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SAMMANFATTNING 

Titel:  Bevingad service? – En fallstudie av företaget Ving och deras kunder 
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Handledare:  Gustaf Onn. 
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servicemöten. 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att jämföra om ett charterföretags attityd och 

visioner om service, går ihop med de attityder och visioner som kunderna 

har inom samma område. 

Metod:  Kvantitativ undersökning med induktiv forskningsansats, där data-

insamlingen skett via intervjuer, fokusgrupper och observationer. 

Teori:  Kundnöjdhet, servicekvalitet vid kundmöten, Self-Service teknologier, 

kvalitetssäkring, servicegap. 

Slutsatser:  Undersökningens resultat säger att attityderna om service är relativt lika 

mellan företaget och kunderna, men att de framtida visionerna skiljer sig. 

Fokusgruppdeltagarna har tänkt större och mer framåt i tiden, medan 

företaget fokuserar på specifika funktioner. En servicefunktion som däremot 

efterfrågas av både företaget och kunderna är utvecklingen av appar till 

mobiltelefoner.  
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ABSTRACT 

SERVICE IN THE CHARTER INDUSTRY 

- A case study of the Swedish company Ving and their customers 

Bachelors Thesis in Tourism Studies, 15 credits, Spring 2011 

 

The purpose of this thesis is to compare if a charter company's attitude and vision of service 

can be reconciled with the attitudes and visions that the customers have in the same area. In 

order to carry out the study a qualitative approach is used. The data has been collected by 

interviews, focus groups and observations. The framework is theories on the subject of 

customer satisfaction, quality of service at customer meetings, Self-Service technologies, 

quality assurance and gap in service. 

The study has concluded that the approach to service is relatively equal between the company 

and customers, but the future visions differ. Focus group participants have been thinking 

bigger and further into the future, while the company focuses more on specific functions. A 

service feature that is demanded by both the company and the customers are the development 

of apps to mobile phones.  

  

Keywords: Tourism Studies, Service, Customer Satisfaction, Self-Service Technologies 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion   

Människan har sedan urminnes tider lockats av att resa och uppleva platser, och redan på 

antiken var turismen utbredd över världen.
1
 Idag ökar turismen stadigt, och enligt World 

Tourism Organization (UNWTO/WTO) har det internationella resandet i världen ökat med 

nästan 100 % sedan 1991.
2
 Turismen har i årtionden haft en god tillväxt och har blivit en av 

de viktigaste komponenterna inom den internationella handeln. Idag utgör industrin en av de 

viktigaste inkomstkällorna för många utvecklingsländer.
3
  

En av de vanligaste typerna av resor i modern tid är chartersemestern
4
 vilken har sitt ursprung 

i utvecklingen av massturismen efter andra världskriget. De första resorna var bussresor som 

senare övergick till charterflyg.
5
 I Sverige sker det cirka två miljoner charterresor varje år, 

resor som kan bokas online eller i direktkontakt med en charterresearrangör som Ving, 

Fritidsresor eller Apollo etcetera.
6
 Idag pågår en diskussion om resebyråernas och 

reseagenternas roller vad gäller bokning av resor.
 7

 Kommer det finnas ett behov hos kunden 

att träffa en reseagent i verkligheten, när bland annat online bokning och Self-Service ökar?
 8

 

Något som talar för reseagenternas framtida existens är bland annat deras möjlighet att 

leverera service som rådgivning,
9
 tillhandahållande av viktiga detaljer och specialiserad 

information om destinationer,
10

 men även att de kan hantera komplexa och krävande 

researrangemang på plats,
11

 en service som i dagsläget är svår att uppfylla via internet. Vad 

kan då en resebyrå erbjuda för service för att få nöjda kunder och därmed, med största 

sannolikhet, fortsätta existera och förbli konkurrenskraftig nu och i framtiden? Samtidigt som 

det är intressant att följa hur resebyråer kan utveckla sin service, finns det en annan intressant 

aspekt att följa. I Amadeus rapport visar siffror att 64 % av de som bokar en resa sannolikt 

kommer att göra detta till största delen online om fyra år.
12

 Om online bokning och Self-

Service ökar,
 13

 vilken typ av service kommer då företagen erbjuda online för att får kunderna 

att välja det tillvägagångssättet, och hur ska, bör och planerar de att utveckla sin online-

service i framtiden? Inom en relativt snar framtid kommer det finnas teknologiska 

innovationer, såsom forum där resenärerna som ska åka till samma destination kan diskutera 

                                                           
1T von Seth, Älskade charter : historien om dem som fick vanligt folk att börja resa, Stockholm Vagabond Media, 

Stockholm, 2001, s. 8-9. 
2 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism, 2009, s.26, hämtad 10 februari 2011, 

<http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1464&pageIndex=0>.  
3World Tourism Organisation, Tourism – an Economic and Social Phenomenon, hämtad 10 februari 2011, 

<http://unwto.org/en/about/tourism>. 
4 von Seth, s. 202. 
5 O Löfgren, On Holiday A History of Vacationing, upplaga 1, University of  California Press LTD, Kalifornien, 2002, s. 170. 
6 von Seth, s. 15. 
7 Oxford Economics in partnership with Amadeus, The Travel Gold Rush 2020, Oxford Economics & Amadeus, 2010, s. 10. 
8 ibid., s.30. 
9 ibid., s.10. 
10 ibid., s.25. 
11 ibid., s.10. 
12 Fast Future (2009), The World in 2029, World Tourism Forum Lucerne, 2009, citerat i Oxford Economics in partnership 

with Amadeus, The Travel Gold Rush 2020, Oxford Economics & Amadeus, 2010, s. 10. 
13 Oxford Economics & Amadeus, op.cit., s.30. 

http://unwto.org/en/about/tourism
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med varandra.
14

 Det kommer finnas Digital Memories Management vilket innebär lagring av 

information som ger resenären möjlighet att uppleva exakt samma resa igen. Dessutom 

kommer det finnas Dynamic Visualisation där kunden kan får ett smakprov av 

reseupplevelsen som väntar.
15

 Är detta en typ av service som ett charterföretag i Sverige idag 

är beredda att satsa på för att få nöjda och lojala kunder samt förbli konkurrenskraftiga?  

Vad som inte går att utelämna när det förs en diskussion om service i framtiden, är vad själva 

begreppet service innebär. Det existerar en lång rad olika förklaringar och definitioner om vad 

service är, vilket visar på svårigheten med att definiera det.  Själva ordet service har många 

betydelser, från personlig service till service som en produkt eller ett erbjudande. Service kan 

även vara bredare i omfång. En apparat eller nästan vilken fysisk produkt som helst kan bli en 

service i sig om den anpassas efter kundsegmentet.
16

 Den elektroniska varianten av 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver till exempel service som en ”åtgärd som utförs i syfte 

att betjäna kunder”
17

, men service kan även beskrivas som en tidsmässigt tillfällig och 

obestämbar upplevelse för en kund som samtidigt agerar medproducent.
18

 En annan 

beskrivning av service är den av en process bestående av aktiviteter som normalt sett sker i 

interaktion mellan kund och anställd, och/eller fysiska resurser eller system, som 

tillhandahålls som en lösning på ett problem som kunden har.
19

 Kunden deltar i 

produktionsprocessen av servicen och har själv en inverkan på vad han eller hon får tillbaka,
20

 

samt förser samtidigt produktionen av servicen med viktig input.
21

 

Dessa förklaringar och definitioner av service väcker intresset för svaret på frågorna; vad är 

en serviceupplevelse för en kund hos ett charterbolag idag, och hur mycket är kunden med 

och påverkar slutresultatet av den service som ett charterbolag erbjuder? Charterbolagen har 

många servicetjänster som idag erbjuds och kommer erbjudas i framtiden, men servicens 

tillsynes komplexa innebörd gör området enligt oss till ett intressant studieobjekt.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra om ett charterföretags attityd och visioner om service, 

går ihop med de attityder och visioner som kunderna har inom samma område. 

1.3 Frågeställningar 

För att svara på syftet kommer vi att be svara följande frågeställningar om företaget, kunderna 

och framtiden:  

                                                           
14 Henley Centre HeadlightVision in partnership with Amadeus, Future Traveller Tribes 2020, Henley Centre 

HeadlightVision & Amadeus, 2010, s. 26. 
15 Henley Centre HeadlightVision & Amadeus, s. 22. 
16 C Grönroos, Service Management and Marketing - Customer Management in Service Competition, 3e upplagan, John 

Wiley And Sons Ltd, Chichester, 2007, s. 51. 
17 Nationalencyklopedin, Service, hämtad 1 april 2011, <http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/kort/service>. 
18 J A Fitzsimmons & M J Fitzsimmons, Service management: operations, strategy, and information technology, 5e 

upplagan, McGraw-Hill/Irwin, Kalifornien, 2006, s. 4. 
19 C Grönroos, Service Management and Marketing - Customer Management in Service Competition, s. 52. 
20 C Grönroos, ‘An Applied Service Marketing Theory’, European Journal of Marketing, 1982, citerad i C Grönroos, 

‘Adopting a service logic for marketing’, Marketing Theory, vol. 6, nr 3, 2006, s. 318. 
21 SE Sampson, ‘Foundations and Implications of a Proposed Unified Services Theory’, Production & Operations 

Management Summer2006, vol. 15 Issue 2, 2006, s. 331. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=John%20Wiley%20And%20Sons%20Ltd
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=John%20Wiley%20And%20Sons%20Ltd
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 Vilken service anser charterföretaget att de idag erbjuder till sina kunder, och hur 

planerar företaget att utveckla sin service i framtiden? 

 Vad anser företagets kunder om den service som levereras i dagsläget, och finns det 

efterfrågan efter några servicefunktioner som i dagsläget inte existerar? 

 Går företagets framtida visioner och planer ihop med kundernas framtida önskningar? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att rikta in oss på charterresor till sol- och badresmål. Detta på grund av att den 

största delen av researrangörernas utbud innehåller dessa.
22

 För att inte få ett för stort 

undersökningsområde, har vi valt att avgränsa oss till att bara undersöka servicen kring 

bokningsprocessen som kunden genomgår. Detta gör att vi kommer undersöka hemsidan, 

resebutiken, sociala medier samt de servicetjänster som finns tillgängliga på hemsidan. Vi 

väljer med andra ord bort den service som kunder får under och efter själva resan. Detta för 

att underlätta insamlingen av empiri, främst i form av att hitta givande informanter. 

Vi har även valt att fokusera på den serviceverksamhet som styrs ifrån Stockholm, samt 

eventuella och befintliga resenärer som bor i Stockholm. Detta på grund av att vi bor i denna 

stad, och har stora fördelar i form av tillgänglighet och kunskap som inte kan användas på 

andra orter. 

Valet att undersöka Ving som företag i uppsatsen skedde dels då vi lyckats etablera en kontakt 

på företaget via Turismprogrammet på Södertörns högskola, samt att Ving varit mycket 

positiva, tillmötesgående och hjälpsamma.  

1.5 Definitioner 

Nedan följer definitioner av viktiga begrepp i uppsatsen. 

Service ”En åtgärd som utförs i syfte att betjäna kunder”.
23

  

Researrangör En researrangör inom charterbranschen jobbar med produktion och 

tillverkning av resor och paket med alla nödvändiga delar.
24

 

 

 

 

                                                           
22 M Hanefors & L Mossberg, Färdledaren: Om turism och service - turismkunskap, upplaga 2, Liber-Hermods, Malmö, 

1995, s. 111. 
23 Nationalencyklopedin, Service, hämtad 1 april 2011, <http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/kort/service>. 
24 Hanefors & Mossberg., s. 18. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Information om företaget 

Charterbranschen har genom åren gått från en marknadssituation med många små 

entreprenörs-företag till börsnoterade, multinationella koncerner (se bilaga 1 för mer 

information). I dagsläget är det fyra stora företag som dominerar den svenska marknaden i ett 

oligopol.
25

 Ving är Sveriges största researrangör om man ser till antalet resor, och har mer än 

500 resmål världen över. Företaget arrangerar charterresor, paketresor och enskilda 

flygbiljetter/hotell-övernattningar.
26

 Ving Sverige AB har drygt 200 anställda som ingår i den 

internationella rese-koncernen Thomas Cook Group plc., och företagets vision är We go 

further, to make dreams come true. Ving satsar på att vara det första företaget kunden tänker 

på när denne ska väljer en researrangör,
27

 och använder sig mycket av sina kärnvärden: 

nytänkande, kvalitet och omtanke.
28

 

Ving har en bred annonsering som inkluderar Internet, tidningar och fackpress, TV, kataloger 

och direktutskick till hushåll. De marknadsför sig genom PR-aktiviteter, genom butikernas 

skyltfönster (egna och återförsäljares) samt profilering ute på resmålen. På Ving menar man 

att hemsidan i dagsläget är den viktigaste marknadsföringskanalen. Detta beror inte bara på 

annonseringen på internet, utan även att många resande besöker hemsidan. Därför jobbar 

företaget ständigt med att göra hemsidan så innehållsrik och lättanvänd som möjligt.
29

 

2.2 Ving-resan 

De flesta som reser med Ving är familjer och par över 30 år.
30

 Omkring 20 % av Vings 

kunder reser med All inclusive, och de största resmålen i denna kategori är Egypten, Turkiet 

och Spanien.
31

 En klassisk charterresa är enligt Ving flyg och hotell, där kunden ofta även får 

reseledarservice på resmålet. Innan resan får kunden hjälp av resesäljare/reserådgivare att 

paketera resan, alternativt att kunden själv sätter ihop resan via Internet. 
32

 Resorna säljs via 

internet, telefon, i Ving-butikerna och på andra resebyråer.
33

 Resenären har många 

möjligheter att nå personal på Ving innan en bokning. De har en kundtjänst, ett callcenter, 

chat, e-post och använder sig av sociala medier som Facebook, Twitter, bloggar och 

YouTube. I övrigt har de även butiker, pressinformation och ett resemagasin vid namn Vings 

Värld.
34

 Företaget har även en internettjänst som kallas Hjälpservice, där resenären kan hitta 

svaret på de flesta frågor som rör Ving, bokning, regler mm.
35

 

                                                           
25 T von Seth, Charterhistoria, upplaga 1, Vivlio, Lidingö, 2008, s. 15-18. 
26 Ving, Företaget, hämtad 16 mars 2011, <http://www.ving.se/foretaget>. 
27 ibid. 
28 Ving, Frågor och svar om marknad och kvalitet, hämtad 6 april 2011, <http://www.ving.se/faq-marknad-kvalitet>. 
29 Ving, Frågor och svar om marknad och kvalitet, hämtad 17 mars 2011, <http://www.ving.se/faq-marknad-kvalitet>. 
30 ibid. 
31 Ving, All-inlusive skapar arbetstillfällen, hämtad 17 mars 2011, <http://www.ving.se/faq-all-inclusive>. 
32 Ving, Frågor och svar om prissättningen, hämtad 17 mars 2011, <http://www.ving.se/faq-prissattning>. 
33 Ving, Företaget, hämtad 16 mars 2011, <http://www.ving.se/foretaget>. 
34 Ving, Kontakta Ving i Sverige, hämtad 23 mars 2011, <http://www.ving.se/kontakta>. 
35 Ving, Vings hjälpservice, hämtad 23 mars 2011, <http://files.ving.se/files/robohelp/SiteID1/default.htm#welcome.htm>. 
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På Ving menar man att hög kvalitet ger nöjda kunder, och de skriver på sin hemsida att 98 % 

av deras gäster är nöjda.
36

 De skriver även att de strävar efter att alltid utgå från ett hållbart 

perspektiv, både vad gäller den egna verksamheten och de samarbeten som finns med lokala 

aktörer.
37

 Eftersom kvalitet är något som företaget anser som sitt främsta konkurrensmedel, 

har de ambitionen är att överträffa sina gästers förväntningar och ge bra valuta för pengarna. 

Kvalitetsundersökningar genomförs regelbundet genom enkäter som resenären fyller i efter 

resan. Exempel på frågor i denna enkät är: Fungerade städningen på hotellet? Hur var vädret? 

Var servicen bra? Var Vingvärdarna kunniga? Fick du valuta för pengarna? etc. Senare 

analyseras svaren och företaget försöker förbättra det som fått dålig kritik.
38

 

2.3 Tidigare forskning 

Kundernas inställning till Self-Service teknologier 

Att på ett företag skapa en effektiv självbetjäningsteknik, Self-Service Tecnology (SST), är 

svårare än det kanske ser ut. I en artikel från Academy of Management beskriver författarna 

en undersökning som syftar till att ta reda på vad kunderna tycker om SST, för att sedan 

presentera viktiga lärdomar från detta.
39

 

I artikeln skriver de om att företag ofta kämpar efter att vara automatiserade, finnas online och 

erbjuda SST. Inom B2B har många företag varit mycket framgångsrika i att flytta beställning 

och liknande till internet. Dock kan detta vara svårare än det verkar, och alla företag uppnår 

inte de mål som de satt upp. Dessutom kan olika SST ta olika lång tid att etablera sig hos 

kunderna, vilket man kan se om man jämför till exempel den populära internet-handeln av 

kläder och den mindre populära självskanningen i livsmedelsbutikerna. I undersökningen har 

forskarna försökt ta reda på vad denna popularitet beror på.
40

 

Författarna har kommit fram till att anledningarna till att många företag inför SST främst är 

för att minska kostnaderna, för att öka kundnöjdheten och kundlojalitet, samt att nå nya 

kundgrupper genom nya distributionskanaler. Dock utesluter inte dessa varandra, utan kan 

användas på olika ställen i leveransprocessen. Till exempel kan en kund beställa något via 

telefon, som denne sedan spårar på postens hemsida via paketets kolli-nummer.
41

 

I undersökningen tillfrågades kunder inom en rad olika branscher om vad de tycker om SSTs. 

Syftet med detta var att försöka avgöra vad som ligger bakom kundernas nöjdhet eller 

missnöje med SST.
42

  

Resultatet visade att kunderna hyllar tekniken när den kan lösa svåra problem för kunden, när 

den sparar kunden mer tid och/eller pengar än det personliga alternativet, och när de verkligen 

                                                           
36 Ving, Kvalitetsarbete, hämtad 16 mars 2011, <http://www.ving.se/kvalitetsarbete>. 
37 Ving, Socialt ansvar, hämtad 16 mars 2011, <http://www.ving.se/socialt-ansvar>. 
38 Ving, Frågor och svar om att skapa nya resmål, hämtad 16 mars 2011, <http://www.ving.se/faq-resmal>. 
39 M Bitner, A Ostrom, M Meuter & J Clancy,  ‘Implementing Successful Self-Service Technologies’, Academy of 

Management, Vol. 16, Nr 4 & 2002, s. 96.  
40 ibid., s. 97.  
41 ibid., s. 98.  
42 ibid., s. 100.  
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fungerar. Den senare syftar till att många kunder fortfarande blir imponerade av att man kan 

handla en vara från andra sidan jordklotet och ändå få den på utsatt tid till utsatt pris.
43

 

Kunderna ogillar tekniken när den inte fungerar och när den är dåligt utformad. De ogillar den 

även de problem som kan uppstå när de själva krånglar till något. Till exempel att de förlorar 

en pinkod fast de erkänner att det var deras fel.
44

 Dock skyller ofta kunden mycket på 

företaget i dessa fall, och kan komma att undvika SST i framtiden. En viktig slutsats som 

framkommit i denna undersökning är att det normalt inte finns något system för att återställa 

dessa fel som uppstår. Kunden måste istället ta en personlig kontakt med företaget för att 

kunna åtgärda felet.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 M Bitner, A Ostrom, M Meuter & J Clancy,  s. 100.  
44 ibid., s. 100.  
45 ibid., s. 102.  
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3. METOD    

3.1 Vetenskapssyn 

Det finns bland annat två framstående traditioner inom forskning, dessa är positivism och 

hermeneutik. Den förstnämnda och även dominerande ståndpunkten är att forskare ska arbeta 

i enlighet med naturvetenskaperna, det vill säga positivistiskt.
46

 Här strävar forskaren efter att 

kunskapen ska vara en avbild av verkligheten.
47

 Vi har istället valt att använda oss utav 

vetenskapsteorin hermeneutik. Här handlar det om tolkning av verkligheten, istället för 

avbildning.
48

 Detta passar oss bra då uppsatsen syftar till att beskriva olika parters syn på ett 

speciellt fenomen, vilket är svårt att rationellt och fullständigt avbilda. Mer tillbörligt är då att 

titta på de olika informanters svar och göra en tolkning av den empiri vi fått in. 

Eftersom uppsatsen har en hermeneutisk vetenskapssyn blir tolkning en naturlig följd. Vi 

strävar inte efter absolut sanning, utan menar att genom tolkningar och analyser av den 

insamlade informationen kan vi försöka förstå vad kunder och företag har för attityd och 

visioner om service. Eftersom den hermeneutiska traditionen syftar till just detta, lämpar den 

sig bra för uppsatsens syfte. Service är svårdefinierat och bygger till stor grad på personliga 

åsikter och uppfattningar, något som inte gör sig undersökt med en positivistisk forsknings-

tradition. 

3.2 Forskningsansats 

Samhällsvetenskaplig forskning syftar till att få fram kunskap om hur den sociala verkligheten 

ser ut. Inom samhällsvetenskapen skiljer vanligtvis på två olika ansatser, kvantitativa och 

kvalitativa. I en kvantitativ ansats arbetar forskaren mestadels med mätbara data som lämpar 

sig för räkneoperationer. I en kvalitativ ansats använder forskaren sig istället av data från 

texter, ljud eller bilder som sedan måste bearbetas och tolkas.
49

 Eftersom vi har ett 

hermeneutiskt synsätt, blir det en naturlig följd att använda sig av en kvalitativ ansats. Detta 

för att vi inte ämnar generalisera resultaten, utan snarare vill uppmärksamma olika 

människors åsikter för att skapa en helhetsförståelse för hur service fungerar inom Ving. Den 

kvalitativa ansatsen gör det möjligt för oss att fånga upp betydelsen av service på ett mer 

personligt plan hos informanterna, än om vi vore tvungna att tydligare kategorisera svar och 

åsikter i enlighet med den kvantitativa ansatsen. Vi anser därför att den kvalitativa ansatsen är 

mer lämplig när syftet är att få fram en fylligare beskrivning av ett enskilt fenomen, vilket vårt 

syfte är.
50

  

Det är viktigt att väva ihop teori och empiri, då teorier som inte är empiriskt uppbyggda kan 

bli spekulationer, och empiriska undersökningar utan förankring i vetenskapliga teorier kan 

bli beskrivningar av isolerade fall.
51

 Då frågeställningarna är utformade utifrån att förstå ett 

                                                           
46 T Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, upplaga 2, Liber AB, Stockholm, 2007,  s. 16. 
47 S Andersson, Positivism kontra hermeneutik, upplaga 1, Bokförlaget Korpen, Göteborg, 1979, s. 10-13.  
48 Thurén, s. 94-95. 
49 A Johannessen & P A Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, upplaga 1:2, Liber, Malmö, 2003, s. 70. 
50 ibid., s.76. 
51 ibid., s. 35. 
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fenomen, måste empirin samlas in och bearbetas förutsättningslös. Vad företaget och deras 

kunder anser kan vi som forskare inte göra några antaganden om i förväg, och vi kan inte 

heller försöka tvinga empirins resultat in i nuvarande teorier. Vi försöker istället bidra med ny 

kunskap inom ämnet, men den nuvarande teorin bidrar i analysen med en djupare förståelse 

av fenomenet. Allt detta gör att en induktiv metod passar bra till denna uppsats. 

Ytterligare orsaker till att vi valt att använda oss utav den induktiva metoden är att den 

kunskap som vi fått från intervjuerna är subjektiv, och informanterna har olika uppfattningar 

om samma begrepp beroende på vilken kontext de befinner sig i. En person som inte rest med 

Ving har kanske inte samma uppfattning om företagets service som någon som har rest med 

Ving, eller en person som jobbar på företaget. Eftersom uppsatsen syftar till att jämföra vilka 

skillnader det finns i människors åsikter, kan inte detta rationaliseras fram med hjälp av logik. 

Vi måste istället tillämpa ett induktivt tillvägagångsätt där vi kan dra slutsatser från det 

speciella till det mer allmänna.
52

  

3.3 Undersökningsdesign 

Det finns fem ledande och vanliga former av undersökningsdesigner. Dessa är: experimentella 

undersökningar, tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, fallstudier och 

jämförande undersökningar.
53

 I denna uppsats har vi använt forskningsdesignen fallstudier. 

Fallstudier kan till exempel definieras som ”en empirisk undersökning som utreder ett samtida 

fenomen inom det verkliga livets sammanhang”
 54

 och används när ”gränserna mellan 

fenomen och sammanhang inte är uppenbart”.
55

 En fallstudie går ut på att samla in mycket 

data om ett visst specifikt fall, och kan innefatta både kvantitativa och kvalitativa studier.
56

 

Fallstudier är inte begränsade till att vara endast en datainsamlingsmetod, utan är en 

allomfattande metod som inkluderar designlogik, datainsamlingstekniker och metoder för 

analys av data.
57

 När en undersökning strävar efter att förklara ett fenomen genom att svara på 

frågorna hur och varför är fallstudier en metod att föredra.
58

 Då uppsatsen syftar till att 

beskriva ett fenomen, servicegapet mellan ett företag och dess kunder, och behöver mycket 

information om ett specifikt fall, är detta en undersökningsmetod som passar oss.  

3.4 Tillvägagångssätt  

För att kunna få en djupare förståelse av servicerelationen mellan företag och kund, har vi valt 

att göra en fallstudie av endast ett charterbolag. Detta främst på grund av den begränsade 

tidsramen, men även för att inte göra undersökningen för omfattande. Undersökningen 

kommer med anledning av avgränsningen inte kunna säga något om branschen i stort, men vi 

anser ändå att ett företags situation kan vara intressant när man ser till servicefenomenet. 

                                                           
52 Johannessen & Tufte, s. 35. 
53 A Bryman, Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, upplaga 1:4, Malmö Liber, Malmö, 2002, s. 46 
54 R Yin, Case study research: design and methods, 4 upplaga, SAGE, London, 2009, s 18 
55 ibid. 
56 Johanneson & Tufte, s. 56 
57 Yin, s.18. 
58 ibid., s.9. 
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Insamlingen av teori och empiri skedde till denna uppsats i fyra olika delar, en litteraturstudie, 

tre stycken semistrukturella intervjuer, två stycken fokusgrupper och två stycken deltagande 

observationer. Nedan följer en mer ingående beskrivning av dessa, samt om valet av 

informanter. 

Litteraturstudie  

För att få en fördjupad kunskap om service har vi i början av forskningsprocessen lagt ner 

mycket tid på att välja ut relevanta teorier för vårt syfte. Dessa teorier utgör grunden till vår 

teoretiska referensram. Teorierna behandlar i stora drag service, kvalitetssäkring, 

kundnöjdhet, köpprocessen och framtidsscenarion. Denna typ av studie har även använts för 

att ta reda på mer om branschens historia och den nuvarande marknadssituationen. Detta för 

att få en djupare bild av den bransch företaget verkar och befinner sig i. 

Intervjuer 

När det gäller fallstudier är intervjuer ett av de viktigaste sätten att samla in information på.
59

 

Genom dessa kunde vi få en uppfattning om vad de anställda från olika delar av företaget 

hade för personlig uppfattning om service. Detta gav oss möjligheter att tolka åsikterna till hur 

företaget jobbar och vad de utgår ifrån inom service. En enkätundersökning hade gett ett 

bredare underlag, men inte samma djup och åsiktsfrihet hos informanterna, vilket är ännu en 

anledning till varför vi valt intervjuer. 

Vi har valt att genomföra intervjuerna semistrukturellt. Den största anledningen till att vi 

valde bort det tillsynes mer lämpliga tillvägagångssättet ostrukturerade intervjuer, är att dessa 

inte ger möjlighet till intervjuaren att få informanten att stanna vid det ämne som uppsatsen 

ämnar undersöka. Vi anser att det finns svårigheter i att få svar på de viktigaste frågorna utan 

ett förberett intervjuschema. Vid fallstudier är intervjuer av en mer öppen karaktär vanliga, då 

forskaren inte bara vill fråga respondenterna om fakta, men även om personliga åsikter,
60

 

vilket vi gjort i våra intervjuer. 

Fokusgrupper 

När det gäller att ta reda på kundernas känslor och attityder till Ving och deras service, är 

fokusgrupper en passande undersökningsmetod.
61

 I en fokusgrupp deltar oftast 6-12 

personer
62

 som gemensamt diskuterar olika specifika frågeställningar.
63

  Våra fokusgrupper 

bestod av fem personer var, vilket anses vara ett bra antal när deltagarna har stor kunskap om 

ämnet som diskuteras.
64

 Vi valde att använda oss utav just fokusgrupper för att få hjälp med 

att bredda perspektivet på ämnet, då diskussionerna i grupperna ofta är lika intressanta som 

svaren på frågorna. Fokusgrupper är ett bra alternativ till intervjuer då interaktionen mellan 

                                                           
59 R Yin, Fallstudier: design och genomförande, upplaga 1, Liber, Malmö, 2007, s. 116. 
60 ibid., s. 117. 
61 C Obert, Håller din verksamhet måttet? - Mät enkelt och billigt med hjälp av fokusgrupp, upplaga 2, Kommunlitteratur, 

Höganäs, 2008, s. 8. 
62 Johannessen & Tufte, s.101. 
63 Bryman, s. 127. 
64 Johannessen & Tufte, s.102. 

http://www.bok.nu/Victoria_Wibeck
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deltagarna belyser frågorna ur flera olika perspektiv och ger ett stort djup i svaren.
 65

 I våra 

samtal förde deltagarna fram sina åsikter samtidigt som de övriga lyssnade och sedan 

utvecklade med sina egna erfarenheter. Övriga fördelar med denna typ av undersöknings-

metod är att de är billiga att genomföra, samtidigt som de är enkla att styra till det ämnet som 

avses belysas.
66

  

Observation 

När det gäller att kontrollera de rutiner och metoder som används vid leverans av service, är 

en deltagande observation ett alternativ att använda sig av.  Mystery shopping är en form av 

detta och använda genom att forskarna agerar som kunder eller potentiella kunder.
67

 Denna 

form av observation genomförde i två steg. Det första genom att be fokusgrupperna att 

använda och bedöma chatten på hemsidan, och det andra stegen genom att genomföra en 

observation i Vings butik i Stockholm. Vi bad en oberoende person att agera som detta, med 

anledningen av att vi själva är kända för personalen i butiken. Samtycke till detta har vi fått 

från butikschefen, det vill säga servicechefen Agneta Rynell. Vi har inte nämnt namnet på 

resesäljaren/reserådgivaren som våra observatörer träffade i butiken, detta för att inte peka ut 

en enskild person. 

Observationer bidrar till att övervinna några av de potentiella svagheter intervjuer och 

fokusgrupper har. De kan överbrygga den tänkbara skillnaden i hur en person i en intervju 

svarar att denne och andra i personalen reagerar och beter sig, och hur denne med flera 

faktiskt beter sig.
 68

 En annan anledning till att komplettera med denna metod är att det inte 

alltid kommer fram samma fakta i en intervju som i en riktig situation, och att informantens 

verbala förmåga i intervjusammanhang inte kan påverka resultatet.
 69

 

Val av informanter 

Informanterna till intervjuerna har valts utifrån tillgänglighet och lämplighet med 

bekvämlighetsurvalet snöbollsmetoden. Denna metod innebär att forskaren börjar med att ta 

reda på vilka personer som är lämpliga att intervjua, vartefter denne förfrågar dessa om 

medverkan. De förfrågade kan sedan acceptera och/eller vidarebefordra kontakt till andra 

representanter på företaget.
70

 I vårt fall började vi med att kontakta Samer Samir, då han 

medverkade på en arbetsmarknadsdag på Södertörns Högskola. Samir ställde upp på en 

personlig intervju och vidarebefordrade även kontakten med Lisa Rönnberg som är 

webbansvarig på företaget, samt Säljcoachen Agneta Rynell. Via e-post kontaktade vi 

informationschefen Magdalena Öhrn, som svarade på en del frågor via e-post, och även 

vidarebefordrade oss till Robin Lindberg på försäljningsavdelningen, som vi hade en 

personlig intervju med. 

                                                           
65 Johannessen & Tufte, s.101. 
66 ibid., s.104 
67 A M Wilson , ‘The Use of Mystery Shopping in the Measurement of Service Delivery’, The Service Industries Journal, 

Vol. 18, Nr. 3, 1998, s.148. 
68 ibid., s.148. 
69 ibid., s. 149. 
70 Bryman, s 115. 
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På ett stort företag som Ving är det inte alltid lätt att få tag på någon som kan tänka sig ställa 

upp på en intervju till en undersökning som denna. Detta har påverkat vårt urval av 

informanter, eftersom vi har accepterat alla erbjudanden till intervju som vi fått. Dock anser vi 

att vi haft tur i detta, då vi fått intervjuer med relevanta informanter, samt hjälp i kontaktleden 

från några eldsjälar. Konsekvenserna för detta blir att vissa informanter inte till 100 % 

representerar företagets syn och uppfattning, utan mer sina egen subjektiva åsikt. Detta ser vi 

dock inte som något problem för uppsatsens syfte. 

Deltagarna i de två fokusgrupperna är även dem utvalda med ett bekvämlighetsurval, och de 

består av släkt och vänner. Detta delvis för att vi ville kunna styra att en fokusgrupp består av 

folk som inte rest med Ving, och en fokusgrupp består av folk som har rest med Ving. Dock 

även på grund utav att det är svårt att få okända människor att ställa upp, då vi inte kunde 

erbjuda någon annan ersättning än kaffe. Vi menar även att deltagare som känner moderatorn 

kan slappna av mer och framföra sin riktiga åsikt. En ytterligare anledning var att det gav oss 

möjligheten att sprida åldern på deltagarna. Vi har tagit i åtanke den risk som finns för att en 

deltagare inte vågar säga vad som helst till moderatorn om den är nära vän med. De kan 

finnas vissa önskvärda sociala svar som kan ge konsekvenser på fokusgruppens legitimitet. 

Därför har vi valt att ta med folk som inte är rädda för att säga vad de tycker, oavsett vad 

andra i gruppen eller moderatorn tycker. 

Antalet fem valdes för att vi ville ha små förtroendeingivande grupper, där vi anser att folk 

lättare kan föra fram sin åsikt. Att vi valde att dela på de som rest med företaget innan och de 

som inte har det, beror på att vi ville minimera skillnaderna mellan deltagarnas olika 

förväntningar och åsikter om företaget. För att skapa en trygghet för deltagarna i 

fokusgrupperna, och för att de skulle våga säga vad de ville, har vi valt att hålla dessa 

personer anonyma. 

Även personen som deltog i vårt arbete som vår ’mystery shopper’ hålls anonym av samma 

anledning. Personen valdes ut med ett bekvämlighetsurval, där bekanta till oss ombads gå in i 

butiken och testa personalen på deras tillmötesgående. Detta urval gjordes för att kunna 

använda en person som hade förutsättningarna att bedöma servicen på samma sätt som vi 

skulle ha gjort, det vill säga för att ge oss givande information om servicen. Det är viktigt att 

tänka på att informationen i detta fall blir i andra hand, dock är detta fortfarande den bästa 

lösningen eftersom vi är kända för personalen i butiken. 

3.5 Genomförande  

Vi började med att bjuda in deltagarna till ett möte, och talade om att det skulle ta omkring en 

timme. Tyvärr kunde vi inte erbjuda någon ersättning, men vi utlovade kaffe som substitut.  

Den första fokusgruppen genomfördes 27 april i Köping, med fem personer som inte rest med 

Ving. Under denna fokusgrupp antecknade Helena, medan Anna agerade moderator. Det 

första vi gjorde var att presentera deltagarna, samtalsledaren och protokollföraren, samt ge en 

presentation av fokusgruppens syfte och upplägg. Sedan försäkrade vi deltagarna om att alla 

svar är bra och att det inte finns några rätt och fel. Vi frågade dem även om huruvida de ville 
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ha sekretess, vilket de i viss mån ville. Deltagarna är anonyma, men svaren bandas och 

transkriberas. Dock har bara delar av transkriberingen presenterats i arbetet, då mycket prat i 

en fokusgrupp tenderar att sväva ifrån ämnet. 

Den andra fokusgruppen genomfördes 11 maj i Nacka, med fem personer som tidigare rest 

med Ving. Upplägget var likadant som i den första fokusgruppen, bortsett ifrån att Anna 

antecknade och Helena agerade moderator. 

Samtalet i fokusgrupperna startade med enklare öppna diskussioner, med en blandning av att 

definiera, lista och vikta begrepp och funktioner. Vi var noga med att se till att frågorna 

ställdes till hela gruppen och uppmuntrade till diskussioner. Efter en paus med fika, lät vi 

senare deltagarna sitta vid varsin dator och klicka runt på hemsidan, samt boka en resa. Efteråt 

fortsatte diskussionen om hur servicen fungerade på nätet, önskemål, framtidsvisioner mm, 

innan intervjun avslutades. 

Intervjuerna har genomförts med olika representanter från företaget. Sammantaget 

genomfördes 3 stycken personliga intervjuer på omkring 30 min vardera, samt 3 stycken e-

postintervjuer. Under samtliga intervjuerna har Helena intervjuat och Anna antecknat, detta 

för att få en röd tråd i upplägget. I och med de svårigheter att få ett stort företag att delta i 

undersökningar som denna, har det resulterat i att några av informanterna inte alltid känt sig 

som rätt person att svara på vissa frågor, varför vi lämnat dessa blanka. Detta har vi gjort för 

att försöka få tolkningen så sann som det går. 

Intervjuerna genomfördes semistrukturellt, där informanten fick en given fråga, men det gavs 

utrymme för eventuella följdfrågor och diskussioner. Detta minskade risken att vi som 

intervjuare styrde intervjuerna åt fel håll, men gav samtidigt informanten utrymme att säga 

vad han/hon ville säga. På så sätt fick vi i större utsträckning ta del av informanternas attityder 

och visioner.  

Observation genomfördes den 16 maj 2011 i Vings butik på Sveavägen i Stockholm. Vår 

observatör förbereddes med ett antal frågor som denne skulle tänka på i servicemötet, och 

gick sedan in i butiken själv. Efteråt fick personen skriva ner sina upplevelser om servicen 

och bemötandet från personalen i butiken. 

3.6 Metodkritik  

Inom kvantitativ forskning använder forskaren begreppen validitet och reliabilitet för att 

bedöma kvaliteten på studien. Inom kvalitativ forskning används istället begreppen 

trovärdighet och pålitlighet. Med trovärdighet menas huruvida forskaren är påläst inom ämnet 

och kan beskriva det på ett korrekt sätt. Med pålitlighet avses hur väl arbetsprocessen har 

beskrivits och hur väl motiverade alla val är gällande teorier.
71

 

En vanlig kritik mot en tolkande ansats trovärdighet är att tolkningarna blir subjektiva, samt 

att informanternas svar kan anses som subjektiva och kanske inte alltid representerar hur 

                                                           
71 Bryman, s. 260-261. 
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företaget ställer sig till samma frågor. Subjektiviteten ser vi inte som ett problem, då 

uppsatsen syftar till att visa på de subjektiva, personliga skillnaderna mellan företaget och 

kunderna. Dock kan representationen av företaget vara något svagt, då vi inte alltid fick 

intervjuer med exakt rätt personer. Vi är ändå nöjda med metodvalet, och anser att detta var 

det bästa tillvägagångssättet för att få ut de personliga skillnaderna i uppfattningen om 

service. 

Utöver de personliga intervjuerna har vi, som tidigare nämnts, genomfört tre stycken e-

postintervjuer. Dessa har varit givande för empirin, då det varit svar från högt uppsatta 

personer inom företaget.  

Det som är positivt med e-postintervjuer är att vi får ett svar som Ving står för. Det som är 

negativt med e-postintervjuer är att det blir omöjligt för oss att tolka respondenternas 

kroppsspråk och tonläge, vilket är att föredra i en tolkande ansats. Någon som kan ses som 

både positivt och negativt är att respondenten får lång tid på sig att tänka ut ett bra svar. Detta 

kan vara negativt för att respondenten får mer tid att få en lögn låta bra, samtidigt som det kan 

vara positivt att respondenten hinner tänka igenom sina svar och kolla upp sådant som 

han/hon inte kan på rak arm. 

För att öka pålitligheten av studien har vi under arbetets gång hela tiden jobbat för att vara 

kritiska mot våra val och beslut. Vi har till exempel läst mycket litteratur om fallstudier, innan 

vi genomförde våra fokusgrupper. Litteraturen som används i uppsatsens olika delar har noga 

övervägts innan de utnyttjades. Böcker som inte ansetts tillräckligt fokuserade eller 

avancerade har till största delen sållats bort.  

Nackdelarna med att använda sig av fokusgrupper är att svaren kan bli beroende av 

deltagarnas bekvämlighet med varandra och gruppens dynamik, men även moderatorns 

förmåga att leda intervjun. För att inte missa viktiga frågor har vi båda hjälpts åt att läsa på 

om fokusgrupper, utforma planen samt genomföra fokusgrupperna. Eftersom frågornas 

utformning kan leda gruppen in på fel spår eller liknande, har vi jobbat grundligt med att 

utforma upplägget för att endast skapa fria diskussioner kring ämnet.  

Den lilla storleken på våra fokusgrupper har även sina för- och nackdelar. I små fokusgrupper 

krävs det ett större engagemang från deltagarna, samtidigt som risken att någon inte säger 

något blir mindre.
72

 

3.7 Källkritik  

Källkritik är ett antal metoder som tar reda på vad som är sant och inte. Källkritikens uppgift 

är att värdera källornas trovärdighet.
73

 En forskare bör skilja på berättelser om något och 

lämningar av något, då berättelser om något (exempelvis vittnesmål) är mindre trovärdiga än 

lämningar av något (exempelvis fingeravtryck).
74

 

                                                           
72 Johannessen & Tufte, s.102. 
73 T Thurén, Källkritik, upplaga 1, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1997, s. 7. 
74 ibid., s.11. 
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Källkritiska principer  

De källkritiska principerna består av fyra bedömningskriterier utifrån vilka vi har granskat 

våra källor; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.
75

 

Kriteriet äkthet handlar om att fundera på om källan är det som den utger sig för att vara,
76

 

medan tidskriteriet handlar om att ju längre tid som har förflutit sedan källan skapades, desto 

mindre pålitliga blir uppgifterna.
77

 Kriteriet om beroende innebär att en källa inte bör bli 

påverkad utifrån, och här talas det ofta om tradering och primär-/sekundärkällor.
78

 När vi 

slutligen tittar på källornas tendensfrihet försöker vi se om källan är objektiv, eller om den 

påverkats av att personen som sprider informationen är ”part i målet”.
79

 

Boken Charterhistoria är skriven på uppdrag av Fritidsresor, vilket påverkar dess legitimitet 

både inom tendens- och beroendekriteriet. Dock skriver Von Seth i förordet att han är en 

oberoende extern skribent, och bokens innehåll vinklar inte Fritidsresor bättre än något annat 

företag. Detta i kombination med att informationen från denna bok inte har någon stor roll i 

att besvara uppsatsens syfte, gör att vi ändå anser att boken är givande och användbar.  

Vi är även medvetna om att vissa källor till uppsatsen har ett mindre bra tidssamband, då de är 

av äldre typ, dock har vi kompletterat dessa med mer aktuella källor.  

Vad gäller intervjuerna, har vi strävat efter att få tala med personer som är så väl insatta som 

möjligt i vårt undersökningsområde. Detta har inte fullständigt lyckats, då det skulle kräva 

intervjuer med endast toppchefer. Dock menar vi att våra informanter är de bäst lämpade som 

vi hade möjlighet att intervjua. Den största delen av våra informanter till intervjuerna är 

personer med mycket kunskap och många års arbetslivserfarenhet inom charterbranschen. 

Alla intervjuerna har även bandats och transkriberats för att höja tillförlitligheten.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Thurén, Källkritik, s.11. 
76 ibid., s.12. 
77 ibid., s.26. 
78 ibid., s.34. 
79 ibid., s.63. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

4.1 Val av teorier 

Det är viktigt att ha en grund att stå på när forskaren ska besvara sina frågeställningar. I vår 

uppsats utgörs denna grund av olika teoriområden som tillsammans med fallstudien ska få 

fram vår slutsats. Teoriområdena har valts ut för att få en djupare förståelse av fenomenet, och 

de behandlar servicekvalitet, kvalitetssäkring och kundnöjdhet. Genom att kombinera dessa 

teoriområden och jämföra dessa med empirin anser vi att vi kan svara på syftet. 

4.2 Kundnöjdhet och servicekvalitet vid kundmöten och Self-Service teknologier 

I dagens konkurrensinriktade marknad är det viktigt för företag att leverera hög 

servicekvalitet för att kunna vara konkurrenskraftiga. Om ett företag kan leverera hög 

servicekvalitet resulterar detta i att företaget får nöjda kunder. Nöjda kunder innebär i sin tur 

lojalitet till företaget samt att positiva ord om företagets service sprids av kunderna. Nöjdhet i 

sig sägs vara relaterad till specifika händelser där känslor är involverade. Det är en emotionell 

reaktion för en specifik service- eller produktupplevelse. Nöjdhet kan också vara en respons 

till många olika upplevelser, eller den totala uppfattningen av en serviceleverantör.
80

 

Kundnöjdhet kan också vara ett resultat från jämförelsen mellan den service kunden förväntar 

sig och den service kunden faktiskt får.
81

 När service överträffar de förväntningar kunden 

hade innan serviceupplevelsen uppstår en positiv effekt.
82

 Hur kunden uppfattar hur en service 

utförs är en stark och direkt avgörande faktorer när det kommer till kundnöjdhet.
83

 

Self-Service teknologier (SST) är teknologier där kunden kan producera service åt dem själva 

utan anställdas hjälp.
84

 Dessa teknologier upplevs varje dag och kan till exempel vara en 

telefonsvarare med knappval hos läkaren, eller teknologin som ger oss möjligheten att köpa 

en bok via Adlibris på internet.
85

 En undersökning gjordes där olika incidenter kopplade till 

mötet med SST utvärderades.
86

 Man kom där fram till att nöjdhet vid användandet av SST 

kan påverkas av ett antal faktorer. Faktorerna är indelade i tre huvudgrupper som leder till 

nöjdhet hos kunden, samt fyra grupper som leder till missnöjdhet.
87

  

Den största huvudgruppen när det kommer till faktorer som bidrar till nöjdhet hos kunden är 

SSTs förmåga att hjälpa kunden att ta sig olika situationer som hastigt uppstår eller orsakar 

                                                           
80 HH Hu, J Kandampully & TD Juwaheer, ‘Relationships and impacts of service quality, perceived value, customer 

satisfaction, and image: an empirical study’, Service Industries Journal, Volym. 29 Nummer 2, 2009, s. 114-116. 
81 V A Zeithaml et. al., ‘The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service’, Journal of the Academy of 

Marketing Science, Vol. 21 Nr. 1, 1993, citerad i P J Danaher & J Mattson, ‘Customer Satisfaction during the Service 

Delivery Process’, European Journal of Marketing, Vol. 28 Nr. 5, 1994, s. 5. 
82 Hu et al., s. 114-116. 
83 V Liljander, & T Strandvik, The Relationship between Service Quality, Satisfaction and Intentions, working paper 273, 

Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki, Finland, 1992, citerad i P J Danaher & J Mattson, 

‘Customer Satisfaction during the Service Delivery Process’, European Journal of Marketing, Vol. 28 Nr. 5, 1994, s. 5. 
84 ML Meuter, AL Ostrom, RI Roundtree & MJ Bitner, `Self-Service Technologies Understanding Customer Satisfaction 

With Technology-Based Service Encounters´, Journal of Marketing, Vol. 64, Juli 2000, s.61. 
85 M Bitner, A Ostrom, M Meuter & J Clancy,  ‘Implementing Successful Self-Service Technologies’, Academy of 

Management, Vol. 16, Nr 4&  2002, s. 96. 
86 ML Meuter, AL Ostrom, RI Roundtree & MJ Bitner, s. 50. 
87 ibid., s. 58-59. 
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problem. Att ha SST redo och tillgängligt för kunderna innebär ett värdefullt övertag 

gentemot konkurrenter som inte erbjuder liknande service. Att ha förståelse för vilken typ av 

behov som kan uppstå hos kunden gör att SST kan designas och positioneras i förhållande till 

andra företag.
88

 Den andra stora huvudgruppen av faktorer innefattar det övertag kunder 

upplever att de får genom att använda SST, detta jämfördes ofta i kontrast till kundmöten som 

sker i verkligheten.
89

 Deltagarna i undersökningen upplevde SST som enkelt att använda, 

möten med servicepersonal gick att undvika, SST sparade tid. Med SST kan kunden även 

utföra sina ärenden när och var kunden själv önskar. Kunden är alltså inte beroende av 

öppettider på företaget och tvingas heller inte besöka företaget personligen. Sist men inte 

minst så upplevdes SST spara pengar då det var bättre priser online.
90

 Den tredje 

huvudgruppen av faktorer som ledde till nöjdhet hos kunden är kort och gott att teknologin 

gjorde vad det var ämnad att göra.
91

 

Vad som kan leda till missnöjdhet hos kunden är att teknologin slutar fungera och kunden 

därför inte kan använda servicen.
92

 Missnöjdhet kan även uppstå när det uppkommer ett 

problem i själva processen, mellan det att kunden använt sig av SST servicen och innan det att 

servicen konsumeras.
93

 Dålig design leder också till missnöje. SST kan endast användas fullt 

ut när dessa är designade med kundens behov i åtanke samt är helt integrerade i designen av 

servicen på det hela taget.
94

 Dålig design kan uppstå när det kommer till teknologin om det, 

till exempel, är oklart var på sidan man kan logga ut. När det kommer till själva servicen om 

det, till exempel, för kunden fattas önskvärda valmöjligheter.
95

  

Nöjdhet vid kundmöten som sker i verkligheten kan påverkas av en rad incidenter. En av 

dessa är sättet de anställda hanterar olika misslyckanden i leveransen av service. Om en kund 

blir kompenserad på något sätt av den anställde så kommer kunden med största sannolikhet att 

komma ihåg det servicemötet som väldigt positivt. Detta trots att kundmötet startade dåligt.
96

 

Den anställdes förmåga att kunna hjälpa kunden med skräddarsydd service påverkar också 

kundnöjdheten.
97

 Vad som ytterligare påverkar nöjdheten hos kunden är när den anställde 

spontant levererar en service som kunden inte bett om. Grundservicen som kunden frågar 

efter upplevs ofta som tillräcklig, medan det är den anställdes attityd eller annorlunda 

bemötande som gör att servicemötet blir väldigt tillfredsställande för kunden.
98

  

Det finns även några incidenter som kan leda till missnöje hos en kund. Missnöjdheten kan 

uppstå om den anställde har en oförmåga eller ovillighet att reagera när något fel uppstår i 

leveransen av service. Det är här inte själva felet, utan den anställdes respons, som är 

                                                           
88 ML Meuter, AL Ostrom, RI Roundtree & MJ Bitner, s. 59. 
89 ibid. 
90 ibid., s.55-56. 
91 ibid., s. 59. 
92 ibid. 
93 ibid. 
94 ibid. 
95 ibid., s. 57. 
96 MJ Bitner, BH Booms & MS Tetreault, ‘The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents’, 

Journal of Marketing, vol. 54, januari 1990, s. 80. 
97 ibid. 
98 ibid. 
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problemet för kunden.
99

 Den anställdes beteende kan också vara en grogrund för växande 

missnöjdhet. Även här är det inte själva grundservicen som är ett problem utan den anställdes 

karaktär eller attityd. Detta gäller både när det kommer till det verbala uppförandet och det 

icke verbala.
100

 Vad mer som också kan leda till missnöje, men som inte är ett större problem 

då serviceindustrin verkar hantera detta bra, är om den anställde inte kan leverera service 

anpassade för kundens individuella behov och efterfrågan.
101

 

4.3 Servicekvalitet och kvalitetssäkring 

I mitten av åttiotalet så utfördes forskning om kvalité när det kommer till service. Forskningen 

resulterade dels i tio dimensioner/kriterier som kunder använder för att utforma förväntningar 

och uppfattningar gällande en service, samt fem gap som påverkar kundens uppfattning om 

kvalitén på den service som ett företag levererar.
102

 

De tio kriterier kunden går efter när denne avgör huruvida servicen håller hög kvalité eller ej 

är följande:
 103

  

1. Pålitlighet, vilket innebär att utförandet av servicen är konstant att företaget utför 

servicen korrekt första gången.  

2. Tillgänglighet/mottaglighet, innebär huruvida företagets anställda är villiga eller redo 

att tillhandahålla servicen. 

3. Kompetens, huruvida det existerar kunskap och skicklighet för att kunna 

utföra/leverera servicen både hos de anställda. 

4. Tillgång/tillgänglighet, innefattar huruvida servicen är lättillgänglig, väntetiderna är 

korta, öppettider är bra och att servicefaciliteter ligger lättillgängliga eller ej. 

5. Artighet/tillmötesgående, handlar om huruvida personalen är respektfulla, 

hänsynstagande och vänliga eller ej.  

6. Kommunikation, innefattar huruvida kunderna tillhandahålls information på ett språk 

de kan förstå samt om de anställda lyssnar på kunden eller ej.  

7. Förståelse och kunskap om kunderna, innefattar huruvida företaget gör försök att lära 

känna sina kunder eller ej. Det kan innefatta att ha kunskap om kunders specifika 

behov, tillhandahålla individuell uppmärksamhet och att känna igen stamkunder. 

8. Trovärdighet, innefattar huruvida företaget tänker på kundernas bästa eller ej. Vad 

som bidrar till trovärdigheten är också företagets namn och rykte samt karaktärsdrag 

hos de anställda som möte kunderna.  

9. Säkerhet, innefattar att kunden inte behöver uppleva fara, risker eller ovisshet/tvivel. 

Det innefattar även fysisk säkerhet, ekonomisk säkerhet och huruvida kundens 

affärer med företaget hålls privata eller ej. 

10. Det materiella, innefattar det fysiska i servicen så som faciliteter, de anställda, 

verktyg eller utrustning för att tillhandahålla servicen och andra kunder. 

                                                           
99 MJ Bitner, BH Booms & MS Tetreault, s. 80. 
100 ibid., s. 81. 
101 ibid., s. 80. 
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Undersökningen fick även fram en modell kallad Service Quality Model som visar på fem gap 

som kan uppstå i leveransen av service och därigenom påverka kundens uppfattning om 

kvalitén på den service som ett företag levererar är: 

Gap ett uppstår mellan kundernas förväntningar och företagets uppfattning om vad kunden 

vill ha. Företagets ledning kanske inte alltid har förståelse för vad kunden uppfattar som hög 

kvalité, vad servicen bör innehålla för att möta kundernas behov samt hur den servicen bör 

levereras.
104

 När detta gap mellan kundförväntning och ledningens perception av dessa 

förväntningar uppstår, har detta inverkan på kundens uppfattning av kvalitén på servicen.
105

 

Gap två uppstår mellan det företaget tror att kunderna vill ha och de kvalitetsspecifikationer 

som företaget utvecklar för att tillhandahålla just den servicen. Även om företaget har 

kunskap om vad kunden uppfattar som hög servicekvalitet kan detta gap uppstå om företaget 

saknar resurser så som utbildad personal, marknaden ändrar sig och det är stora skillnader i 

efterfrågan eller att det saknas management av servicekvalitén.
106

 

Gap tre uppstår mellan de servicekvalitetsspecifikationer företaget skapat och den service som 

i själva verket blir levererad till kunderna. Även om riktlinjer för hur servicen ska utföras och 

hur kunderna ska bemötas korrekt existerar så är det ingen säkerhet för att detta utförs med en 

hög kvalité. De anställda på ett serviceföretag har stark inverkan på kundernas uppfattning om 

kvalitén på servicen.
107

 

Gap fyra uppstår mellan den service företaget faktiskt levererar och vad företagets kunder tror 

att företaget erbjuder. Medial marknadsföring och annan kommunikation utförd av ett företag 

påverkar kundens förväntningar. Det är därför viktigt att företaget i sin kommunikation till 

kunderna inte lovar mer än företaget i verkligheten kan leverera. Detta gap kan även uppstå 

om företaget inte informerar kunderna om de ansträngningar som görs för att försäkra kvalité 

som inte är synlig för kunden, kunderna har inte alltid vetskap om vad som görs för deras 

egen skull bakom scenen.
108

 

Det sista gapet, gap fem, är mellan den service som en kund får av företaget och den service 

som kunden vill ha. Huruvida kunden bedömer servicekvalitén som hög eller låg beror på hur 

kunden uppfattar den service kunden får relaterat till vad kunden förväntade sig.
109
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Modell 1: Service Quality Model

 

 

Källa: A Parasuraman, V A ZelthamI & L L Berry, ‘A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications 

for Future Research’, Journal of Marketing, vol. 49, 1985, s. 44. 
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5. EMPIRI  

5.1 Företagets nuvarande service  

Ving har en gemensam servicevision inom deras nordiska organisation, Thomas Cook 

Northern Europe. Den har kommunicerats på managementmöten, kickoffer, avdelningsmöten, 

via intranät, samt på guideutbildningar.
110

 Informationschefen Magdalena Öhrn skriver: 

 ”Varför en servicevision? 

 Semestern är viktig. Människor ser fram emot den länge, och minns den ett helt liv. 

 Vi ska uppfylla våra kunders semesterdrömmar – och vi ska göra det bättre än 

någon annan. 

 Vi ska alltid göra allt för att hjälpa våra kunder, även när semesterdrömmen störs av 

något oförutsett. 

 

 Service is a feeling: 

 Vi ger kunderna de bästa veckorna på året 

 Vi har kundfokus i allt vi gör  

 Varje kontakt med oss är positiv 

 Vi ger omtanke, trygghet och bra service i alla kundmöten 

 Vi strävar alltid efter att bli bättre - good enough existerar inte för oss”
111

 

Bokningsmöjligheter 

När det kommer till att erbjuda kundens möjlighet att kunna boka via Vings hemsida tror 

resesäljare/reserådgivare Lindberg att det i grunden är ömsesidig bekvämlighet, men Ving 

måste i grunden även vinna något på det vilket han menar att de gör. För kundens del innebär 

bokning via internet att det blir lättare att bevaka och hitta bra och billiga priser. Det blir 

lättare att jämföra och kunden inspireras. På hemsidan kan nya bilder, bildspel läggas upp och 

Ving kan vara väldigt aktiva mot kunderna genom chatten. Ving har även Facebook och 

Twitter och kan via sociala medier möta kunderna på dessa nya arenor.
112

  

När de kommer till fördelar som webben kan ha över att boka direkt på plats i butiken är den 

information som finns att tillgå en fördel. Samir, resesäljare/reserådgivare, tycker själv att 

internetbokningen är ett väldigt bra verktyg som han själv brukar använda för att visa något 

för kund i butik. Att boka via webben är helt enkelt väldigt informativt för Vings kunder. 

Kunden slipper även den stress som eventuellt kan uppstå genom att andra står i kö bakom, 

kunden kanske har bråttom och så vidare. Hemma kan kunden sitta och klicka sig runt i flera 

timmar och lär sig samtidigt något vilket är positivt.
113

 

När det kommer till att erbjuda Vings kunder möjligheten att boka sin resa via butik är det för 

Samir personligen väldigt viktigt med den mänskliga kontakten. Den äldre generationen vill 
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gärna träffa och prata med någon. Det handlar om att kunna ge kunderna support med allt från 

tillval att hyra bil till att ändra namn i bokningen. På helgerna kommer ofta hela familjen in, 

när alla är lediga, och bokar tillsammans. Samir berättar att ena partner under veckan har varit 

in i butiken och kollat upp pris och tillgänglighet, och sedan sker bokningen när paret är där 

tillsammans.
114

 

Servicechefen Rynell berättar att man i butiken vill kunna ge kunden den allra bästa servicen, 

och delge personalens kunskap om resor. De vill kunna sätta guldkant på en kunds semester, 

och då är produktkunskapen väldigt viktig. Rynell har jobbat med detta i 23 år, och hon 

påpekar under intervjun det förändrade behovet hos kunden, där kunskap och tips blir 

viktigare än försäljning. Denna roll för butiken har alltså förändrats med åren, då butiken 

tidigare jobbade mer med att boka resorna från grunden. Idag handlar arbetet mer om att ge 

tips och råd till kunderna och hjälpa dem med tillval och kombinationer som inte går att lösa 

på internet. 
115

 

Hög servicekvalitet 

På frågan om vad service med hög kvalitet innebär svarar resesäljare/reserådgivare Lindberg: 

”För oss är det att, kunderna återkommer, i stora drag. Vi ska leverera, vi säger själva 

att vi ska leverera de bästa veckorna på året för våra kunder. Det ska genomsyra hela 

vår organisation.”
116 

På webben koncentrerar sig företaget på att vara den första som kunden tänker på. Därifrån 

ska de leverera de förväntningar som företaget själva skapar på hemsidan. Ving ska även 

ansvara för att resan verkligen är så bra som de beskriver det. Om företaget lyckas med det, 

innan, under och efter resa så hoppas vi att kunderna förknippar dem med väldigt bra 

service.
117

 

Enligt resesäljare/reserådgivare Samir är kontakten mellan kund och personal väldigt viktig 

för att skapa hög servicekvalitet, något som Samirs kollegor enligt honom håller med om. 

Idag sker större delen av bokningen på internet men butiken måste finnas till dels för att 

synas, dels för att kunna hjälpa till med olika ärenden och frågor som rör till exempel 

bokningen på internet.
118

 

Servicechefen menar att en stor del av att bibehålla en hög servicekvalitet är att ta tillvara på 

de riktlinjer kunderna ger i sin feedback på servicemötet. Efter vissa slumpmässigt utvalda 

samtal får kunderna välja att stanna kvar och då svara på fem frågor om vilket bemötande de 

tyckte att de fick på en skala från 1 till 5. 4,0 är riktlinjen de strävar efter. Dessa siffror 
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redovisas sedan för servicechefen som har individuella möten med säljarna för att utveckla 

deras bemötanden mot kund. 
119

 

Servicefunktioner 

De olika servicefunktioner som finns på hemsidan är dels en direktchatt som är öppen större 

delen av dagen. Ving försöker hålla denna öppen på de tider då de inte svarar i telefon, så som 

sena kvällar eller längre öppettider på kvällar. Utanför hemsidan finns Facebook där Ving vill 

ha en tvåvägskommunikation med kunderna. Där lägger de regelbundet upp kampanjer och 

tips. Är man medlem på Vings sida på Facebook får man som kund ett försprång genom att 

man till exempel kan få erbjudande om sista minuten en dag tidigare än övriga kunder. Vings 

hemsida används ofta som inspiration också då Ving valt att plocka bort resekatalogerna. När 

det kommer till utmärkande servicefunktioner så nämner resesäljare/reserådgivare Lindberg 

bemötande och hemsidan. Hemsidan har fått många priser och har hög användarvänlighet, om 

chatten berättar Lindberg:
120

 

”Dels har vi chatt direkt på hemsidan. […] Det är några av oss säljare som tar av sig 

headsetet och sitter och bara väntar, och sen kan man ha live 5-6, det finns någon 

maxgräns på hur många man kan ha samtidigt. Det är ganska enkla frågor. Det kan 

vara inspirationsfrågor, vart ska vi resa, till kan man spola ner toalettpappret, 

specifika frågor för ett visst resmål. Vad som helst kan dyka upp.”
121

 

Det finns möjlighet för kunden, om denne tillåter att Ving lagrar information, att se tidigare 

resor denne gjort via Min sida på Ving.se. I dagsläget kan kunden dock inte gå in att boka 

exakt samma resa, utan måste då besöka butiken där resesäljaren/reserådgivaren kan leta upp 

föregående resa, kopiera all den informationen med ändrat datum och på det sättet ge kunden 

precis samma resa en gång till.
122

 

I Vings butik erbjuder företaget idag en rad olika servicefunktioner, men enligt Samir, 

resesäljare/reserådgivare, är den service som utmärker sig de anställda. Säljarna i butiken den 

utmärkande faktorn till att folk väljer att komma tillbaka till Ving. Butiken erbjuder även 

bland annat kunddatorer där kunden kan stå hur länge denna vill och kolla resor, hotell och så 

vidare. Detta är dock något som kunden kan välja att göra hemma också så den primära 

dragningskraften att kunden väljer att besöka butiken är helt enkelt resesäljarnas 

kompetens.
123

 

Kundundersökningar 

Kundundersökningar sker enligt resesäljare/reserådgivare Lindberg kontinuerligt med de 

befintliga kunderna. Vissa kunder är dessutom utplockade till en resepanel som tillfrågas varje 

gång nya förslag eller förändringar uppkommer. Gällande servicen som Ving erbjuder på 
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hemmaplan nämner han att kunderna får fylla i ett frågeformulär som även täcker själva 

bokningsprocessen. De ställer även öppna frågor med fria svar, som ger mycket input. I det 

stora hela är kunderna väldigt nöjda.
124

  

”Enkäterna sträcker sig faktiskt, vi tänker oss ett resehjul, där man börjar hjulet med 

att fundera på att boka en resa, och sedan hela bokningsprocessen möjligtvis med en 

säljare, eller bara ving.se, sedan hela resan och sedan så efteråt om de har några 

klagomål med vår kundservice, eller att de ska fylla i det här formuläret. Vår enkät 

täcker in hela det här. Man tänker ju mest att man svarar på hur det var på hotellet 

och hur guiden var i Turkiet, men det är bara en del utav det. Vi ställer också frågor, 

hur var det att boka på ving.se och alla sådana tänkbara grejer. Om du var i kontakt 

med någon säljare, hur var det mötet? Vi får in väldigt mycket input den vägen.”
125

 

När det kommer till servicen på själva hemsidan tror Lindberg att möjligheten att kunna 

bevaka sista-minuten resor ligger ganska högt. ’Min sida’, där kunden kan sköta tillval, skriva 

ut biljetten, betala och så vidare, ligger även högt på listan. Det finns dessutom möjlighet för 

kunderna att bevaka resor, till exempel resor i maj till Turkiet för under en viss summa 

pengar. Man därigenom informera om detta via e-post, där även nyhetsuppdateringar 

kommer.
126

 

När det kommer till vad butiken tror att kunderna tycker är viktigt vid bokningen i butik, är 

det främst möjligheten att kunna boka speciella resor som inte går att boka på annat sätt. Det 

kan till exempel vara kombinationsresor där kunden önskar vara på ett hotell ena veckan och 

ett annat hotell nästa.
127

 Servicechefen Rynell tror att kunderna främst är ute efter råd och stöd 

i sina beslut, och menar att det är sällan som en kund som bokat inte hör av sig någon gång 

inför resan.
128

 

Vad kunderna tycker är viktigt med servicen i kundmötena har butiken över lag sämre koll på 

än till exempel vad Vings utlandsorganisation har om resmålen. Där får kunderna fylla i ett 

formulär där deras resa, service och guider utvärderas. I Vings butik så mäts inte hur själva 

kundmötet går till. Kunden har däremot möjlighet att utvärdera telefonsamtal med säljarna. 

När det kommer till butiken så finns det säljcoacher som övervakar telefonsamtal och hur de 

anställda agerar i butiken och sätter sedan betyg på de anställda, vad som behöver förbättras 

och vad som är bra. Det enda kunderna egentligen kan göra är att kontakta kundservice om 

eventuella klagomål.
129

 

Resesäljare/reserådgivare Lindberg avslutar med att prata om att en nöjd kund berättar för tre 

personer att de är nöjda, medan en missnöjd person berättar för tio personer att de är 

missnöjda. Han trycker mycket på att det är viktigt att undvika att ha missnöjda kunder, men 

menar samtidigt att ungefär 99 % av deras kunder är nöjda, eller mer. 
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”Vi vill ju att de ska vara mycket mer än bara nöjda, det är ett misslyckande för oss 

om de bara kryssar i 3,0. Vi siktar här uppe.” 

5.2 Kundernas attityd till Vings nuvarande service 

Nedanstående text kommer från fokusgrupp ett
130

, och fokusgrupp två
131

. Fokusgrupp ett 

bestod av deltagare som inte rest med Ving, medan fokusgrupp två bestod av deltagare som 

har rest med Ving. 

Den första frågan båda fokusgrupper fick var vad de anser service vara generellt. Fokusgrupp 

ett beskrev service generellt som vänligt bemötande, kunnande, snabbhet, förtroende, 

inspirerande, positivt, vägledande, fokus på kund, artighet. De beskrev även att service var att 

lyssna till kundens individuella behov och att service inte ska vara falskt, det vill säga att 

syftet endast är att sälja fast det inte är det som framställs. Fokusgrupp två svarade att service 

är när någon tar reda på vad man som kunde vill ha, när någon tänker längre än vad kunden 

gör, på något som denne inte tänkt på själv. Service beskrevs också som tillfredställelse, 

nyttigheter som erbjuds överhuvudtaget, service är att göra det enkelt, att vara tillmötesgående 

och att man lyssnar. Det är ok att inte alltid veta något, bara man tar reda på saker och ting. 

Detta ansågs vara bra service medan gruppens deltagare ansåg att dålig service är dålig 

attityd, personen som levererar servicen bryr sig inte, säger att det är inte dennes bord, 

personen kan inte hjälpa. 

Åsikterna om Vings hemsida generellt var både gemensamma och delade inom och mellan 

fokusgrupperna. Samtliga deltagarna i fokusgrupp ett ansåg hemsidan vara strukturerad och 

lättförståelig, detta i kontrast till vissa av deltagarna i fokusgrupp två som reagerade på att allt 

flyter ihop på sidan. Sådant som bör vara synligt så som till exempel frågor och svar är inte 

det. 

När det kommer till hemsidans design tyckte båda fokusgrupperna att den var bra. Deltagarna 

i fokusgrupp två, de som har rest med Ving, påpekade också att hemsidan passar det aktuella 

företaget medan fokusgrupp ett lyfte fram de fina bilderna som finns representerade på 

hemsidan. Vidare tyckte fokusgrupp ett, de som inte rest med Ving, att det var positivt med 

alla tillval som fanns tillgängliga samt att allt som man kunde tänkas behöva fanns på 

hemsidan, något som fokusgrupp två instämmer med. Dock ansåg fokusgrupp två att det 

ibland fanns för mycket information att tillgå, och fokusgrupp ett påpekade att mer 

information skulle göra sidan rörig. 

Det som fokusgrupp ett tyckte var negativt på hemsidan var svårigheten att hitta chatten, man 

var tvungen att gå till startsidan för att hitta chatten, och även där var den svår att lokalisera. 

Detta var även något deltagarna i fokusgrupp två reagerade på då de ansåg att chatten lyste 

med sin frånvaro i själva bokningsprocessen när problem uppstod och det tog då lång tid att 

hitta chatten. När det kommer till fokusgrupp två hade de fler negativa upplevelser på 

hemsidan. Vissa personer i fokusgruppen tyckte hemsidan var rörig med för mycket 
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information. Det upplevdes svårt att hitta de resor deltagaren i första hand sökte efter, frågor 

och svar var inte synliga vilket är en service som borde finnas väl synlig genom hela 

bokningsprocessen. Fastnar man på något ställe uppgav fokusgruppen att man vill se var 

hjälpen finns synligt. Vissa i fokusgrupp två upplevde även att man var tvungen att sätta sig in 

i hemsidan och lära sig hur den fungerar medan andra påpekade att det bör framgå tydligt var 

man hamnar när man klickar på något på hemsidan och att det borde finnas en tydlig översikt 

överallt. 

När det kommer till servicefunktionen chatten som återfinns på hemsidan upplevdes även den 

olika både mellan och inom fokusgrupperna. Hela fokusgrupp ett, de som inte rest med Ving, 

tyckte att det var skönt att det var en riktig person som svarade på chatten, och att det inte 

bara var automatiska svar. Det var även att det fanns möjlighet att prata med någon om man 

ville/behövde. Vissa av deltagarna i fokusgrupp två, de som har rest med Ving, hade även de 

en positiv chattupplevelse och upplevde chatten som fantastisk bra, trevlig, den var lätt att 

hitta på hemsidan, det gick otroligt fort. Chattmedarbetaren var kompentent och det gick att 

ställa olika frågor och chattmedarbetaren kunde hänvisa till ytterligare information som 

hon/han själv inte kunde svara på den aktuella frågan. Chattmedarbetaren kunden även utan 

problem föra en konversation på engelska och kunde besvara samtliga frågor som ställdes till 

han/hon. Det uppskattades även att det var synligt när medarbetaren på Ving började besvara 

deltagarna frågor eftersom deltagarna då fick bekräftat att någon hjälpte dem. Texten i chatten 

upplevdes av dessa deltagare i fokusgruppen som tydlig, om än en aning för liten. Medan 

dessa är positiva aspekter av chatten så upplevde andra deltagare i fokusgruppen chatten inte 

alls lika positivt. De upplevde chatten som dålig, svår att hitta på hemsidan och chatten 

återfanns inte i sökfunktionen på hemsidan. Detta var något även fokusgrupp ett påpekade då 

de tyckte att det var dåligt att man var tvungen att gå tillbaka till startsidan för att hitta 

chatten. 

 

Vissa av deltagarna som inte rest med Ving upplevde att den anställde på chatten från 

kundtjänst inte utstrålade den kunskap som deltagarna ansåg att hon borde ha något som 

liknar chattupplevelsen. Vissa deltagare i fokusgrupp två, där deltagarna har rest med Ving, 

fick under chatten ett hotell rekommenderat som sedan inte fanns på hemsidan. Deltagare i 

denna fokusgrupp upplevde även en av chattmedarbetaren som otrevlig vilket gjorde att 

deltagaren kände sig till besvär trots att de ställt en enkel fråga. En av deltagarna hade vidare 

en upplevelse där denne spenderar lång tid på att leta efter en resa utan några strikta specifika 

krav på datum eller tid. När denne sedan inte hittade en resa och valde att gå till chatten för att 

få hjälp, blir denne nobbad av chattmedarbetaren. Deltagaren upplevde det som att även fast 

han/hon är betalningsvillig och flexibel så fick denne inte hjälp. Deltagaren uppgav då att 

denne inte skulle boka en resa hos Ving efter den behandlingen. Hade detta varit i ett privat 

ärende hade deltagaren heller inte spenderat så lång tid och gjort så många undersökningar på 

en hemsida, utan hade istället bytt företag. 

 

När det kommer till bokningsfunktionen på hemsidan tyckte de som inte rest med Ving att 

den var bra, lätt och hade många valmöjligheter. Ingen i fokusgruppen hade några större 

problem under bokningsprocessen. Det var även bra att det fanns en funktion där man kunde 
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jämföra olika reseförsäkringar. När det kommer till de som har rest med Ving reagerade 

deltagarna i fokusgruppen på betydligt fler saker i processen. Backar man bakåt i 

bokningsprocessen så försvinner information. Deltagarna saknade även restid och avgångar 

som de upplevde att de först fick information om i slutet. Kunderna saknade även uppgifter i 

direkt anslutning till bokningen om aktuellt ’väder och vind’ på vald destination. Någon som 

upplevdes negativt var även att det dök upp tillval som kostade lite här och där. Slutsumman 

blir inte densamma som den som visar sig på första sidan. 

 

Vad som mer upplevdes negativt i fokusgrupp två, de som rest med Ving, var betalnings-

funktionen på sidan. De gillade inte att det först stod att man måste betala med kort, och sedan 

när man skulle bekräfta hotellet stod det att man inte skulle betala förens det är bekräftat. 

Detta upplevdes som förvirrande och deltagarna förstod inte riktigt hur de skulle göra. 

Fokusgruppen uttryckte att det inte borde vara möjligt att betala om inte allt är klart. 

Ytterligare något gruppen reagerade på var vid steget i bokningsprocessen där 

bokningsuppgifterna ska fyllas i. Det tyckte att det var otydligt om man råkat missa att fylla i 

en uppgift, då det var en vagt ljusblå markering. 

När det kommer till hemsidans databas med svar på olika frågor så var det ett liknande 

resultat precis som med chatten, vissa i fokusgrupp två hitta den, andra inte, medan deltagarna 

i fokusgrupp ett inte hittade den alls. Dem som hittade den upplevde den däremot som 

hjälpsam, som en bra grej och tyckte att det var bra att den finns. 

Observatören ansåg att servicen generellt var bra i butiken. Öppettiderna var generösa och det 

fanns tillräckligt med personal, väntetiden blev omkring tio minuter, vilket observatören 

tyckte kändes okej. Lokalen ansågs vara ljus och luftig, men dock något steril. Observatören 

påpekade även svårigheten med att ha ett privat samtal när kassorna är så pass nära, och 

butiken så pass tyst.
132

 

Observatören ansåg att de anställda var tillgängliga att erbjuda service, och att resesäljaren var 

mycket kompetent. Observatören berättar att man fick intrycket av att säljaren har varit på 

destinationen eller i annat fall grundligt läst på om den. Observatören ställde svåra krav på 

säljaren, då denne efterfrågade en resa med rullstolsvänlighet, samtidigt som resans natur inte 

uppmuntrade till detta. Observatören ställde frågor om den politiska stabiliteten på den udda 

safari-destinationen, och vilka fordon som skulle användas, vilka alla blev besvarade. Vid två 

tillfällen kunde den anställde inte svara på observatörens frågor, och bad då att få återkomma 

via telefon, vilket ansågs positivt. Detta ansåg observatören höja säljaren trovärdighet. Vad 

observatören ansåg som negativt var att resesäljaren inte föreslog några resmål utanför den 

initierade resan, och att denne under en kortare period föreföll prata mer med datorn än med 

sin kund. Men observatören var överlag nöjd med den service som erbjöds, även om 

resesäljaren inte levererar någon service som observatören inte räknat med sedan innan.
133
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5.3 Serviceutveckling inom företaget 

Visioner för internetbokningen och hemsidan 

När det kommer till tillräcklig och enkel kommunikation på Vings hemsida anser Lindberg att 

den kan bli bättre. Att utveckla den sker bland annat genom kunders åsikter och synpunkter. 

Detta jobbar Ving med både långsiktigt och ner på detaljnivå. Utvecklingen av den befintliga 

servicen kommer att ske genom att lägga över mer och mer på hemsidan. Det finns möjlighet 

att göra mycket på hemsidan men man måste till exempel fortfarande ringa till Ving om man 

vill köra kombinationer. Servicen är ju att man ska kunna göra mer på nätet. Ving lockar 

kunder till nätet där det bland annat finns en webb-rabatt, det vill säga alla resor som inte 

redan är rabatterade på andra sätt har en webb-rabatt.
134

 

Webbansvariga Lisa Rönnblad skriver i en e-post till oss att målet är att Ving ska nå 80 % 

webbokningar inom ett år. Med detta menas att 80 % av all försäljning av resor ska ske via 

Ving.se. Enligt Rönnblad är det ca 90 % av alla som har en resa bokad med Ving som går in 

på Ving.se för att söka information och fakta inför sin resa. Detta vill webbavdelningen följa 

upp med att all information som företaget kan ge ska finnas tillgänglig via internet.  Man vill 

även förenkla för kunden, så att denne inte behöver ringa in och fråga resesäljarna om till 

exempel hotellet, måltidspaket, utfärder etcetera.
135

  

”Vi ska också ha den bästa bokningsmotorn, dvs den ska vara användarvänlig, snabb 

och man ska hitta det man söker. Vår webb ska alltid visa relevanta träffar och 

uppdaterade priser.”
136

 

Framöver kommer kunderna på Ving.se även kunna få personifierade erbjudanden. I 

dagsläget jobbar webbavdelningen med målgruppsstyrda nyhetsbrev och andra utskick online, 

men de vill att webben till exempel ska kunna känna av om en kund varit inne på en sida förut 

men inte bokat.
137

 

”Vi ska även arbeta mycket mer med så kallad A/B-testning, där man låter t ex 50 % 

av all trafik få en viss typ av startsida och resterande 50 % en annan, detta för att se 

och få ut maximal effekt av våra pushar/erbjudanden och kampanjsidor. Vi mäter 

efter antal besök, antal som klickat på en länk, bild etcetera och hur många som 

sedan valt att göra en bokning, så kallad konvertering.”
138
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Servicefunktionerna på hemsidan 

Ving har märkt av en ökad andel trafik på chatten på sena kvällar, och då framför allt 

söndagar och måndagar. I dagsläget har chatten öppet till klockan 21, men webbavdelningen 

jobbar på att utöka dessa tider till klockan 22 vissa dagar i veckan.
139

 

Utöver detta vill Ving öka sin närvaro i sociala medier, då man vill att kunderna ska kunna få 

svar på sina frågor där direkt, istället för att lämna mediet för att gå in på Ving.se. 

Resebloggarna ska även utvecklas och få in fler resmål. Via bloggarna ska kunden få 

inspiration och kunna få svar på specifika frågor om just det resmålet.
140

 

Eftersom företaget har många barnfamiljer som reser med dem, tittar webbavdelningen på hur 

Ving kan möta den efterfrågan kring spel och andra onlinebaserade aktiviteter som börjar 

komma. Till exempel finns ’Lollo & Berniedansen’ som Ving kommer släppa för fler kanaler 

än endast på webben, som applikation i Ipad till exempel.
141

  

Ving tittar även på att förtydliga för kund varför man ska välja Ving, till exempel genom 

boendekoncept Bo bättre’.
142

 

Butiken 

Samir tror att reseförsäljarna i framtiden kommer ha en mer stödjande roll. Då den yngre 

generationen tar över mer och mer så kommer bokningarna via webben ske oftare då den 

generationen känner sig trygg med detta bokningssätt. Man kommer förmodligen då välja att 

komma in i butiken om det uppstår problem som inte kan lösas på andra sätt. När kunden 

besöker butiken kommer försäljarna jobba med merförsäljning så som tillval av hyrbil och så 

vidare. Fördelar som reseagenter i framtiden kommer ha framför internet är den mänskliga 

kontakten. En klapp på axeln, ett leende och ett varmt mottagande är jätteviktigt. Den 

mänskliga kontakten är jätteviktig och oersättlig. Den mänskliga värmen och tryggheten är 

något internet aldrig kan förta.
143

  

Enligt Samir är de personer som jobbar i Vings butik är alla väldigt erfarna och har ett sunt 

förnuft att använda. De har jobbat inom servicebranschen i många år och har lärt sig hur man 

ska gå tillväga för att kunden ska blir nöjd. Dock så berörs denna fråga vid möten då och då. 

Säljcoacherna har även, som nämnt ovan, medlyssning där hon sitter med och lyssnar på 

samtal resesäljarna tar emot eller när en kund kommer in i butik. Utifrån detta så jobbar man 

med sättet resesäljaren/reserådgivaren agerar i kundmötet. Det är en åtgärd som det jobbas 

aktivt med och som sker en gång i månaden. Resesäljarna hjälper även varandra med kunder 

om den ena sitter upptagen med något viktigt och har svårare att ta en kund som kommer in i 

butik. Det viktigaste är att kunden blir sedd.
144
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För att utveckla resesäljarnas service finns en coach i varje butik, som har coachningar med 

sina medarbetare. En coachning går ofta till på det sättet att servicechefen sitter och lyssnar på 

samtalen som resesäljaren/reserådgivaren tar, och sedan ger feedback efter varje samtal. Då 

går de igenom vad de gjorde bra och vad som behöver utvecklas. Varje månad har de även 

genomgångar av kundernas kvalitetsbedömningar och medlyssningarna. Varje kvartal har 

man ytterligare en mer djupgående analys, och en gång om året har man ett stort 

utvecklingssamtal. Detta är för att man inte ska döma ut resesäljaren/reserådgivaren månad 

för månad utan istället försöka se trender och trendbrott i kvaliteten. Rynell påpekar att det är 

många småsaker som man som resesäljare/reserådgivare förmodligen inte tänker på att man 

gör. Röstlägen, tydlighet och annat är viktiga parametrar.
145

 

”Att man låter genuint intresserad och trevligt, det är ju jätteviktigt, man kan vara hur 

kunnig som helst, men är man inte intresserad då låter det inte trevligt, om man inte 

försöker framföra det på ett trevligt sätt. Så då blir inte kunden nöjd ändå, tycker inte 

att man har varit genuint intresserad. Det märker man också ofta att kunden tycker är 

väldigt viktigt. Att de känner att man vill hjälpa dem och att man är intresserad av 

deras resa. Så det satsar vi mycket på nu. Det är ganska nytt och det handlar om den 

här förändringen som har skett.”
146

 

Servicechefen berättar för oss att det planeras en utveckling av den service som finns idag, där 

de kommer jobba mer med hur man just bemöter kunder. De kommer ha utbildning i 

säljsamtal och hur man använder rösten för att skapa förtroende hos kunden.
147

 

”Vi tror att man kan konkurrera med service, det tror jag man kan göra nu faktiskt 

väldigt mycket. För produkterna från varje arrangör, jag menar Ving, Fritidsresor, 

Apollo, det är ju inte jättestora skillnader, men vi kan ju faktiskt utmärka oss mer 

service. Det tror jag folk värdesätter.”
148

 

Vings tre butiker jobbar inte på samma sätt med serviceutvecklingen. Dock så är grundvärdet 

och grundvärderingen desamma för hela företaget och alla butikerna. Det sker också 

gemensamma utbildningar hur säljarna ska bemöta nya och gamla kunder. Det sker även 

jobbskiften där man besöker till exempel en annan butik eller callcentret. Där kan man utbyta 

idéer som kanske ökar försäljningen eller utbyta jobberfarenheter då den andra butiken kanske 

är bättre, eller sämre, på någonting.
149

 

Chatten är något som hon framhäver som en lovande servicefunktion inför framtiden. Därför 

har hon även sett till att säljarna i butiken även får chans att lära sig chatten ordentligen. Hon 

tycker att det är viktigt att hänga med i utvecklingen. På chatten är det extra viktigt att veta 

hur ett bra kundbemötande är, då text ofta kan tolkas olika beroende på vem som läser och 
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vilka förväntningar man har. Ving har färdiga mallar för vissa grundläggande frågor, för att 

alla kunder ska få så lika service som möjligt.
150

 

5.4 Kundernas visioner om Vings servicefunktioner 

Nedanstående text kommer från fokusgrupp ett
151

, och fokusgrupp två
152

. Fokusgrupp ett 

bestod av deltagare som inte rest med Ving, medan fokusgrupp två bestod av deltagare som 

har rest med Ving. 

När vi ställde frågan till båda fokusgrupperna vilka servicefunktioner de kan tänkas efterfråga 

i framtiden som idag inte existerar fick vi många varierande svar. Fokusgrupp ett, de som inte 

rest med Ving, tyckte att hemsidan idag var lättanvänd, men att fler funktioner skulle göra den 

för krånglig. Deltagarna efterfrågade möjligheten att, medan denne är inne i processen att 

boka en resa, kunna chatta med någon i ett fönster som kommer upp parallellt med bokningen. 

Detta för att öka möjligheten att ta hjälp av kundtjänst mitt under en bokning. Att chatten, 

samt sidan med ’Frågor & svar’ (Vings hjälpservice, databas med frågor och svar), skulle vara 

mer synlig under bokningsprocessen var även något som fokusgrupp två efterfrågade. 

Deltagarna i fokusgrupp två upplevde även att det vore bra om man i bokningsprocessen 

kunde få se och välja vilket hotellrum man får där en skiss på hotellet och var hotellrummet 

ligger skulle vara tillgänglig, samt vilken utsikt detta hotellrum har. Finns denna 

servicefunktion kan man ta mer betalt för rummet vilket är något som skulle vara acceptabelt. 

LiveView på hemsidan är något som fokusgrupp två, de som rest med Ving, även efterfrågade 

där man kan gå in och kolla på hotellet och rummen innan avresa. Fokusgrupp ett efterfrågade 

även ett tydligare betygssystem från kunderna på varje hotell och resa. I dagsläget finns 

endast ett betyg i siffror, men inte några kommentarer eller tips. Vidare gav fokusgruppen 

förslag på en speciell bokningsmöjlighet för folk som inte har internetvana. Till exempel en 

tydlig guide med steg om hur man gör bokningen. Vidare saknade deltagarna även en slags 

indikation på att man i ett visst steg i bokningen ännu inte bundit sig till något, något som går 

i hand i hand med fokusgrupps två påpekan om att det bör framgå tydligt var man hamnar när 

man klickar på något och att det borde finnas en tydlig översikt överallt. En av deltagarna i 

fokusgrupp två uttryckte att det borde finnas en service där man kan slumpa en resa om man 

inte vet var man vill åka. Fokusgrupp ett efterfrågade möjligheten att kunna boka 

kombinationsresor, med flygstolar mellan destinationer och erbjudanden på hotell. De vill 

kunna resa med fler transporter än flyg, till exempel båt, tåg och buss. 

Fokusgrupp ett vill, precis som fokusgrupp två, i framtiden ha tillgång till fler tillvals-

möjligheter på flygplanet. Gemensamt för båda fokusgrupperna är en efterfrågan om att få 

välja en specifik film samt möjligheten att välja måltid. Här efterfrågade fokusgrupp två 

speciellt möjligheten att kunna påverka maten vid längre flygningar, få information om vad 

maten innehåller och vad det är för mat. Vidare gav fokusgrupp ett exempel på tillval så som 
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champagne, fotmassage, SPA-behandlingar, extra bekväma stolar, barnfria zoner, taxfree-

katalogen hemskicka innan avresa. 

Tillvals möjligheter i bokningsprocessen som fokusgrupp två, de som rest med Ving, skulle 

vilja ha är till exempel att få välja internet på planet. Det vore även bra om man i bokningen 

kunde ange eventuellt flygrädsla så personalen är medveten om detta och att det, om det finns 

tillgång till individuell tv-skärm för varje passagerare, kommer upp en text meddelande där 

det står något i stil med ’det kommer gå bra det här’. Det vore vidare önskvärt om det vid 

längre flygresor gick att boka någon form av barnpaket för att underhålla barnen större delen 

av resan, till exempel möjligheten att kunna välja den film barnet vill ha eller ett bollhav på 

planet.  

När det kommer till den teknologiska utvecklingen så efterfrågade båda fokusgruppen appar 

av olika slag. En applikation, även kallat app eller appar, är ett program som framställs till en 

mobiltelefon.
153

 Deltagarna i fokusgrupp ett vill gärna kunna betala sin resa via en app på 

mobilen samt ha möjligheten att boka sista minuten via samma app. De ansåg att en person 

som reser mycket med företaget bör få någon slags förtur på sista minuten och förslag på 

resor. Deltagare i fokusgrupp två ansåg att det vore bra att få information via en LiveApp som 

kan ge information om till exempel transfern till hotellet är försenad, information om 

destinationen man ska besöka, information om aktuella händelser samt att medarbetarna på 

destinationen kan direktkommunicera med resenärerna via appen. Det vore även önskvärt vid 

eventuella längre flygningar med byten att resenären när denne slår på telefonen kan få ett 

meddelande med till exempel texten ’hej välkommen hit hälsningar ving, du ska vara om 35 

min i gate 7, klicka här får du en karta hur du ska ta dig dit’, samt att man får en karta till 

telefonen med instruktioner om hur man ska röra sig mellan flighterna. 

 

                                                           
153 DN, Ekonomi, hämtad 23 maj 2011, <http://www.dn.se/ekonomi/svenskar-langt-framme-pa-app-fronten>  
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6. ANALYS 

Service och servicekvalitet 

Hu et al. skriver att om ett företag kan leverera hög servicekvalitet resulterar detta i att 

företagets kunder blir nöjda. Parasuraman et al. tar även upp artighet, tillmötesgående och 

vänlig, pålitlighet, kompetens och säkerhet som avgörande faktorer när det kommer till 

huruvida kunden upplever den service som levereras ha hög kvalité eller ej. Detta är något 

som går i linje med vad Ving anser vara viktigt när det kommer till sin service då Öhrn säger 

att Ving vill ge omtanke, trygghet och bra service i alla kundmöten. Även Samir påpekar hur 

viktig kontakten mellan kund och säljare är för att skapa hög servicekvalitet.  

Fokusgrupperna fick frågan vad de tycker att service är generellt, där framkom ord så som 

artighet, kundfokus, tillmötesgående, inspirerande och att man lyssnar. Detta är ord som även 

Ving angett vara viktigt i sin leverans av bra service. Enligt Parasuraman et al. så är 

tillgänglighet, tillmötesgående, artighet, att man lyssnar på kunden kriterier som leder till att 

kunden uppfattar servicen ha hög kvalité. Kriterier som alltså stämmer in med dels vad 

fokusgruppen ansåg att bra service är generellt, samt vad Ving försöker leverera.  

Hu et al beskriver att huruvida kunden är nöjd över en service han/hon upplevt är en 

emotionell reaktion. Även detta går i linje med Vings servicevision då Öhrn beskriver att för 

Ving handlar service om en känsla och företaget ämnar ge kunderna de bästa veckorna på 

året. Fokusgrupperna angav att dålig service är dålig attityd, när den anställda inte bryr sig, 

eller inte hjälper kunden, något som enligt Parasuraman et al. påverkar uppfattningen om 

service-kvalitén. För Ving är det viktigt att kunden vid varje kontakt med företaget alltid är i 

fokus. Att kunden känner sig sedd, att den anställde lyssnar på kunden är enligt Bitner et al. 

en avgörande faktor för att kunden ska tycka att servicen som levereras håller hög kvalitet. 

Ving har en vision och strävan efter en service som håller hög kvalitet och därigenom 

resulterar i nöjda kunder. Här är således kundernas förväntningar och företagets aktion i 

samspel. Dock visade det sig i fokusgrupperna att deltagarna överlag hade olika upplevelser i 

kontakt med Vings bokning. I vissa fall fick deltagarna inte alls den servicen de ville ha och 

förväntade sig, och upplevde därmed servicen som ganska dålig. Här finns således ett skillnad 

mellan förväntningar och levererad service. 

Internetbokningen 

De bokningsmöjligheter Ving erbjuder är internetbaserad, möjliga i Vings butik samt möjliga 

via bokning med en resesäljare över telefon. När det kommer till internetbokningen säger 

Lindberg att bokningen via internet innebär för kundens del att det blir lättare att bevaka 

resor, att jämföra resor och att hitta bra och billigare priser. Med andra ord är tillgängligheten 

för kunden en viktig faktor, och tillgängligheten är en viktig faktor när det kommer till 

kundnöjdhet. Även kunderna poängterar vikten av tillgänglighet, både i form av att enkelt 

hitta chatten på hemsidan och själva möjligheten att boka via internet, vilket gör att 

attityderna kring tillgängligheten är liknande mellan företag och kunder. 
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Vad som saknas på internetbokningen är möjligheten att kunna göra specialbokningar. Detta 

efterfrågades av fokusgrupperna men är i dagsläget endast möjligt att göra i direktkontakt med 

en säljare. Bokningsfunktionen är med andra ord inte tillgänglig för ett kundsegment som vill 

göra mer avancerande bokningar. 

Våra fokusgrupper upplevde bokningsfunktionen olika, vissa deltagare tyckte att 

bokningsfunktionen var lätt, med många valmöjligheter och jämförelsemöjligheter. Huruvida 

det finns valmöjligheter eller ej anger Meuter et al. bland annat som en källa som påverkar hur 

kunden upplever servicen vilket kan förklara varför dessa deltagare var nöjda med boknings-

funktionen så långt. Fokusgruppen hade likaså inte några problem under själva boknings-

processen, teknologin fungerade och gjorde det den är ämnad att göra, vilket leder till nöjdhet 

i mötet med SST enligt Meuter et al. Medan bokningsprocessen gick smärtfritt för fokusgrupp 

ett så stötte fokusgrupp två på betydligt mer problem, bland annat försvann information om 

man backar bakåt i bokningsstegen och deltagarna saknade information som kom först i 

slutet. De ansåg även bokningens sista steg vara otydligt, då det uppmärksammades mycket 

svagt om man som kund missat att fylla i någon av rutorna. Båda dessa händelser upplevdes 

som negativa och kan förklaras genom dålig design av SST som enligt Meuter et al. kan leda 

till missnöje hos kunden.  

Hemsidans design 

Meuter et al. lyfter fram en hemsidas design som en av faktorerna som kan leda påverka om 

kunden är nöjd eller missnöjd med SST. En hemsida bör vara designad med kundens behov i 

åtanke. Detta tycks vara något Ving har haft i åtanke då både Samir och Lindberg lyfter fram 

fördelar med internetbokningen och hemsidan. De lyfter även fram allt från hur informativ 

hemsidan är till den möjligheten att vara aktiva gentemot kunderna genom chatten och 

uppdaterade bildspel med mera. Meuter et al. menar att dålig design är till exempel om det 

fattas önskvärda valmöjligheter eller om det är oklart var på sidan man kan göra olika saker, 

och att detta kan leda till missnöjdhet hos kunden. Detta var aspekter som diskuterades i 

fokusgrupperna, där de upplevde att hemsidan rent generellt vara strukturerad. De ansåg att 

den passade företaget och den var lättförståelig och hade därmed en positiv upplevelse då de 

upplevde att hemsidan och SSTn var bra designad. Dock fanns det några deltagare som 

upplevde att informationen på hemsidan flöt ihop, och att man var tvungen att sätta sig in i 

hemsidan för att förstå den. Detta innebar en mer negativ upplevelse för vissa av deltagarna, 

då de upplevde designen som dålig och en källa till missnöje. Här finns således en skillnad 

mellan företag och kund, då företaget anser att mycket information är bra, medan kunderna 

ställer sig frågande till detta. 

Fokusgrupperna upplevde att hjälpservicen var svår att hitta, vissa hittade den efter ett tag 

medan vissa inte hittade den alls, vilket påverkar designen kundnöjdheten. De som däremot 

hittade hjälpservicen upplevde den som hjälpsam och som en bra service. 
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Chatten 

Ving erbjuder en service på sin egen hemsida som består av en chatt. Rynell framhäver 

chatten som en lovande servicefunktion inför framtiden, men menar även att det är väldigt 

viktigt att veta hur ett bra kundbemötande är i text. Detta på grund utav att text kan tolkas 

olika beroende på vem som läser och vilka förväntningar man har. Detta visade sig under våra 

fokusgrupper, då deltagarna skulle chatta med en resesäljare. Vissa deltagare ansåg att 

chattmedarbetare inte alls utstrålade den kunskap som de ansåg att han/hon bör ha, då en 

deltagare exempelvis fick tips om ett hotell som inte fanns tillgängligt på hemsidan. Vissa av 

deltagarna upplevde även chattmedarbetaren som otrevlig, och deltagaren kände sig till besvär 

trots en enkelt ställd fråga. En av deltagarna blev dessutom ignorerad utav en av 

chattmedarbetarna när denne ställde en fråga som inte innehöll några specifika krav på 

information om en resa. Genom denna behandling tappade företaget genast en potentiell 

betalningsvillig kund. Enligt Bitner et al. viktigt att den anställde är artig och tillmötesgående 

för att kunden ska tycka att företagets service hög kvalitet. Även pålitlighet, att servicen utförs 

korrekt, och kompetens är viktiga komponenter för hög servicekvalitet enligt Bitner et al. 

Detta lyckades inte denna chattmedarbetare förmedla, vilket resulterade i en negativ 

serviceupplevelse för deltagarna. Enligt Parasuraman et al. kan ett gap uppstå i leveransen av 

servicen mellan de servicekvalitetsspecifikationer företaget skapat, och den service som i 

själva verket blir levererad till kunderna. Även om det finns riktlinjer för hur servicen ska 

utföras och hur kunderna ska bemötas korrekt, är det ingen säkerhet för att detta utförs med en 

hög kvalitet. De anställda på ett serviceföretag har stark inverkan på kundernas uppfattning 

om kvalitén på servicen. I detta fall var detta ett problem, och ledde till att servicen fick sämre 

kvalitet och kunden blev missnöjd. 

Vissa deltagarna hade även positiva åsikter om chattfunktionen, då de chattat med en säljare 

som var både kompentent och villig att hänvisa till ytterligare information. Kompetens och 

tillgängligheten, att vara mottaglig och vilja hjälpa, är något som Bitner et al. lyfter fram som 

viktigt för en hög servicekvalitet. Dessa egenskaper var något som vissa deltagare upplevde 

att chattmedarbetaren hade, vilket bidrar till att deltagarna upplevde servicen hålla hög 

kvalitet.  

Det faktum att fokusgrupperna antingen hade erfarenhet, eller ingen erfarenhet av att boka 

och resa med Ving har inte påverkat fokusgruppundersökningens resultatet nämnvärt. 

Resultaten av diskussionerna var tämligen lika och där det skiljde sig handlade det snarare om 

fokusgruppsdeltagarnas kompetens och hantering av SST teknologi och internet, än skillnader 

i förväntningar och kunskap. Det varierande resultatet av hur de upplevde chattmedarbetarnas 

service bör heller inte vara relaterat till detta, utan handlade förmodligen mer om chatt-

medarbetarens kompetens eller attityd. Kompetens och attityd är viktigt för att kunden ska 

uppfatta servicekvalitén som hög och för att kunden ska bli nöjd, vilket både Bitner et al. och 

Parasuraman et al. i sin undersökning lyfter fram. 

Tillgängligheten av chatten visade sig enligt fokusgrupperna vara bristfällig. Många av 

deltagarna upplevde att den var svår att hitta, vilket tyder på att det brister i designen på 

hemsidan, något som Meuter et al. i sin tur skriver kan påverka kundnöjdhet. Däremot ansågs 
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chattens design ha ett bra upplägg, vilket gav deltagarna en positiv syn och ledde till nöjdhet. 

Vissa av deltagarna ställde sig fundersamma till om texten i chatten var för liten, vilket i så 

fall drog ner det positiva intrycket marginellt.  

Kommunikation är, enligt Meuter et al, väldigt viktigt i kundbemötandet om servicen ska 

uppfattas hålla hög kvalitet. Vissa av fokusgruppdeltagarna chattade på engelska, detta var 

aldrig ett problem då chattmedarbetaren hanterade situationen bra vilket gav en positiv 

serviceupplevelse för kunden. 

I våra fokusgrupper visade det sig således att deltagarna hade olika syn på den service som 

levererades på chatten. Detta kan bero på vilken medarbetare som svarar på frågorna, samt 

hur denne uttrycker sig i skrift. För att motverka missförstånd jobbar Ving med färdiga mallar 

för vissa grundläggande frågor, detta för att alla kunder ska få så lika service som möjligt är 

bra. Företaget utbildar även sin personal till att hantera olika typer av kundbemötande, och är 

medvetna om att deras kunder kan tolka texter olika och har olika förväntningar. Bitner et al. 

lyfter fram att den grundservice som en kund erbjuds ofta anses vara tillräcklig för att kunden 

ska bli nöjd, medan det är den anställdes attityd eller bemötande som kan göra att 

servicemötet blir tillfredställande för kunden. Även Parasuraman et al. lyfter fram förståelse 

och kunskap om kunderna som en bidragande faktor till huruvida kunderna uppfattar 

servicekvalitén som hög eller ej. Ving visar att de strävar efter att försöka överträffa kundens 

förväntningar och därmed hålla en högre kvalitet på sin service och genom det få nöjda 

kunder. 

Övriga servicefunktioner på hemsidan 

Enligt Meuter et al. så innebär Self-Service teknologier att kunden sparar tid, och att kunden 

kan utföra bokningen var och när denne vill. Detta är något som Ving erbjuder sina kunder i 

och med möjligheten att boka resor online via deras hemsida. Den möjligheten innebär enligt 

Samir att kunden, i kontrast till att boka i butik, slipper en stress som kan uppstå om andra står 

i kö bakom. Kunden kanske även har bråttom och har inte tid att boka i butiken. Hemma kan 

kunden i stället klicka sig runt under en obegränsad tidsperiod.   

Lindberg sa att möjligheten att kunna bevaka sista-minuten-resor är en service som ligger 

högt hos kunderna, likasom ’Min sida’ där kunden kan göra tillval med mera. Vidare lyfter 

Lindberg fram att Ving koncentrerar sig att på webben vara den första kunden tänker på när 

de ska boka en resa. Enligt Parasuraman et al. så kan kvalitén på den service som ett företag 

erbjuder påverkas om det uppstår ett gap mellan den service ett företag faktiskt levererar och 

vad företagets kunder tror att företaget erbjuder. Det är därför viktigt att företaget i sin 

kommunikation till kunderna inte lovar mer än företaget i verkligheten kan leverera. Lindberg 

lyfter själv fram att när kunden valt att besöka Vings hemsida så ska de leverera de 

förväntningar som företaget själva skapar på hemsidan. Ving ska ansvara för att resan 

verkligen är så bra som de beskriver det.  
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Bokning i butik 

En anställdes förmåga att kunna boka skräddarsydda resor är, enligt Meuter et al., en faktor 

som leder till kundnöjdhet. Det är i dagsläget inte möjligt att göra detta via Vings hemsida, 

detta är något som Vings butik istället har i uppgift att göra. Här har butiken, som erbjuder 

denna service, ett klart övertag när det kommer till kundnöjdhet eftersom de faktiskt kan 

erbjuda kunderna denna service medan den i dagsläget inte existerar online, något som 

fokusgrupperna efterfrågade. 

Ving fokuserar även mycket på att jobba med att utveckla den service som erbjuds i butiken. 

Enligt Hu et al. så är det viktigt för företag att leverera hög servicekvalitet för att kunna vara 

konkurrenskraftiga, något som Ving även själva anser vara viktigt, då de anser att service är 

det viktigaste konkurrensmedlet mot de konkurrerande butikerna såväl som företagen. De 

anser sig vara ledande inom detta, både på internet och i butik. Om ett företag, enligt Hu et al, 

kan leverera hög servicekvalitet resulterar detta i att företaget får nöjda kunder. Vad som 

påverkar huruvida en kund upplever servicen ha hög kvalité och därmed blir nöjd är enligt 

Bitner et al., bland annat huruvida väntetiderna är korta, öppettider är bra och faciliteten är 

lättillgänglig eller ej. Just detta var något som observatören lyfte fram som en bra generell 

service då denne ansåg att öppettiderna var generösa, väntetiden var acceptabel och att 

butiken låg bra till.  Observatören lyfte även fram butikens lokal som ansågs vara ljus och 

luftig, om än något steril. Att observatören uppfattade servicelokalen som steril kanske inte 

riktigt stämmer överens hur företaget vill presentera sig gentemot kunderna. Att träffa rätt när 

det kommer till kundförväntan och företagets kunduppfattning gällande servicen är viktigt, 

enligt Parasuraman et al., för att kunden inte ska uppfatta servicen som sämre. Med andra ord 

nådde företaget inte riktigt fram i detta fall och bör kanske se över det materiella för att 

förmedla rätt känsla till kunden. Hur kunden upplever det materiella är med andra ord också 

viktigt i detta sammanhang, något som Bitner et al. lyfter fram som ett viktigt kriterie när en 

kund bedömer kvalitén på servicen. Eftersom det materiella och lokalen är viktig för 

kundnöjdheten kanske det vore på plats att skapa en miljö som är mer inbjudande och kanske 

semesterliknande. En miljö som innebär att kunden kan starta resan redan på plats. 

När det kommer till säljcoachernas roll, som numera kallas servicechefer, är ett tydligt 

exempel på Vings ambition om en ständigt utvecklad service som i sin tur förhoppningsvis 

leder till höjd servicekvalitet och ännu nöjdare kunder. Över lag som levererades den service 

som kunden vill ha. Om detta inte varit fallet hade detta, enligt Parasuraman et al., påverkat 

kundens uppfattning om kvalitén vilket med andra ord innebär att kunde uppfattade 

servicekvalitén som hög. Observatören tyckte att personalen kändes kompetent och 

tillmötesgående, ytterligare kvalifikationer som används för att avgöra om servicen håller hög 

kvalité eller ej enligt Bitner et al,. Något observatören dock påpekade var svårigheten med att 

ha ett privat samtal när kassorna är så pass nära, och butiken så pass tyst. Att kunna föra ett 

privat samtal är väldigt viktigt för att servicen ska uppfattas hålla hög kvalité enligt Biter et 

al., vilket alltså i detta fall inte var möjligt och kan säkerligen uppfattas störande för vissa 

kunder. 
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Det finns ytterligare några kriterier som kan avgöra huruvida en kund uppfattar servicen som 

bra eller dålig. Enligt Bitner et al., är dessa bland annat de anställdas kompetens, det vill säga 

om den anställde har kunskap för att kunna leverera servicen. Detta var något observatören 

påpekade som positivt med sin serviceupplevelse då personen denne pratade med upplevdes 

mycket kompetent. Observatören fick intrycket av att resesäljaren mer eller mindre varit på 

destinationen, och resesäljaren kunde svara på de mest udda frågorna denne blev utsatt för av 

observatören. Vad som ytterligare imponerade observatören var när resesäljaren inte kunde 

svara på frågor så bad resesäljaren att få återkomma. Detta visar på att resesäljaren är mer än 

villig att leverera servicen vilket även det är ett viktigt kriterie enligt Bitner et al., för att 

kunden ska uppfatta servicen som bra. Att resesäljaren erbjöd denna service ansåg 

observatören höja resesäljarens trovärdighet vilket gav en positiv serviceupplevelse. 

Observatören upplevde även resesäljarens kompetens, som rör de särskilda behov som fanns i 

resesällskapet, som positivt. Att ha kunskap om kunders specifika behov är viktigt enligt 

Bitner et al., för att en service ska hålla hög kvalité. Att resesäljaren hade den kunskap och 

kompetens och detta ledde till en positiv service upplevelse. 

Något som observatören ansåg som negativt var att resesäljaren inte föreslog några resmål 

utanför den initierade resan, och att denne under en kortare period föreföll prata mer med 

datorn än med sin kund. Att inte leverera en service utöver det kunden kanske ber om innebär 

att kunden kanske inte värderar servicekvalitén lika högt. Om Ving har ambitionen att alltid 

överträffa kundens förväntningar så är detta något som man kanske bör ha i åtanke i mötet 

med en bokande kund. Att stundtals prata mer med sin dator än med kunden påverkar även 

det kundens uppfattning av servicen då observatören inte fick den förväntade servicen vilket 

påverkar nöjdheten hos kunden enligt Hu et al. 

Bitner et al. skriver att om kunden förväntar sig en viss grundservice, blir han/hon nöjd om 

denne endast får denna service levererad. Om den anställdes attityd och/eller bemötande 

överträffar kundens förväntningar blir, enligt Bitner et al., servicemötet väldigt tillfreds-

ställande för denne, något som även Hu et al,. framhäver. Att överträffa kundens 

förväntningar och att ge dem deras bästa vecka på året är något Ving har som ambition att 

göra, lyckas företaget med bör det leda till nöjda kunder. Även om vår observatör överlag var 

nöjd med den service som erbjöds, levererade säljaren inte något extra. Detta kan vara en 

punkt som Ving bör fundera närmare på, det vill säga om de har ambitionen att överträffa 

kundens förväntningar.  

Vings utvärderingssystem från kunderna går från 1 till 5 på en skala. Där vill servicechefen att 

varje resesäljare/reserådgivare ska ha minst 4,0 i genomsnitt. Bitner et al. menar att den 

anställdes beteende kan vara en grogrund för växande missnöjdhet, både verbalt och 

ickeverbalt. Detta är något som servicechefen i detta nu har börjat fasa in hos personalen i 

butiken. De kommer jobba mer med att utveckla hur de talar, om de låter intresserade och 

genuina, men även vad deras kroppsspråk säger. Vings butik jobbar med andra ord aktivt med 

att förbättra kundbemötandet vilket i sin tur, om personalens utveckling är positiv, leder till 

fler kunder som är nöjda med servicen Ving levererar i butik. 
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Parasuraman et al., skriver om tio dimensioner som ett företag måste leverera för att servicen 

ska hålla hög kvalitet. Kompetens och tillmötesgående är två dimensioner han nämner, vilka 

Ving ofta påpekar är viktigt. I butiken anser man att kontakten mellan kund och säljare är 

väldigt viktig för att skapa hög servicekvalitet. De anser att den primära anledningen till att 

kunderna återkommer är resesäljarnas/reserådgivarnas kompetens, en komponent som 

Parasuraman menar är viktig för en hög servicekvalitet. Parasuraman skriver även om 

förståelse och kunskap om kunderna, vilket butiken jobbar med genom att ta tillvara på den 

feedback de får från telefonkunderna. Servicechefen är medveten om att denna feedback är en 

väsentlig del i att förstå vad kunderna vill ha och bibehålla en hög servicekvalitet. 
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7. SLUTSATSER 

7.1 Vilken service anser charterföretaget att de idag erbjuder till sina kunder? 

Vings service på hemsidan består främst av bokning av resor online, chatt, Min Sida och en 

hjälpservice. I butik hjälper de kunden bland annat med inspiration, tips, frågor och bokning 

av kombinationsresor som inte är möjliga på hemsidan. Ving vill ge sina kunder de bästa 

veckorna på året, med omtanke, trygghet och bra service i alla kundmöten. Ving har 

kundfokus i allt de gör, varje kontakt med företaget ska vara positiv och de strävar alltid efter 

att bli bättre. Gällande servicen i butiken så är bemötandet och personalen väldigt viktigt när 

det kommer till att leverera service med hög kvalité. I butiken vill man ge den allra bästa 

servicen till kunderna och sätta en guldkant på kundens semester. 

7.2 Vad anser företagets kunder om den service som levereras i dagsläget? 

Kunderna tycker att service är ett vänligt bemötande, kunnande, snabbhet, förtroende, 

inspirerande, positivt, vägledande, fokus på kund, och artighet. Service är även när personalen 

tar reda på vad kunden vill ha, när de tänker längre än vad kunden gör och när de tänker på 

något som kunden inte tänkt på själv.  

Åsikterna om Vings hemsida var varierade. Vissa av fokusgruppdeltagarna ansåg hemsidan 

vara strukturerad och lättförståelig, medan andra ansåg hemsidan vara rörig.  

Chatten på hemsidan fick både ris och ros från fokusgrupperna. Några av deltagarnas ansåg 

att det var skönt att prata med en riktig person på chatten istället för endast automatiska svar, 

och många tyckte att personalen i chatten var trevlig och kompetent. Dock hade några 

deltagare en sämre serviceupplevelse då de upplevde chattmedarbetaren som otrevlig vilket 

gjorde att deltagaren kände sig till besvär trots att de ställt en enkel fråga. 

Fokusgrupp ett hade inga problem med bokningsprocessen och ansåg den vara bra, medan 

fokusgrupp två hade flera negativa kommentarer om densamma. De hade även negativa 

kommentarer om betalningsfunktionen som bland annat ansågs förvirrande. 

7.3 Hur planerar företaget att utveckla sin service för att i framtiden vara 

konkurrenskraftiga samt för att möta kundernas behov och efterfrågningar? 

Ving ska i framtiden jobba med kundbemötande, hur personalen bemöter kunden, och de 

kommer ha utbildning i säljsamtal och hur man använder rösten och ord för att skapa 

förtroende hos kunden, både via telefon, butik och chatt. 

Företaget ska även försöka öka antalet webbokningar, målet är att Ving ska nå 80 % web-

bokningar inom ett år. Med detta menas att 80 % av all försäljning av resor ska ske via 

Ving.se. 
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All information som företaget kan ge ska finnas tillgänglig via internet.  Man vill även 

förenkla för kunden, så att denne inte behöver ringa in och fråga resesäljarna om till exempel 

hotellet, måltidspaket, utfärder etcetera. 

Ving planerar att utveckla personifierade erbjudanden. I dagsläget jobbar webbavdelningen 

med målgruppsstyrda nyhetsbrev och andra utskick online, men de vill att webben till 

exempel ska kunna känna av om en kund varit inne på en sida förut men inte bokat. 

Ving vill införa A/B-testning. Det går ut på att man tillexempel låter 50 % av all trafik få en 

viss typ av startsida och resterande 50 % en annan, för att se och få ut maximal effekt av deras 

erbjudanden och kampanjsidor.  

Ving har märkt av en ökad andel trafik på chatten på sena kvällar. Webbavdelningen jobbar 

på att utöka öppettiderna till klockan 22 vissa dagar i veckan. 

Ving vill öka sin närvaro i sociala medier där kunderna ska kunna få svar på sina frågor direkt 

på Facebook och Twitter, istället för att lämna mediet för att gå in på Ving.se. Även 

resebloggarna ska utvecklas med fler resmål.  

Ving vill utveckla sina onlinebaserade aktiviteter och appar. Webb-avdelningen jobbar bland 

annat med att utveckla spel och andra onlinebaserade aktiviteter. Till exempel finns ’Lollo & 

Berniedansen’ som applikation i Ipad till exempel. 

7.4 Finns det efterfrågan hos kunderna efter servicefunktioner som i dagsläget inte 

existerar? 

Fokusgruppdeltagarna efterfrågar tydligare synlighet av olika funktioner på hemsidan, 

framförallt att chatten och Vings hjälpservice ska vara tydligt synliga i anslutning till 

bokningsprocessen och att det ska vara möjligt att ha dessa funktioner uppe samtidigt på 

samma sida där bokningsprocessen pågår. Detta är ett typexempel på en funktion som skulle 

kunna bidra till nöjdhet hos kunden. 

LiveView av hotell och resmål samt aktivt val av hotellrum efterfrågades av fokusgrupperna. 

Deltagarna önskade att de i bokningsprocessen ska kunna se och välja vilket hotellrum man 

vill ha, LiveView från hotell och destination, samt se utsikten från balkongen etcetera. De 

menar även att de skulle kunna tänka sig betala extra för att få ett specifikt hotellrum. 

Fokusgruppdeltagarna efterfrågade ett tydligare betygssystem från kunderna på varje hotell 

och resa. I dagsläget finns endast ett betyg i siffror, men inte några kommentarer eller tips.  

Förenklad bokning för kunder utan internetvana var ytterligare något som lyftes fram. 

Fokusgrupperna ville ha en speciell bokningsmöjlighet med en tydlig guide med steg om hur 

man gör bokningen, men även en indikation på att man som kund inte ännu bokat upp sig på 

något. 
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Fokusgrupperna nämnde att de ville ha möjlighet till att slumpa en resa om man inte vet var 

man vill åka, och även att kunna boka kombinationsresor, med flygstolar mellan destinationer 

och erbjudanden på hotell. De vill kunna resa med fler transporter än flyg, till exempel båt, 

tåg och buss. 

Fokusgrupperna vill ha möjlighet att boka en specifik film eller måltid, samt även få 

information om vad maten innehåller. Man ville även ha möjlighet att boka massage, extra 

bekväma stolar, barnfria zoner, internet, taxfree-katalogen hemskicka innan avresa, speciella 

barnpaket för barnfamiljer, bollhav på flygplanet, med mera. 

Fokusgrupperna vill ha möjlighet att boka resor i mobilen, men även betala resor och få 

information om förseningar, byten med mera. 

7.5 Går företagets framtida visioner och planer ihop med kundernas framtida behov? 

Syftet med denna uppsats är att jämföra om ett charterföretags attityd och visioner om service, 

går ihop med de attityder och visioner som fokusgrupperna har inom samma område. Vi har i 

vår undersökning kommit fram till att attityderna om service ofta är gemensamma före både 

företaget och fokusgruppdeltagarna. De framtida visionerna skiljer sig främst i form av att 

fokusgruppdeltagarna har tänkt större och mer framåt i tiden än företaget har gjort. Kunderna 

tänker mer på specifika funktioner, idéerna är djärvare och tenderar till att stundtals vara 

orealistiska. Företagets visioner om sin framtid handlar mer om kostnadseffektivitet och 

effektivisering för kunderna. Mer specifikt talar fokusgruppdeltagarna om tillval i 

bokningsprocessen så som bollhav och barnfria zoner på planet, medan talar Ving mer om 

effektivisering på hemsidan samt att förbättra servicen som personalen ger i 

bokningsprocessen. Här går med andra ord de framtida visionerna om servicen isär mellan 

företaget och kunderna. En servicefunktion som däremot går ihop är de teknologiska 

visionerna, främst i form av utveckling av appar till mobiltelefoner. Även om fokusgrupperna 

efterfrågade appar med mer praktisk funktion och information, och företaget i dagsläget satsar 

mer på interaktiva aktiviteter åt barnen, går kundernas efterfrågan om appar hand i hand med 

Vings framtidsvisioner om effektivisering av sin service, vilket i sig är intressant. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

8.1 Reflektion och förslag till vidare forskning 

Charterbranschen är en stor och komplex bransch, vilket ger många intressanta infallsvinklar. 

Exempelvis anser vi att det finns en paradox i att kunderna blir mer och mer självständiga, 

och att antalet bokade All inclusive charterresor ökar för varje år. Har detta med 

tillgängligheten på internet att göra? Detta är något som vi anser skulle vara intressant att 

studera närmare, liksom den ständigt aktuella hållbarhetsaspekten. 

Det vi har gjort i denna uppsats är att jämföra kundernas och företagets uppfattning om 

service, men här finns självklart mycket mer att undersöka. Till exempel skulle en 

undersökning med samma syfte, men med större omfång, kunna göras där man kan göra en 

jämförelse mellan olika charter bolag och deras kunder. Med en jämförelse mellan företagen 

och fler fokusgrupper skulle man kunna få ett mer generellt resultat. Genom en sådan 

undersökning skulle man även kunna se vad företagen gör som fungerar och vad som inte 

fungerar när det kommer till kundnöjdhet. Charterbolagen gör garanterat sådana 

undersökningar internt i dagsläget, men vad vi menar är att man genom en jämförelse mellan 

företagen skulle kunna få ett mer generellt resultat som kan användas av alla företag. Dock 

handlar detta i slutändan om konkurrens företagen emellan, vilket gör att en sådan 

undersökning kan vara svår att få alla företagen att ställa upp på. En vinkel här är att endast 

undersöka kundnöjdheten och jämföra den hos företagen, och därmed indirekt utelämna 

företagen. Dock finns problematik i detta också då man inte ger företagen en chans att få säga 

sitt.  

I våra fokusgrupper så representerades varje årtionde från 40-talet till 80-talet hos deltagarna. 

Något som framkom under själva fokusgruppundersökningen, när deltagarna blev ombedda 

att utföra en bokning, var att det i viss mån kunde skilja mellan åldersgrupperna vad de 

uppfattade som bra service och vad de tyckte var en bra uppbyggd hemsida och 

bokningsprocess. Detta är inget vi har berört djupare i vår uppsats, men det vore intressant att 

studera. Det vore speciellt intressant att undersöka vad äldre tycker om SST teknologin och 

det faktum att Ving har som mål att boka allt via webben i framtiden. Undersökningar som 

täcker äldres behov och kundnöjdhet generellt när det kommer till SST existerar säkerligen i 

dagsläget, men det vore intressant att rikta in sig på olika charterföretag och utveckla den 

undersökning vi genomfört.  

Vår undersökning har varit avgränsad till resenärer i Stockholmsområdet, samt 

bokningsprocessen. Här kan omfattningen ökas på många olika sätt och då även få ett mer 

generaliserande resultat. Är det så att storstadsbor ställer vissa krav på servicekriterier medan 

människor som bor utanför anser service med hög kvalité vara något helt annat? Och hur ska 

man få kunna möta båda kundsegment? Här kan man även undersöka och jämföra 

åldersgrupper, vad de efterfrågar och hur man ska kunna möta så mångas behov som möjligt. 
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8.2 Avslutande diskussion  

Efter vår undersökning kan vi inte annat än imponeras av Ving och deras organisation och 

medarbetare. Alla vi mött och pratat med har varit tillmötesgående, hjälpsamma och villiga att 

förmedlad en bild av ett företag som tycks ha god koll på det mesta samt en plan för 

eventuella förändringar. Dock har vi funderat på om Vings egen enkät är tillförlitlig vad gäller 

service i bokningsprocessen, då den genomförs efter resan och inte innan. Risken finns att 

kunden har svårt att komma ihåg bokningsprocessen tydligt nog. Vi tror dessutom att 

semestrar är svåra fenomen att mäta, då kunderna ofta har stor kunskap om produkten innan 

köpet. En charterresa har en så pass tydlig inriktning att företaget ofta vet vad kunden 

förväntar sig, och därför kan uppfylla dess förväntningar. Frågan är hur nöjda kunderna är, 

och hur många som är supernöjda?  

Denna undersökning har gett en inblick i hur ett charterbolag jobbar med sin service, vad som 

fungerar och vad som fungerar mindre bra enligt deras kunder. Resultaten torde vara 

intressanta inte enbart för det aktuella företaget, men även för andra inom samma bransch. 

Detta då vi har integrerat olika typer av forskning kring kundnöjdhet, men framförallt, och 

kanske mest intressant, efterfrågat vilka visioner kunderna har om service i framtiden. Något 

som vi anser fascinerande är hur fokusgruppdeltagarnas framtidstänkande haft liknande 

visioner om servicens roll såsom tidigare nämnda framtidsrapporter från Amadeus menar. Att 

mer eller mindre få dessa framtidsutsikter bekräftade av fokusgruppen ger Ving stora 

kunskaper om sina konsumenter. Kunskaper de förhoppningsvis kan komma att få 

användning för i sitt jobb med att utveckla företaget för framtiden. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Branschhistoria  

Thomas Cook brukar kallas charterbranschens pionjär, då hans engagemang och drivkraft 

ledde till utvecklandet av den första typen av charterresa.
154

 Cooks inledande steg i 

kombination med bland annat den revolutionerande ångmaskinen resulterade efter andra 

världskriget i den första massturismen.
155

   

Efter andra världskriget fanns en längtan efter att se världen. Det fanns ett ökat välstånd i 

norra Europa och den nya marknaden ställde krav på billigare och tryggare resande. Bussen 

blev ett sätt att uppfylla båda dessa krav, och var det dominerande färdmedlet under de 

inledande åren av branschen. Idag har bussen låg status, då det ses som ett för tråkigt och 

lugnt alternativ till flyget.
156

 

I takt med att norra Europa ökade sitt välstånd, ökade även önskan om en längre semester.
157

 

Genom politiska och fackliga förhandlingar fick nordeuropéerna den längsta semestern i 

världen.
158

 År 1951 lagstiftades om tre veckors semester i Sverige.
159

 Detta medförde i 

charterbranschen ett behov av snabbare och mer bekväma färdmedel. Eftersom andra 

världskriget hade lämnat efter sig väl fungerande flygplatser på olika platser runt Medelhavet, 

kunde charterflyget introduceras i branschen. När sedan jetplanet började användas 

expanderade branschen hastigt.
160

  

Under charterns första levnadsår gick solresorna mestadels till Medelhavet, där Mallorca var 

den mest besökta destinationen under 1960-talet. På 1970-talet lanserades charterresor till 

Florida i USA, och idag är Thailand det största charterresmålet utanför Europa.
161

 

Diagram X: Charterns utveckling 1956 – 2005 

 
Källa: Charterhistoria, Von Seth (2008), s. 16 

                                                           
154 von Seth, Älskade charter, s. 6. 
155 O Löfgren, On Holiday, s. 170. 
156 O Löfgren, s. 171. 
157 O Löfgren, s. 172. 
158 O Löfgren, s. 172. 
159 T von Seth, Charterhistoria, upplaga 1, Vivlio, Lidingö, 2008, s. 15. 
160 O Löfgren, s. 17. 
161 von Seth, s. 19. 
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Bilaga 2: Resultat från fokusgrupperna 

FOKUSGRUPP 1 

5 personer som inte har rest med Ving 

Köping, 27 april 2011 

Steg 1: Definiera begreppet Service 

Vad är service för er generellt? 

Person 1: Vänligt bemötande, kunnande, snabbhet, förtroende. 

Person 2: Trevligt bemötande, inspirerande.. 

Person 3: Bra bemötande, positiv, vägledande, tips, kundfokus. 

Person 4: Artighet, lyssnar till behov av individ, glad, fokus på personen som är framför en, 

inte falsk (för att få sälja), fokus på den enskilda personen. 

Person 5: Kunnighet, serviceinriktad, glad utstrålning, välinformerad. 

Allmän diskussion: Erfarenhet kan göra att man har kunnighet, inte tvivla på sig själv då 

börjar kunden tvivla, förtroende.  

Viktigast att få med i en definition?  

Allmän diskussion:  

Steg 2: Diskussionsfrågor 

Vad är hög kvalitet av service? 

 Professionellt bemötande. Kunnig. Service! Ge det bästa. Trevligt. Hålla vad man 

lovar. 

 Objektiv framtoning. Folk uppfattar saker olika, personliga krav. 

 Dålig? Oinspirerat bemötande. Kan inget, svamlar. Inte anträffbar, glömmer bort 

kunden. Alla kunder lika mycket värda, behandlar man inte lika är det dåligt. 

 Vad är slutprodukten? Får man det man vill? Då höjs kvaliteten på tjänsten! Nöjd eller 

inte? 

Steg 3: Lista faktorer 

Vad är viktigt för dig för när det gäller bokning på internet? 

Person 1: Enkel hemsida, många hjälpfunktioner. Fastnar man någonstans ska det finnas 

hjälpikon. Telefonkontakt i samband med bokning. 
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Person 2: Online service, fråga på nätet/tele. Betyg från tidigare kunder, inte kopplat från 

researrangören med stjärnor etc (ebay). 

Person 3: Lätt och snabb. Inte komplicera. Chatta, olika tidpunkter.  Bra översikt, ser när man 

bokar vad som ingår, vad man får. 

Person 4: Lättillgängligt, inte komplicerat, stå vad som ingår klart och tydligt, så inte priset 

ändas, telefon viktigt, se hemsidan samtidigt som man pratar. 

Person 5: Lätt för de som inte kan internet. Muntlig kontakt med frågor. Informativ. 

Allmän diskussion: 

 Mat på planet. Alla vill inte äta på planet. Räkna inte bara in det i priset. Flyg 3h, 

behöver inte äta. 

 Strandnära, centrum. Information uppe. 

 Thailand, nära nödutgången, bra benutrymme. Förboka sittplats? Barn, benutrymme 

mm. Reguljärt boka innan, checka in 24h innan, väljer sin plats. 

 Bjuda på mer. Tar bra betalt. 

 Boka barnvakt i förväg. 

 Betygsätta flygvärdinnor, pms. 

 Alla hotell är bra enligt hemsidan! Tidigare gäster, oberoende gäster. 

 Bo hos familjer istället för hotell (Är det charter?), kommer mer nära kulturen.  

Steg 4: Vikta faktorer 

Vilka faktorer är viktigast när det gäller internetbokning? 

 Recensioner från andra om hotellen. 

 Göra tillval (barnpassning, utflykter, dykning, golf, fest), beroende på hur inrutat 

man vill ha det. 

 Hotellen, speca de sevärdheter som finns i området. 

 Brett utbud på resor, det finns något för mig, stor målgrupp 

 Tillgänglighet via telefon. 

Steg 5: Test av hemsidan och dess service 

Upptäckte någon som var viktigt innan? 

 Det fanns allt, lätt att förstå. Möjlighet att prata med någon. 

 Många tillval. Allt fanns. 

 Fler alternativ i dagar hit och dit i sökningen. 

Saknade ni något? 

 Inte mer, då blir det för krångligt. 
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 Betyg från kunder, 4,3, klicka på det och se vad de skrivit. Finns på resetips, men vill 

ha det tillsammans. 

Positiva saker med hemsidan? 

 Fina bilder. Strukturerat. Lättförstårligt. Välja mat. 

Negativa saker med hemsidan? 

 Tvungen att gå till startsidan för att hitta chatten. Borde komma upp när man håller på 

att boka. 

Vad tycker ni generellt om bokningen? 

 Bra, lätt, många val. Skräddarsy en rese enligt mig. 

 Bra att kunna bestämma maxpris, 1/3 missade den. 

 Lätt att följa. Namn osv, som alla andra bokningar.  

 Möjlighet att boka om 30 dagar innan, på internet. Flik. 

 Försäkring, jämförde försäkringar. Bra. 

Vad tycker ni om ev tillval? 

 Fanns en hel del.  

 Fördel om man är osäker, kan välja själv. 

 Utbudet bra. Varierande. Beroende på resmål.  

 Grunden, vad vill man syssla med på sin semester.  

Gick det bra att boka resan? 

 Ja. 

Stötte du på något problem? 

 Bokningen Nej. Inga problem. Enkel projekt. 

 Service  Lita inte på hon som svarade på chatten (sandstränder på rohdos). Bra att 

hon svarade på riktigt och inte auto-svar. 

Det finns en databas med svar på frågor, hittade ni den? 

 Nej. 

Vad tyckte ni chatten? 

 Kunde svaren, vad de vet.  

Vad kan utvecklas? Önskemål? 
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 Chatten, ställa frågor samtidigt som man har bokningen uppe. 

 Vägleda. Seniorbokning, för de som inte har internetvana. Tydlig guide, steg 1 bla bla. 

 Bokningen, osäker på hur man bokar, direkt kopplas till någon som hjälper en att 

boka. 

 Stegen i bokningen. Borde stå att man inte har bundit dig till något än. Lätt att tro att 

man bokat fast inte har det? Jo, typ. 

Vad vill ni ha i framtiden? 

 Kombiresor, jorden runt, bara flygstolar mellan destinationer. Erbjudanden på hotell. 

Inte behöva ta paket om man inte vill. Båt, tåg, flyg, buss.  

 Välja till. Vill sitta bredvid en snygg, attraktiv, vältränad man på flyget. Det är 

framtiden. 

 På flyget. Champagne, fotmassage, spa-behandling, välja mat (vad som helst! 

västerbottenpaj), betala extra för bekväma stolar, barnfria zoner, boka en film innan 

man åker, taxfreekatalogen hemskickad innan resan. 

 Teknologiskt: (ledande) på mobilen, betala via app, boka sista minuten, reser man 

mycket med bolaget och kommer upp i en viss grad bör man få förtur att boka sista 

minuten, förslag för resor 

Vad tyckte ni om instruktionerna och användarvänligheten på hemsidan? 

 Bra. Självklara, behövde inte instruktioner. Enkel sida. Kanske inte hitta alla 

hjälpfunktionerna. Men kanske inte behöver så mycket hjälp? Hittat resan själv, utan 

hjälp, känns bra. Tänkte inte på hjälp så mycket. 

 Hjälpen, bra att det finns, men det ska inte behövas. Sidan ska fylla sin funktion. De 

stötte inte på några fel, behövde ingen hjälp, så det var bra. 

Vad tyckte ni om designen på hemsidan? 

 Fina bilder, lockad, ordning, lätt att hitta.  

Steg 6: Allmän avslutande diskussion 

 Måste ha bra service annars blir de slagna direkt. 

 ”Om Apollo är billigare, skitsamma vilken service man får från Ving, man vill kanske 

bara komma till ett ställe och då spelar det mindre roll vilken service man får”. 

 Ryanair, kommer mer kostnader efterhand. Det vill man inte ha. 

 Måste fungera rakt igenom med bokningen, annars överlever dem inte.  

Hård konkurrens på marknaden! 

 Missnöjd överlag, flygstolar, hårda. Vill inte bet 30 000 för första klass.  
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FOKUSGRUPP 2 

5 personer som har rest med Ving 

Köping, 11 maj 2011 

Steg 1: Definiera begreppet Service 

Vad är service för er generellt? 

 Någon som tar reda på vad man vill ha, tillfredställa. 

 Någon som tänker längre än jag själv gör, på något jag inte tänkt på själv. 

 Göra det enkelt. 

 Nyttigheter som erbjuds överhuvudtaget. 

 Tillmötesgående. 

 Att man lyssnar. 

 Tar reda på saker och ting. 

 Man behöver inte alltid veta något, bara man tar reda på saker och ting. 

 Dålig service – motsatsen. 

 ”det är inte mitt bord” 

 Dålig attityd. 

 Kan inte hjälpa. 

 Inte bryr sig. 

 Dåligt skyltat. 

Steg 2: Diskussionsfrågor 

Vad är hög kvalitet av service? 

 Samma sak. Att man är tillmötesgående och bryr sig. 

Har kunden alltid rätt? 

 Den som levererar servicen ska alltid anse att kunden har rätt, annars är det dålig 

service. Det borde vara så. 

 Kunden har inte alltid rätt, men det är inget själ till att vara snäsig. Man måste vara 

tillmötesgående. 

 Leverantören av servicen måste vara trevlig! 

Steg 3: Lista faktorer 

Vad är viktigt för dig för när det gäller bokning på internet? 

 Kunna backa bakåt i serviceprocessen om man gjort något fel. Ofta försvinner allt och 

man får börja om. 

 Det är bra om datorn inte låser sig. 

 Inga dolda utgifter. 

 Transparens. 

 Man måste kunna annullera allting om oförutsedda kostnader uppkommer. 
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Steg 4: Vikta faktorer 

(Hoppades över..) 

Steg 5: Test av hemsidan och dess service 

Första intrycket 

 Lite rörigt första gången.  

 Mycket information. 

 Svårt att hitta resor man letar efter. 

 Man får inte veta om det är dit eller hemresan som inte finns tillgänglig. Den borde 

informera om vad problemet är tex att vi reser bara en vissa dag i veckan. 

 Man fick ibland upp ”sök andra resmål i detta landet”. 

 Man fick alternativ på ibland, ibland inte. 

 Man måste sätta sig in o hemsidan och lära sig hur den fungerar. 

 Dt är ofta ett problem att boka. Orolig om jag betalat rätt. 

Upptäckte ni något som ni innan tyckte var viktigt? 

 Går man tillbaka två sidor så försvinner informationen. 

Saknade ni något? 

 Restiden, avgång. Kom först i slutet. 

 Uppgifter om väder och vind. 

Något som var dåligt med bokningsprocessen? 

 Mycket tillval som kostade extra! Detta borde vara inkluderat i priset på en paketresa! 

Dålig info av de olika tillvalen betyder. Dålig info, förvirrande, man får backa bakåt i 

bokningsprocessen. 

Tanken med charter är väll att man ska få allting? Slippa tillval. 

 Irriterande att det fanns hotell som inte fanns, tex att man inte kan välja hotell som inte 

är prissatta än. Då är man inte intresserad av att se det. I så flal måste man se det på en 

gåmng att det inte är tillgängligt.d et är irriterande att gå igenom en lista med olika 

hotell. 

 Ospecificerat, det känns osäkert eftersom man kan hamna på hotell som inte tillhör 

Ving. De finns risken att man väljer att inte åka med Ving igen om hotellet är dåligt 

oavsett om det var Vings fel eller ej. 

Positiva saker med hemsidan? 

 Chatten var trevlig, fantastik bra, det gick fort. Bra att det står att nu börjar hon skriva. 

 Man kunde fråga olika frågor i chatten. 

 Lätt att hitta chatten. Gav information. Hänvisa till ytterligare information. 

Negativa saker med hemsidan? 

 Chatten var dålig, seg, otrevlig. 
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 Ja kände mig besvärlig, ingen jobbig fråga, men jag kanske var lite otydlig. Hon kunde 

inte svara, bad kontakta på telefon. 

 ”Bara snabba frågor”. 

 Chatten är väll till för om man inte förstår. 

 Svårt att hitta chatten. Den syns inte om man söker efter chatten på hemsidan. 

 Chatten syndes inte när man hade problem! Försvann om man till exempel valde ett 

hotell. 

 Det tar lång tid att hitta chatten! 

 Rekommenerade hotell som inte fanns på chatten. 

 De dök upp tillval som kostade lite var och här. Slutsumman blir inte desamma! Om 

man vald en slutsumma, så blird en en annan, detta får man inte se förens sista sidan. 

Då måste man backa och välja nytt hotell. 

 Man måste betala kort, sedan måste man bekräfta hotellet, då stod det ”betala inte 

förens det är bekgräftat”, förvirrande hur man ska göra. 

 Det borde inte vara möjligt att betala om man inte allt är klart. 

 Om man glömmer att fylla i något i bokningsuppgifter kommer en ljusblå vagt synlig 

som man ofta missar, man fortsätter klicka men först¨r inte att man glömt fylla i 

någhot efter som det är så otydligt. 

 Om det inte finns stjärnor så antar man att man inte msåte fylla i. 

Vad tycker ni om eventuella tillval? 

 Vad inenbär ”paradisstrand”, vad är ”bra strand”. Lite osäkert vad det innebär/betyder. 

 Om man valde olika tillval så kom det sedan upp att det inte fanns någon sådan resa. 

 Det gick att välja WC och usch på rummet på ospecificerade resor, bra! 

Det finns en databas med svar på frågor, hittade ni den? Isf, vad tyckte ni om den? 

 Vissa hittade, inte andra. 

 Svår att hitta! 

 Den är hjälpsam, bra att den finns! 

 Behöver lite tålamod för att ta sig igenom den. 

 Bra grej! 

Vad tyckte ni designen på chatten? 

 Lite liten text. 

 Tydligt. 

 Ljus text. 

Har chatt-personen kompetens att svara på frågorna? 

 Dem hade kompetens. 

 Dem kunde inte hjälpa och hänvisade till telefonen. 

 De kunde säkert men tyckte kanske frågan var jobbig. 

 Dåligt om man sitter o letar efter en resa, inte hittar det man efterfårgar oavsett om 

man inte kräsen på datum tid, man går till chatten för att får hjälp, blir dissad, då 

skulle jag inte boka med ving. 

 Man är betalningsvillig och flexibel men får inte hjälp. Jag hade  letat så länge som jag 

gjorde här där jag provade väldigt många sökningar. 



56 

 

Vad tyckte ni om instruktionerna och användarvänligheten på hemsidan? 

 Skitdålig eftersom jag inte hittade någon resa. Det står att ni reser till en destination 

men det finns inga resor. Det finns heller ingen info om när man verkligen reser till de 

destinationer som uppges. 

 Jag tror det är första gången aj är på en resesajt som ITNE ger förslag på datum. ”vi 

har inget som passar er men det där kanske gör det sen förslag”. 

Vad tyckte ni om designen på hemsidan? 

 Den passar företaget. 

 Alltför mycket information. Man blir snurrig i huvuet. 

 Sådant som borde synas tex frågor och svar var inte synlig. Sådant som kan unvdika 

att Ving blir nedringda. 

 Allt flyter ihop. 

 Om man dock sak boka en resa är bokningsfunktionen väl synlig. 

 Det är gjort för någon som har gott om tid. 

 Frågor och svar! Det är en bra förstasida, dock om man sitter fast vill man se var 

hjälpen finns synligt. 

 Eller när man bokat resan kanske frågor och svar också är intressant. Borde finnas hela 

vägen i bokningsprocessen. 

 Hyr mycket bagage man får ha med borde stå under samma destination/hotell. 

 Bra upplägg utseendemässigt men funktionen fungerar inte. 

 Det borde framgå tydligt var man hamnar när man klickar på något. Det borde finnas 

an tydlig översikt överallt. Bra navigering!! 

Vad tror ni att ni vill ha i framtiden (i bokningsprocessen)? 

 Man borde kunna slumpa en resa om man inte vet var man vill åka! 

 Ha frågor och svar tydligare under bokningen. 

 Vill veta vilket hotellrum man får, skisss på hotellet var hotellrummet ligger med den 

o den utsikten på Vings egna hotell. Då kan man ta mer betalt för rummen, det kan 

man accepterar. 

 LiveView på internet så man kan gå in och titta i hotellet och rummen innan! 

 Om man flyger längre oh ska byta plan så vore det bra med instruktion hur man ska 

röra sig mellan flighterna. Slå på telefonen ”hej välkommen hit hälsningar ving, du ska 

vara om 35 min i gate 7, klicka här får du en karta hur du ska ta dig dit”. 

 Längre flygresor, vore bra att kunna boka barnpaket för att underhålla barnen större 

delen av resan, till exempel välja film innan, bollhav på planet. 

 Klicka i bokningen ”jag är flygrädd” så personalen vet det. Sen kommer det upp ”det 

kommer gå bra det här”. 

 LiveApp som informerar på destinationen om det händer något, eller info som 

resenären kan behöva ha. Transfern är försenad.  

 Att de på destinationen kan kommunicera med resenären via app. 

 En karta, veta var man flyger. Under flygresan. 

 Internet på planet som tillval. 

 Kunna få varma handdukar. 

 Långa flyg, större möjligheten att påverka maten! 

 Få info om vad maten innehåller, va det är för mat. 

 Kunna lämna in synpunkter! 
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Steg 5: Avslutande diskussion 

 Viktigt att informera! Tex om man vill ha utsikt över poolen för barnens skull, krångla 

inte utan var tillmötesgående även om vi behöver betala. Man vill inte bråka för det! 
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Bilaga 3: Intervjuguider 

Personliga intervjuer: 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv och din roll på Ving?  

2. Varför erbjuder ni era kunder möjligheten att kunna boka sin resa via butik/hemsidan? 

3. Vad är service (begreppet) för er på Ving (rent generellt och när det kommer till 

butik/hemsidan)? 

4. Vad är service med hög kvalité för er på Ving (rent generellt och när det kommer till 

butik/hemsidan)? 

5. Vilka olika servicefunktioner erbjuder ni bokande kunder i dagsläget i butiken/på 

hemsidan? Finns det någon servicefunktion som utmärker sig?  

6. Vad tycker kunderna om er service på hemmaplan?  

7. Vad tror ni att era kunder tycker är viktigt när det kommer till bokningsmöjligheten i 

butik/på hemsidan?  

8. Hur arbetar ni med butiken/hemsidan för att få nöjda kunder? 

9. Anser ni att det finns tillräcklig enkel kommunikation och design i hemsidan/butiken för 

att kunderna ska hitta alla servicefunktioner som finns tillgängliga?  

10. Jobbar ni med butiken/hemsidan och bokningssystemets olika delar var för sig eller som 

en helhet? På vilket sätt? Vad är viktigt? 

11. Hur jobbar ni med kvalitetssäkring av bokningssystemets olika komponenter? Finns det 

några specifikationer att gå efter? Jobbar ni översiktligt eller på detaljnivå?  

12. Planerar ni någon utveckling av er service? (Vad är syfte med utvecklingen?)  

 

E-postintervjuer: 

1. Har Ving någon gemensam definition på vad ”service” och ”hög kvalitet” är för 

företaget, och i så fall vilka är dessa? 

2. Om inte, hur ställer ni er allmänt till dessa begrepp? 

3. Hur har dessa begrepp jobbats fram, och på vilket sätt informeras anställda om detta 

internt på företaget? 
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Bilaga 4: Vem har gjort vad? 

 

Kapitel 1 – Inledning: Anna och Helena 

Kapitel 2 – Om företaget: Anna och Helena 

Kapitel 3 – Metod: Helena har haft huvudansvaret. 

Kapitel 4 – Teori: Anna har haft huvudansvaret. 

Kapitel 5 – Empiri: Fokusgruppdelen har Anna skrivit. Delen med intervjuerna på Ving har Helena har 

skrivit. 

Kapitel 6 – Analys: Anna och Helena 

Kapitel 7 – Slutsatser: Anna och Helena 

Kapitel 8 – Avslutande diskussion: Anna och Helena 

 

 

 


