka nästa gång, tycker du? 
Italien blir det nog, eller England, igen. Vi får väl se vad du kommer med i programmet! Det 
blir spännande! Ha det så bra,Margit G -F (som håller på och röjer i stenpartiet)" 
 
Monica Boström, Solna: 
"Hej Maria!Varmt tack för en fantastisk resa. Tänk att min dröm har gått i uppfyllelse och jag 
har fått se Monets trädgård. Den var lika vacker som jag hade föreställt mig.Att det finns så 
fina trädgårdar och vad roligt att de var så olika. Normandie var verkligen vackert och jag 
njuter fortfarande av alla intryck. Jag kan inte säga vilken trädgård jag tyckte var finast men 
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den sista är den som först kommer upp i minnet . Den var underbar.När jag kom tillbaka till 
apoteket förstod mina arbetskamrater att jag hade haft det jätte-bra .De tyckte att jag bara 
strålade.Tack även för att du hittat ett så fint hotell och den vegetariska maten var jätte-god. 
Mänga varma kramar" 
England, med Hampton Court Palace Flower Show, juli 2007:  
Annika Röhl, Bromma: 
"Maria! Tack för innehållsrik e-post med foto. Och tack för din välorganiserade resa till 
intressanta trädgårdar, så olika och underbara. Jag känner mig mycket inspirerad att påbörja 
en anläggning i östra Blekinge. Har redan beställt en "rill" (namnet på kanalen?) av min man. 
Vi har precis sålt vårt hus, efter 25 år i Norra Ängby (30-tals trädgårdsstadsdel i Bromma) där 
vi hade skapat en jättefin damm med litet vattenfall, byggd av rosa kalksten från Öland. 
Förstår först nu hur fin vår lilla vilda trädgård faktiskt var- är! De nya ägarna uppskattar 
vattenspegeln mycket och kommer säkert att vårda vår ögonsten. Jag återkommer gärna till en 
av dina resor." 
 
Presenterade i rad, utan sortering91 
10/4 2008: "Fantastisk resa!! Allt har fungerat perfekt. Hotellet mycket bra och trevligt. Men 
den som 'gjorde' resan var Hannes!! Vilken berättare och vilken fin person!Likaså Anna! En 
otroligt duktig och intressant person.  
UllaLena" Sundsvall  
"Åker vi till Kina en gång till då är första handsvalet lätt - EUROOCHINA. 
Anita och Iwan" 
  "…har inte hunnit smälta allt det positiva vi fick uppleva under vår resa. Mycket har vi rest 
under åren som gått men denna resa slog alla rekord - tack vare Er. Vi har bara positivt att 
säga. Vi kände oss mycket väl omhändertagna under hela resan, aldrig varit med om liknande. 
Vi kände oss som VIP-personer under hela resan. Ni och guider var mycket trevliga, 
humoristiska och kunniga på alla sätt." 
Lena P., Domsjö 
     
Jag tycker att det har flutit på kanonbra! Även maten fungerade överlag bra, trots att jag är 
vegetarian. De allra flesta restauranger var välinformerade. Är tacksam över 
allergi/specialkost-kortet vi fick, det var ovärderligt! Din genomgång av kinas nutidshistoria 
uppskattade jag enormt! Även guidernas "språklektioner" var väldigt trevliga! 
Malin Wemminger, 17 år, Göteborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 EurooChinas hemsida. http://www.euroochina.se/gott/kunder.htm 
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Bilaga 6: Respondenters kommentarer om Kon-Tikis, Vings och Sembos 
kundrecensioner och hemsidor.  
   
 Kon-Tiki 
”Lite korta svar som såklart är handplockade av Kon-Tiki Resor. Det 
känns som det ger en speglad bild vilket gör att jag tar recensionerna med en nypa salt”. 
”Jag anser att kommentarerna är för korta, känns som dem är urklippta ur olika sammanhang. 
Jag skulle föredra att man fick ta del av hela utvärderingen. Sedan saknar jag bilder, både vid 
recensionerna men även i övrigt på hemsidan”. 
”De verkar ha valt recensioner alltför noga för att det ska kännas äkta”. 
”Det vore bättre om de hade någon mer kritisk kommentar. Alla är överdrivet positiva och det 
verkar skumt...”.  
”Det kunde varit lättare att hitta dem! Ful och tråkig sida i övrigt”. 
”Det var många som gav recensioner om samma resa...Var det uppgjort eller gick jag på 
den....”.  
”Det känns lite väl otroligt med bara 5 och 5+, hade känts lite trovärdigare med lite blandade 
kommentarer. Hemsidan var OK, lite tråkig”. 
”De var korta o konkreta, men allt verkade lite rörigt och lite fööör positivt för min smak”.  
”Hemsidan anses vara rätt opersonlig och kort i sin helhet”. 
”Hemsidan fin, recensionerna verkade inte trovärdiga” 
”Det var dåligt att man hade tagit ut texten ur sitt samanhang och bara tagit med det positiva 
och det var svårt att se vart resenären hade varit någonstans. Det kändes som att man satt och 
tittade på någons skolbetyg om hur bra man varit. Hemsidan var för övigt väldigt plottrig och 
amatörmässigt gjord”. 
”Jag tror säkert inte att de har hittat på kommentarerna, men det är ju endast fragment som jag 
antar kommer från ett större sammanhang, vad sa kunderna mer...? Alltså de har ju självklart 
plockat godbitarna i form av en mening här el där, skulle ev kunna vara påhittat om det inte 
vore för att företaget verkar vara ganska seriöst även om hemsidan känns något 
"hemmasnickrad". Litet företag kanske?” 
”Det var lite för översvallande i recensionerna. Skulle varit lite trovärdigare om det kommit 
med något som inte var 5 +. Otroligt vackra bilder från dom olika resemålen som verkligen 
lockade. Gav mersmak ...” 
”Ful sida och tråkig” 
”Oöversiktligt, ej kategoriserade recensioner. Svårt att få en helhetsbild. Dåligt att de bara 
publicerar bra recensioner-inte trovärdigt. Tråkig hemsida, för mörk och för lite bilder”. 
”Kändes mera som reklam än som recensioner” 
”Gillade den här researrangörens sida å blev verkligen sugen på att resa. Fina bilder å 
välplanerad enkel hemsida. Skulle däremot vilja se lite av dom dåliga kundrecensionerna 
oxå. Man kan inte tro att alla tycker att resorna var en gudagåva. Alla företag har sina brister. 
Skulle vart roligt med lite mer finesser” 
” Bra och överskådlig hemsida med tydliga länkar”. 
”Konstig/tråkig rubrik för recensionerna bara”.  
 
 Sembo 
”Denna typ av forum ger ett mycket bättre underlag för trovärdiga recensioner än enstaka 
citerade meningar (som i Kon-Tikis fall). Dessutom finns utrymme för frågor och svar mellan 
resenärer. Om man vill ha mer än slogans så är det här, enligt mig, riktiga recensioner”. 
”Rörig startsida, men samtidigt bra med många länkar till andra sidor. Dom borde visa sitt 
eget utbud tydligare, nu blir det bara rörigt och till slut vet man inte på vems sida man är på”. 
 



 68

”Här kunde man ställa frågor och andra resenärer kunde ge tips som jag tyckte var jätte bra. 
Däremot känns det inte riktigt att man lämnar recensioner om själva företaget. Det är mycket 
pill för att leta efter det man söker om man nu kan hitta det”.  
”Trevligt med forum där man kan få tips (ärliga), annars för rörig hemsida”. 
”Recensionerna är bra och jag tycker om att det är upplagt som en diskussion så att man 
enkelt kan se vad flera anser om ett resmål. Hemsidan och recensionerna känns välarbetade 
och ger ett bra intryck”. 
”Plottrig sida. Kul med forum, känns som de inte har något att dölja!!”. 
”För rörig sida, jobbig. Men recensionerna/frågorna i forumet känns äkta och det är ett plus!”. 
” Måste vara delvis blind för jag hittade inga recensioner alls... Med lite hjälp hittades 
recensionerna....och jag tycker de var bra. Dom kändes mest trovärdiga av dessa tre 
arrangörers reseberättelser/recensioner”. 
”Tycker det är jobbigt att det skrivs som forum, det blir bara jobbigt att läsa allt, och klicka 
sig vidare”. 
”Kändes som äkta historier om resorna”. 
”Hade mycket svårt att hitta rätt sökte nog en timme innan jag hittade 
och då sökte jag via Google. Tanken var väl bra men den måste vara lättare att hitta och dess 
utforming kunde lika gärna ligga direkt på internet. Hemsidan i sig själv hjälper inte mig så 
mycket att välja eller bekräfta att jag har valt rätt resa”. 
” Tog ett bra tag att hitta rätt men väl där så tyckte jag att det var superbra. Personligen gillar 
jag den här typen av "chattforum" då man kan diskutera och fråga varandra om olika tips”. 
”En rörig sida som inte är självklar. Alldeles för mycket information och reklam överallt”. 
”Verkar ärliga, och att man kan lita på recensionerna. 
Svar: Bra med ”äkta” tips, svårt att få en uppfattning av själva researrangören utifrån 
forumet”. 
”Snygg och bra sida men lite rörig på grund av för mycket information”. 
”Rörig sida, svåröverskådlig, mera ett frågeforum än recensioner”. 
”Tyckte att helheten av deras sida var rörig, hade svårt att hitta. Fick ta till fusklappen för att 
hitta kundrecensionerna. Men när man väl var där så gillade jag upplägget av att det är ett 
forum så folk kan byta idéer å tips med varandra”. 
”Svårt att hitta recensionerna, men annars en bra hemsida”. 
 
Ving 
”Här har de satsat hårt, det märks. Fint!”. 
”Riktig flaschig hemsida. Enkelt att hitta recensioner om ett specifikt område. Recensionerna 
var dock mycket korta”. 
”Väldigt trevliga recensioner, vill ut och resa!!!”. 
”Lite rörig 'Ving-tale'-del men väldigt snygg! Det svåra i att hitta recensionerna baserar jag på 
att jag går in på Ving.se, alltså deras startsida för att sedan hitta recensionerna” 
”Recensionerna känns redigerade och känns lite som att någon har suttit och skrivit om dem. 
Sedan tyckte jag att det var lätt att hitta till länken till reseberättelserna men svårt att sedan 
hitta själva reseberättelserna. Hemsidan ger dock ett professionellt intryck och att dem har 
lagt ner mycket tid och energi med att få hemsidan att fungera på ett bra sätt”. 
”Finns mycket grejer på deras hemsida, för mycket nästan. Jag har en dålig dator och kom 
först inte in på Vings reseberättelser. Lyckades till slut och de var bra när man väl kom dit”  
”Letade typ ihjäl mig!!” 
”Det var lite svårt att hitta recensionerna och det tog lång tid att ladda dom...annars verkade 
dom bra”. 
”Recensionerna kändes självupplevda, och några av dom var så pass så man ville åka dit och 
uppleva detsamma. (Övrig kommentar: Överskådlig, kanske lite väl hightech när man ska 
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navigera på kartan till olika resmål, tar för lång tid att ladda om sidan. Kanske beror det på 
min uppkoppling men det var ändå stökigt vad det än beror på, jag hade förmodligen ledsnat 
på väntetiderna och försökt med annan researrangörs hemsida istället.)”. 
”Det var lätt att söka på olika platser där dom resande hade bott och 
det kändes trovärdigt. Jag tycker att hemsidan kändes bra och proffsig mycke info men ändå 
inte plottrig. En bra detalj var att man kunde se hotellen via reseberättelse sidan och 
även läsa info om resemålet. Jag tror att jag skulle kunna välja vilken ort jag skulle åka till om 
jag har bestämt till vilket land jag vill åka till utifrån reseberättelserna”. 
”Jag hittar inga recensioner! Är jag blind eller? Efter 10 min gav jag upp. Kan därför inte 
svara på frågorna :-(”. 
”Snygg sida. Lätt att hitta det resmål man är intresserad av”. 
”Har satsat mycket på recensioner”. 
”Roligt med high tech recensioner, de här recensionerna har allt. Snygga bilder, mycket info 
om både resmålen och arrangören”. 
”Recensionerna kändes som reklam men var lätta att hitta. Hemsidan var relativt tydlig och 
lättöverskådlig”. 
”Vings sida är den mest välplanerade å roliga sidan av dom här tre. Har en hel del extra 
finesser. Kundrecensions sidan var helt underbar, med kartor, utplacering av recensioner på 
den kartan å bilder på dom som skrivit. Det var rätt så lätt att hitta den sidan oxå”. 
”Lite väl avancerat för kundrecensioner, men det är ju bra gjort”. 
 
 
 



Bilaga 7: Kartläggning/översikt över de 37 svenska researrangörer som säljer resepaket utomlands och har kundrecensioner på sina 
hemsidor. 
 
 

 

Företag Benämning Navigering Antal Sortering  Andel 
pos/neg* 

Rader/recension Regler Övrigt/Intressant 

Active travel Judit AB ”Referenser” Dolt/1 klick 3 På Resepaket Pos 100 % 2 textrader/rec Ej info Utdrag från rec. 
AB Afro-Caribean 
Travel** 

”Vårt omdöme” Dolt/2 klick 115 På Resepaket Pos 85% neg 
15% 

3-10 rad/rec Info Egen betygsättn. Har även 
reseberättelser. Endast förnamn 
på skribenten. 

Alpine Legends AB ”Referenser” Lätt/1 klick 6 I rad/Ingen Pos 100 % 1-2 rader Ej info Utdrag. Har även en blogg 
Brasilienexperten AB Reseberättelser Lätt/1 klick 1 På Resepaket Pos 100 % Lång berättelse      Ej info 21 sidor lång rec. 
Business & Travel lidingö 
AB 

Reseberättelser Lätt/1 klick 3 I rad/Ingen Pos 66% neg 
33% 

2-3 rad/recension Ej info Utdrag. Endast förnamn på 
skribenten. 

Dina Vingårdar i 
bourgogne AB 

Omdömen Dolt/2 klick 21 I rad/Ingen Pos 100 % 1 rad/rec Ej info Utdrag 

EF Education AB Reseberättelser Dolt/3 klick 3 På Resepaket 50/50 Långa berättelser Ej info En A4 per berättelse. Endast 
förnamn på skribenten. 

Egyptenspecialisten Referenser Dolt/2 klick 8 I rad/Ingen Pos 100% Långa Ej info Inscannade brev & vykort. 
Endast förnamn på skribenten. 

Euroo China CTT AB Ord från våra 
kunder 

Dolt/1 klick 30 I rad/Ingen Pos 100% 1-3 rad/rec Info Om man hör av sig till 
företaget lämnar de 
kontaktuppg till skribenterna. 
Utdrag 

Favorit Kultur och 
Temaresor AB 

Sagt om oss Lätt/1 klick 36 I rad/på resa Pos 100% 1-4 rad/rec Info Gör urval &utdrag 

Fritidsresor AB Semesterminnen Dolt/2 klick 13 På Resepaket Pos 100% Långa berättelser  Info Använder kända personer och 
bilder. Förbehåller sig rätten att 
redigera. 

Golf world travel and 
education NFS AB 

Referenser Lätt/1 klick 40 I rad/Ingen Pos 90% neg 
10% 

2-10 rad/rec Ej info Endast förnamn på skribenten. 

 
 



Företag Benämning Navigering Antal Sortering  Andel 
pos/neg* 

Rader/recension Regler Övrigt/Intressant 

Greenways Travel AB Ingen Dolt/1 klick 2 På Resepaket Pos 100% 1-3 rad/rec Ej info Samtliga rec är från samma 
personer. Inklippt i övrig 
text 

Gränslösa resor AB Gästboken Lätt/1 klick 27 På Resepaket Pos 100% 3 rad/rec Info Arrangören förbehåller sig 
rätten att redigera. 3-5 rec 
per resepaket 

Hagestad Touring AB Gästbok Lätt/1 klick 8 I rad/e. datum Pos 100% 3-7 rad/rec Info Skall godkänna inlägg före 
publicering. Endast förnamn 
på skribenten. 

Hagströms Safari AB Reseberättelser Lätt/1 klick 1 I rad/på resa Pos 100% Lång berättelse  Ej info Bilder till reseberättelsen 
Häst & Sportresor Sverige 
AB 

Utvärdering från 
resenärer 

Dolt/1 klick 29 På Resepaket Pos 100% 5-10 rad/rec Ej info 15 resmål hade en rec, 6 st 
hade två, 1 st hade tre, 1 st 
hade fem, 9 st hade ingen. 

Kon-Tiki resor AB Kommentarer från 
resenärer 

Dolt/1 klick 119 I rad/Ingen Pos 100% 1-3 rad/rec Info Betyg skala 1-5.Bara 
publicerat recensioner som 
ger betyget 5 

Lime Travel AB Vi var där – 
reseberättelser 

Lätt/2 klick 6 På Resepaket Pos 100% Långa berättelser Info Uppmuntrar 
superlativ, ”skriv både för- 
och nackdelar”! Bild på 
Brad Pitt. 

Marseillan Resor AB Referenser  
–om företaget 

Lätt/1klick 22 I rad /ingen Pos 100 % 1-3 rad/rec Ej info Tydligt redigerat, nyckelord 
publiceras. Lämnar ut 
telefonnummer till ett par 
skribenter. 

Natur Resor Annelie Utter 
AB 

Kommentarer från 
våra resenärer 

Dolt/2 klick 28 På Resepaket Pos 100% Cirka 10 rad/rec Ej info En resa hade 6 rec, 2 hade 4 
rec, 3 hade 3 rec, 1 hade 2 
rec, 3 hade 1 rec. 9 resmål 
utan recensioner 

Navigare Yachting AB Sagt om oss Lätt/ noll 
klick 

1 I rad/Ingen Pos 100% 1-3 rader Ej info I citat-form 

Phoenix Sweden AB Resenärers röster Lätt/1 klick 14 I rad/på resa Pos 100% 1-5 rader Ej info I citat-form 
Ramkvillabuss AB Kundkommentarer Dolt/2 klick 71 I rad/e. datum Pos 90% neg 

10% 
3-10 rad/rec Info Gästboksformat. ”komment

arer som är av 
allmänintresse publiceras”  



 

 

Företag Benämning Navigering Antal Sortering  Andel pos/neg* Rader/recension Regler Övrigt/Intressant 
Retravel AB Kunders 

kommentarer 
Lätt/1 klick 19 I rad/Ingen Pos 100% Långa berättelser Ej 

info 
 

Rosebud’s Tours AB Referenser Lätt/1 klick 30 På Resepaket Pos 100% 3-5 rad/ref Info Utdrag från kunders 
insända material. 

Scandorama Travel AB Reseberättelser Dolt/2 klick 55 På Resepaket Pos 100% Långa berättelser Ej 
info 

Av totalt 83 resmål har 
trettio st recensioner, i 
snitt 1-2 per styck 

Sembo AB Forum/Diskussio
ner 

Dolt/1 klick 277 I rad/e. datum Blandat 5-10 rader Ej 
info 

Fritt forum, betygsättn av 
inlägg 

SI Språkresor & spanska 
institutet AB 

Blogg med 
reseberättelser 

Lätt/1 klick 69 I rad/Ingen Pos 100% Långa berättelser Info Bilder till rec. 

STA Travel AB Reseblogg Dolt/1 klick okänt I rad/Ingen Blandat Långa Info STA får evig rätt att 
använda skrivet material i 
sin marknadsföring 
Förbehåller sig rätten att 
redigera. 

STS Student Travel 
Schools AB 

Studenter 
berättar 

Dolt/2 klick 39 På Resepaket Pos 100% Långa berättelser Ej 
info 

1-9 rec per resmål 

Tjeckienexperten AB Kunders 
kommentarer 

Dolt/2 klick 17 I rad/Ingen Pos 100% Långa berättelser Ej 
info 

I brevform 

Tour Pacific Scandinavia 
AB 

Reseberättelser Lätt/1 klick 33 I rad/Ingen Pos 100% Varierande 
korta/långa 

Info Viss redigering medges 
om de får kunds 
medgivande 

Travel-to-liverpool R.R AB Referenser – 
detta sägs om oss 

Lätt/1 klick 5 I rad/Ingen Pos 100% 1-3 rad/rec Ej 
info 

 

UTR Upptäcktsresor AB Gästbok Lätt/1 klick 15 I rad/e. datum Pos 100% 1-3 rad/rec Ej 
info 

Uppmanar folk att maila 
sina berättelser och att de 
då ska läggas ut. 
Publicerar skribenters e-
postadresser. 

 



*observera att negativa recensio te alltid är negativa för läsaren, personer kan ha översende med kritik.  ner in
**Företag kommer att granskas närmare i en personlig intervju, detta för att de tillhör de mest intressanta på grund av antal recensioner och generellt ett brett användande av 
denna funktion.   

 
 

Företag Benämning Navigering Antal Sortering  Andel pos/neg* Rader/recension Regler Övrigt/Intressant 
Ving Sverige AB Reseberättelser Dolt/  

svårnaviger
at 

Cirka 
600 

På Resepaket Blandat, dock mest 
positivt 

5-20 rad/rec Info Måste installera nya 
program för att komma 
åt sidan. Man måste 
lämna personuppgifter 
för att få skriva. Skriver 
att inläggen kan 
användas i deras 
marknadsföring. 
Uppmuntrar folk att 
skriva berättelser. 

Önskeresor i Sverige AB Resenärer 
berättar 

Lätt/1 klick 1 I rad/på resa Pos 100% 4-7 rad/ref Ej 
info 

Endast förnamn på 
skribenten. 
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