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Sammanfattning 
Till följd av den digitala utvecklingen har organisationer börjat inhämta och lagra stora 

mängder digital data. Den digitala datan som samlats in av organisationer benämns som big 

data och utgörs av personlig information om individer. En grundläggande del vid ett 

tillämpande av big data i organisationers arbete är en analys av insamlad information. Med 

hjälp av en analys transformeras datan till förståelig information som sedan kan appliceras i 

beslutsfattandeprocesser inom organisationer. Beslutsfattare inom organisationer använder 

information som är utvunnen från big data för att stärka deras argument vid situationer där 

beslut ska fattas. Big data har utvecklat och möjliggjort nya former av hur organisationer 

genomför beslutsfattandeprocessen gällande segmentering av konsumenter.  

 

Med avseende på det bredare utbud av information som finns tillgänglig om individer tilltar 

organisationers möjligheter för en ökad förståelse om individen. Informationen som samlas in 

av organisationer kan ha både dagsaktuell och historisk karaktär. 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en undersökning granska två svenska reseföretags 

användande av big data i deras beslutsfattade vid identifiering av nya segment.  

Studien utgår från en fallstudiedesign som undersöker två svenska företag inom resebranschen 

med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

 

Det teoretiska ramverk uppsatsen bygger på har utformats utefter problemformuleringen och 

tar därför upp big data, beslutsfattande och segmentering. Detta leder fram till en 

analysmodell som förklarar hur dessa begrepp förhåller sig till varandra. 

 

De resultat undersökningen påvisar är att organisationers identifiering av nya kundsegment 

påverkas av big data på olika sätt. Big data används som underlag för beslut men är 

fortfarande i behov av kompetenta beslutsfattare med sakkunskap om marknaden och 

konsumenter. Beroende på vilken marknad organisationen är verksam på är typen av data 

avgörande för vilka beslut gällande identifiering av segment som kan fattas.  

 

Nyckelord: Marknadsföring, big data, beslutsfattande, segmentering, resebranschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 
Through an ever-increasing connectivity, the digital imprints left behind are opening new 

possibilities for organizations. Big data contains large amounts of consumer data and through 

analysis this data is transformed into information. This has enabled organizations new forms 

of how to implement big data to the decision-making process regarding segmentation of 

consumers. Through a qualitative survey and semi-structured interviews, a case study is used 

for the research of Destination Gotland and TUI. The purpose of this study is to investigate 

how big data affects the decision-making process for segmentation at two organizations in the 

travel industry. The theoretical framework has been designed after thorough research of 

relevant literature. The Analysis model used in the thesis is a product of the theoretical 

framework. The results of this study show that big data is affecting how organizations are 

identifying customer segments. Big data is used a foundation for decision-making but still 

relies on knowledgeable decision-makers. The type of market the organization is operating in 

is crucial to the nature decision that can be made regarding segmentation. 

 

Keywords: Marketing, big data, decision making, segmenting, the travel industry 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Till följd av individens ständiga uppkoppling mot internet lämnas spår i form av information 

vid användande av digitala enheter (Power, 2016). Information människor lämnar efter sig 

benämns som big data och dessa digitala spår kan användas av företag för att få en mer precis 

bild av vad som eftersöks hos potentiella och befintliga kundgrupper. 

Halevi och Moed (2012) tar upp att termen big data myntades första gången år 2005. Big data 

innebär digital lagring av stora mängder information. Informationen som individer lämnar 

efter sig är personlig och den innefattar allt från sökningar på Internet, demografiska 

variabler, geografisk positionering och aktivitet på sociala medier.  

 

Big data har många olika användningsområden. I synnerhet gällande segmentering. För att 

kunna använda insamlad data menar Tanner (2014) att man måste skapa en förståelse för 

vilken typ av big data som eftersöks. Tanner (2014) konstaterar att data utan förståelse inte 

bidrar till kunskap. Om det inte finns en förståelse om vad data faktiskt innebär finns det inget 

värde i den utvunna informationen och därav går den inte att använda. Värdet med big data i 

vår studie är att öka kunskapen om vilka konsumenter som anses vara potentiella och möjliga 

att approchera. 

Kościelniak och Puto (2015) konstaterar att företag kan använda big data som ett hjälpmedel 

och underlag vid beslutfattande. Spillane (2012) menar att big data inte leder fram till beslut i 

sig själv utan istället förstärker argument som organisationer sedan agerar utefter. Elgendy 

och Elragal (2014) anser att den insamlade datan måste analyseras för att skapa ett värde av 

den information man samlat in med målsättningen att kunna fatta bättre beslut. Det kan krävas 

att man samordnar flera avdelningar inom ett företag, exempelvis 

marknadsföringsavdelningen med IT-avdelningen, för att förstå värdet av insamlad 

information och hur den kan användas (Janssen & Kuk, 2015). 

Janssen, Voort och Wahyudi (2017) menar att inom big data finns det en risk för svag 

förståelse bakom värdet av insamlad data. Beslutens kvalitet kan försämras om beslutsfattarna 

i ett företag inte förstår sambanden med informationen som samlats in. Beslutsfattandets 

kvalitet står i proportion med kvaliteten på insamlad information som i sin tur beror på 

samverkan mellan olika avdelningar på ett företag och erfarenhet. Med hjälp av big data kan 

företag fatta beslut och sedan selektera bort vissa grupper baserat på variabler och lägga fokus 

på de utvalda kundsegmenten.  

 

Det finns olika skäl enligt Fahy och Jobber (2015) som ligger till grund till varför företag 

väljer att segmentera marknader. Till följd av en segmentering kan företaget bland annat få en 

ökad kunskap om den marknad där företaget är verksam samt eventuellt finna nya möjligheter 

för tillväxt för företaget. Murray, Agard och Barajas (2017) konstaterar att kundsegmenten 

traditionellt sett baseras på beskrivande egenskaper om konsumenten eller en mängd 

datakällor. Beskrivande variabler som demografi eller geografi är det som tidigare legat till 

grund för segmentering men när dessa variabler inte finns tillgängliga fallerar de traditionella 

metoderna för en segmentering. En segmentering går att genomföra med hjälp av att använda 

historisk data för att skapa en förståelse över konsumentens beteende.  

 

Marknadssegmentering är ett vanligt förekommande styrningsmedel och i takt med en 

ständigt ökande mängd data vad gäller bland annat ekonomi och sociala trender finns det inte 

många riktlinjer för hur beslutsfattare ska tolka och konvertera data till användbar information 

(Murray et al., 2017). Dolnicar, Grün, Leisch, och Schmidt (2014) konstaterar att 
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segmentering är en nyckelmetodik som används av akademiska turismforskare för att utveckla 

kunskap. Inom resebranschen fattas många viktiga beslut baserat på analyser av segmentering. 

 

1.2 Problematisering 
Mängden data har enligt Mayer-Schönberger och Cukier (2013) ökat markant vilket 

organisationer numera börjar ta tillvara på. Power (2016) menar att datainsamlingen har ökat 

kraftigt till följd av nya datakällor och datatyper. Denna ökade mängd data leder till ett 

bredare underlag gällande beslutsfattande i olika avseenden samt ett segmenteringssyfte.   

 

Olszak  (2016) fastställer att big data ofta ligger till grund för olika typer av beslut inom 

organisationer. Att samla in själva datan är inte ett svårt moment i sig utan Elgendy och 

Elragal (2014) hävdar att det är analysen av informationen som utgör en utmaning och det är 

först efter en korrekt genomförd analys som företaget finner något värde i den information 

som samlats in. Med stöd av den insamlade informationen fattar organisationer beslut som 

berör olika delar och moment inom diverse arbetsområden.  

 

Dibb och Simkin (2001) konstaterar att förståelsen om konsumentens beteende i en allt mer 

diversifierad marknad kräver en förmåga att både kunna hantera och analysera stora 

datamängder. Med hjälp av att organisationer har en förståelse för sina konsumenters 

beteendemönster kan big data användas som underlag vid strategiska beslut (Murray et al., 

2017). Konsumenters beteende kan över tid skifta vilket då betyder att en segmentering 

baserad på big data inte alltid är permanent. Detta innebär att segmenteringen bör ses över. 

Utifrån beteendemönster kan organisationer sedan segmentera vilka individer som kan antas 

vara potentiella konsumenter och hur redan befintliga konsumenters segmentering kan 

förändras.  

 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar big data beslutsfattandet vid identifiering av nya kundsegment på två svenska 

reseföretag? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsen undersöker organisationers användande av big data och hur det påverkar 

beslutsfattande i ett segmenteringssyfte. Digitaliseringen och nya datakällor har möjliggjort 

för organisationer att samla in data om konsumenter. Det har resulterat i ett bredare utbud av 

tillgänglig informativ information som kan användas i beslutsfattande områden inom 

organisationer. Utvunnen information används som beslutsunderlag gällande segmentering. 

 

Undersökningen syftar även till att skapa en djupare förståelse av sambandet mellan 

insamlingen av data, databehandlingens betydelse och ett användande av data vid 

beslutsfattande i samband med identifiering av nya segment. 

 

1.5 Avgränsning 
Undersökningen avgränsar sig till enbart svenska organisationer som bedriver sin verksamhet 

inom resande. För att delta i undersökningen måste organisationerna syssla med insamling av 

digital data och implementering av denna data i arbetet. 

 

I denna undersökning avgränsar vi oss till hur insamlingen, analysen och hur tillämpningen av 

big data går till inom segmentering. Insamlingen skiljer sig mellan olika organisationer därför 
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finner vi det relevant att undersöka detta. Undersökningen behandlar även 

beslutsfattandeprocessen gällande identifiering av segment. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel definieras begrepp som förekommer inom uppsatsen. Tidigare forskning och 

teorier avseende big data, beslutsfattande samt segmentering redovisas här. Med detta som 

grund skapas avslutningsvis en analysmodell som kommer att användas som analysverktyg 

för det empiriska resultatet. 

 

2.1 Tidigare studier om big data 
Tidigare forskning kring fenomenet big data har till största del cirkulerat kring analysen av 

den insamlade datan. I dessa undersökningar har det även framgått hur betydelsefull rätt typ 

av data är för företaget som använder big data för diverse syften (Kalkowski, 2016). Andra 

studier kring big data handlar mycket om hastighet och att utforma annonsering för 

konsumenter i realtid.  

 

En förutsättning för big data är stora mängder information. I och med dagens digitalisering 

har informationsflödet ökat avsevärt. Gandomi och Haider (2015) menar att big data är 

värdelös i ett vakuum och att dess fulla potential uppnås först då den används för 

beslutsfattande. För att detta ska uppnås anser Gandomi och Haider (2015) att organisationer 

effektivt måste bearbeta snabb dataflöden i stora volymer för att konvertera det till värdefull 

information. 

 

Organisationer ser en stor potential i kombinationen av analys och dataströmmar för att kunna 

erbjuda ett högre värde till sina kunder (Power, 2016). Organisationer kan fånga och lagra 

data baserat på kunders aktivitet men analysen av detta är ofta svår (Power, 2016). Till 

skillnad från traditionella datamängder innefattar big data ofta stora mängder ostrukturerade 

data vilket kräver en större analysförmåga. Chen et al. (2014) konstaterar även att big data 

skapar nya möjligheter för upptäckande av värde. Den stora mängden data innebär samtidigt 

utmaningar för organisationer att effektivt kunna hantera och organisera denna. Big data 

kännetecknas förutom av den stora kvantiteten även av andra egenskaper som definierar dess 

karaktär.  

 

Termen big data är väldigt bred (Chen, Mao, Liu 2014; Boyd & Crawford 2012; Power, 

2016). Boyd och Crawford (2012) utgår likaledes utifrån att det är stora mängder data men att 

det inte är enbart mängden data som är avgörande. Big data rör sig snarare om förmågan att 

söka, sammanställa och dra korsreferenser inom stora datamängder (Boyd & Crawford, 

2012). Enligt Boyd och Crawford (2012) definieras big data av ett samspel mellan tre olika 

faktorer. 

1. Teknologi, syftar till maximerad beräkningskapacitet, korsreferenser av stora 

datamängder och träffsäkra algoritmer. 

2. Analysförmåga, att känna igen mönster i stora mängder data för att dra slutsatser. 

3. Mytologi, vilket betyder att stora datamängder erbjuder en högre form av kunskap 

samt intellekt och kan ge insikter som tidigare inte var möjliga. 

 

2.2.1 Big datas dimensioner 

Layney (2001) anser att big data syftar till Volym (Volume), Variation (Variety) och 

Hastigheten (Velocity) eller även kallat ”de tre V:na av big data”. Den exponentiella 

tillväxten av tillgänglig data innebär att volymbegreppet är centralt inom big data (Sun, 

Cegielski, Jia & Hall, 2016; Demchenko et al, 2013). Big data är en stor mängd data som 

kräver stora lagringsutrymmen (Akter & Wamba, 2016). I takt med att datalagringsutrymmen 

ökar i kapacitet kan det som idag klassificeras som big data ändras då ännu större 
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datamängder kan lagras (Gandomi & Haider, 2015).  De stora datamängderna underlättar 

beslutsfattande processer och hjälper beslutsfattare att fatta strategiska beslut (Akter & 

Wamba, 2016). Data som samlas in är ofta ostrukturerad och måste därför bearbetas innan 

den kan användas som beslutsunderlag (Akter & Wamba, 2016).  

 

’Velocity’ är hastigheten av hanteringen av data, insamling och analys (Demchenko et al. 

2013; Seddon & Currie 2017). Enligt Akter och Wamba (2016) är det en nödvändighet att 

förstå vikten av hastighet inom big data. Detta bör vara en prioritet för ett företag för att 

förbättra beslutsfattande och prestationer. Gandomi och Haider (2015) anser att 

analyshastigheten vid en hög takt av datagenerering är viktig eftersom beslut kan fattas i 

realtid på denna information. Detta menar Akter och Wamba (2016) skapar nya möjligheter 

för organisationer. 

  

’Variety’ är ett karaktäriserande mått av big data. Variationen avser de olika typer av data 

som samlas in (Demchenko et al. 2013; Gandomi & Haider 2015; Seddon & Currie 2017). 

Mängden av datavariationer ökar konstant. Traditionell strukturerad data kompletteras med 

ostrukturerad data från källor såsom ljud, video, text och mänskliga interaktioner (Demchenko 

et al. 2013; Gandomi & Amir 2015). Det resulterar i att ostrukturerad data  bland annat kan ge 

information om individers beteende och vanor (Gandomi & Haider, 2015). De olika typerna 

av data kräver olika typer av analys och modeller för att extrahera information (Akter & 

Wamba, 2016). Genom att ta tillvara de olika typerna av tillgänglig information menar 

Demchenko et al. (2013) att organisationer kan få ut det fulla värdet av 

informationstillgångarna. 

  

Dessa nyckelbegrepp är det som framträtt som en gemensam ram för att beskriva big data och 

för datahantering inom området (Chen, Chiang & Storey 2012; Kwon, Lee & Shin 2014; 

Gandomi & Haider 2015) 

 

De Mauro et al. (2015) har skapat en definition som sammanställer karaktärsdragen av dessa 

olika definitioner och menar att ”Big data representerar information och tillgångar som är 

karaktäriserade av så pass hög volym, hastighet och variation att de kräver specifik teknologi 

och analysmetoder för att transformeras till värde.” Uppsatsen kommer att använda den 

sistnämnda definitionen för big data. 

 

2.2.2 Definition av analyserad data och information 

Bender och Fish (2000) menar att kunskap och expertis härstammar från data och 

information. Till följd av analys av data adderas mening och värde. Därigenom kan data 

tolkas och formas för ett syfte.  

 

Digital data för denna uppsats definieras som data genererad online som ett resultat av 

människors handlingar. Det kan till exempel vara så kallad click-stream data från hemsidor, 

sociala medieplattformar och reklam online (Akter & Wamba, 2016; Gandomi & Amir, 

2015). Digitala data kan även genereras via mänskliga interaktioner i exempelvis chatt-fält 

eller forum. 

 

2.3 Data-driven beslutsfattning 
Big data kom in i organisationer som ett verktyg för att förbättra beslutsbefattande menar 

Janssen et al., (2016). Inom organisationer fattas beslut numera frekvent med assistans av big 

data (Olszak, 2016). Att samla in data är inte ett svårt moment, utan det är själva 
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behandlingen och analysen av data som företaget har samlat in (Elgendy & Elragal, 2016). 

Det är i denna fas data omvandlas till värde (Bender & Fish, 2000) 

Om man utvinner rätt typ av data är denna data värdefull för företaget (Kościelniak & Puto 

2015; Elgendy & Elragal 2016). Det finns enligt Janssen et al. (2017) en stark koppling 

mellan kvaliteten på den inhämtade data och kvaliteten på beslutsfattandet. Elgendy och 

Elragal (2016) konstaterar att denna kvalitet inte är något en människa kan avgöra på egen 

hand då datan som samlas in är komplex och mycket omfattande. Människan får förlita sig på 

datorer som med hjälp av algoritmer och andra verktyg tyder data och gör den mer förståelig 

och sedan applicerbar i olika syften. 

 

Enligt Elgendy och Elragal (2016) ger big data en möjlighet att skapa ett bättre 

beslutsunderlag till följd av att företag kombinerar den nyvunna informationen med tidigare 

erfarenheter. Elgendy och Elragal (2016) konstaterar även att integreringen av big data i 

beslutfattandeprocessen måste förbättras. En bättre integrering resulterar i ett effektivare 

beslutsfattande.  

Utökade digitala informationskällor har skapat en utmaning för marknadsförare (Lariviere, 

Joosten, Malthouse & Huang, 2013). Detta har resulterat i framkomsten av så kallad 

datadriven marknadsföring. Kumar, Chattaraman, Neghina, Skiera, Aksoy, Buoye och 

Henseler (2013) definierar datadriven marknadsföring som användning av data för att 

informera och förbättra befintliga marknadsföringsaktiviteter såsom segmentering. Med hjälp 

av insamling av big data om vad kunder söker sig till på en hemsida kan man tyda vilken typ 

av produkter de är intresserade av. Data kan sedan användas för att ge underlag till 

beslutsfattare för att bestämma till exempel vilken typ av reklam som bör placeras för att ge 

störst slagkraft (Kumar et al., 2013). 

 

Data leder inte till beslut av sig självt, människor fattar besluten och när de gör det väljer de 

ofta ut vissa delar av data för att stärka sina argument eller som en lösning till ett problem 

menar Spillane (2012). 

 

Datainsamling ökar kraftigt i takt med nya datakällor och datatyper (Power, 2016). Detta leder 

till att beslutsfattande med dataunderlag är en allt viktigare fråga menar Power (2016). 

Analysen av nya och fler datakällor kan potentiellt leda till fördelar för företag. Detta vilar till 

stor del på analytikers kompetens då data samlas in snabbare än den kan bli analyserad. Enligt 

Power (2016) kan information lätt gå till spillo utan denna kompetens. Power (2016) 

konstaterar att data måste analyseras innan den kan användas för informerad beslutsfattning. 

Analysen kräver även rätt data, med det menar Power (2016) att data är relevant, korrekt och 

aktuell. Enligt Power (2016) finns det tre huvudsakliga typer av analys: 

 

- Tillbakablickande dataanalyser som främst används för rapporter och stöd till 

beslutsfattande. 

- Förutsägande dataanalyser som använder historisk data för att utforska framtiden 

- Normativ dataanalys som vägleder eller rekommenderar åtgärder. 

 

Många ledare och beslutsfattare försöker vara rationella genom sitt beslutsfattande menar 

Power (2016). De försöker göra faktabaserade beslut och dataanvändning från både nya och 

gamla källor ger stöd till detta (Power, 2016). Anfara och Donhost (2010) anser att för mycket 

information kan vara distraherande istället för informerande. Det är därför viktigt vid analysen 

av de omfattande informationsflödena att rätt information identifieras av kunniga individer 

(Power, 2016). 
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2.3.1 Beslutsfattande system 

Marknadsföringsbranschen har blivit allt mer komplex och konkurrenskraftig menar Cassie 

(1997). För att möta branschens nya utmaningar behövs verktyg för att hjälpa beslutsfattare ta 

de rätta besluten (Cassie, 1997). Med hjälp av “Decision support systems” (DSS) anser Cassie 

(1997) att både kvalitet samt aktualiteten kan förbättras för marknadsföringsbeslut och på så 

sätt effektivisera beslutsfattande.  En fastställd definition för DSS finns inte men ofta 

förekommer förslag såsom ”ett interaktivt datorbaserat system som hjälper beslutsfattare 

använda data och modeller för att lösa ostrukturerade problem”(Cassie, 1997). Även ett DSS 

använder sig utav data och modeller för att förbättra kvalitet och effektivitet av 

beslutsfattande (Cassie, 1997). 

 

Vid applikation av ett DSS till marknadsföring för att på så sätt skapa ett ”marketing decision 

support system” (MDSS) uppstår specifika problem. Eftersom marknadsföring involverar 

människor uppstår beteendefenomen, vilket ökar komplexiteten av problemen och skapar en 

osäker miljö. Cassie (1997) konstaterar att det kan lösas av ett DSS. Inom marknadsföring kan 

ett DSS bidra med beslutsunderlag för semi-strukturerade och ostrukturerade situationer 

genom att föra samman mänskligt omdöme och digital information (Cassie, 1997). 

DSS använder sig ofta utav analysmodeller för beslutsfattande av situationer menar Cassie 

(1997) och kan anpassas över tid. Cassie (1997) poängterar vikten av att ett DSS är till för att 

ge beslutsunderlag och inte att ersätta beslutsfattare. Olika marknadsföringsbeslut tas var för 

sig, vilket gör att ett MDSS måste vara anpassningsbart över tid för att snabbt kunna reagera 

på marknadens förändringar (Cassie, 1997). 

 

Little (1979) definierar MDSS som en ”samordnad insamling av data, system, verktyg och 

tekniker som stöds av mjukvara samt hårdvara genom vilket organisationer samlar och tolkar 

relevant information till stöd för agerande inom marknadsföring”.  Detta har sedan 1979 

utvecklats utav Wierenga och Van Bruggen (1997) till “marketing management support 

systems” som ger ett mer aktuellt perspektiv på MDSS. Wierenga och Van Bruggen (1997) 

menar att genom kombination av informationsteknik, analytisk förmåga, 

marknadsföringsinformation och kunskap om marknaden bygger en grund på vilket en 

beslutsfattare kan fatta bättre beslut och öka kvaliteten av marknadsföringen. 

  

2.4 Segmentering 
Enligt Fahy och Jobber (2015) kan man inte tillfredsställa alla människors behov. Alla 

individer har olika behov som försöker att tillfredsställa, de befinner sig på olika geografiska 

platser, de har olika köpattityder och olika köpvanor (Kotler & Armstrong, 2013). Detta leder 

till att vissa kriterier måste tillämpas för att dela in konsumenter i hanterbara kategorier 

(Quinn, 2009). Fahy och Jobber (2015) konstaterar att människor inte heller är villiga till att 

betala samma priser för samma varor. Kotler och Armstrong (2013) fortsätter med att genom 

att dela upp marknaden i olika segment tenderar företaget att mer effektivt nå konsumenter 

med de varor eller tjänster som förmedlas. Marknadssegmentering är enligt Kotler (1997) en 

av de fundamentala principerna för marknadsföring. Marknadsföringsteori fastställer att 

organisationer som adopterar ett förstående för marknadssegmentering kan förbättra sina 

prestationer (Kotler, 1997). Fahy och Jobber (2015) konstaterar att till följd av att segmentera 

marknaden kan företaget lyckas tillfredsställa de utvalda konsumenterna. 

 

Till följd av en segmentering homogeniseras delar av marknaden vilket leder till att företagen 

kan öka sina prestationer genom att rikta in sig på specifika segment (Dibb, Stern & Wensley, 

2002). Solomon, Bamossy Askegaard och Hogg (2016) konstaterar att individerna inom 

segmentet är homogena på grund av att det finns många likheter hos dessa individer. Även 
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Smith (1956) som var först med att introducera termen segmentering anser att det handlar om 

att ta dela in en större heterogen marknad i mindre mer homogena marknadssegment. Genom 

grupperingar som gjorts baserat på köpbeteende och behov anser Dibb et al. (2002) därför 

detta leda till att en grupp reagerar likartat då de exponeras för marknadsföring. 

 

Segmentering kan användas för att identifiera naturligt förekommande kundgrupper och för 

att förstå varje segments motiv, egenskaper och behov (Swinyard, 1996). Den kunskapen ger 

företag strategiska fördelar gentemot sina konkurrenter. Med hjälp av att identifiera unika 

attityder och behoven hos de avvikande segmenten kan strategiska möjligheter uppstå och en 

handlingsplan därefter utformas (Dibb et al., 2002).  

 

Konsumenters behov kan även skilja sig åt beroende på vart de befinner sig. Till följd av att 

segmentera marknaden och rikta reklam mot individer som befinner sig i en specifik stad eller 

ett specifikt land når företaget ut till dessa potentiella konsumenter på ett mer effektivt sätt 

(Kotler & Armstrong, 2013). Grönroos (2008) betonar att marknadsförare bör hantera 

konsumenter på en mer individuell basis. Företag bör även segmentera marknaden på en 

demografisk nivå (Kotler & Armstrong 2013; Solomon et al. 2016; Jagpal 1999). Kotler och 

Armstrong (2013) tar upp att segmentera marknaden med hjälp av demografiska variabler är 

något som vanligen förekommer då konsumenters behov ofta är likvärdiga inom dessa 

grupperingar. Hollensen (2014) konstaterar dock att den primära segmenteringen företaget gör 

sker oftast på en geografisk nivå. 

 

Det finns enligt Kotler och Armstrong (2013) ett flertal olika sätt att segmentera en marknad 

på. Beroende på företagets mål kan fokus läggas på antingen ett eller flera segment. Företag 

kan rikta in sig mot en särskild grupp av konsumenter, men enligt Kotler och Armstrong 

(2013) kan marknadsförare även kombinera segment på ett flertal nivåer. Denna kombination 

av olika segment leder till att den tänkta målgruppen blir ytterligare ännu mer specifik. 

Det finns flera skäl till varför företag väljer att segmentera en marknad (Fahy & Jobber, 

2015). Företag får bland annat möjligheten att öka sina intäkter, få en förståelse för 

marknaden, undersöka möjligheter för tillväxt och expandera sina produktlinjer (Fahy & 

Jobber, 2015). Dibb et al. (2002) menar att de underliggande anledningarna för segmentering 

är att effektivisera marknadsföringen och förbättra organisationens förmåga att dra nytta av 

marknadsföringsmöjligheter som uppstår. Dibb et al. (2002) och Quinn (2009) konstaterar 

även att den viktigaste aspekten av segmentering är att det leder till en bättre förståelse av 

kunden, vilket är viktigt för att kunna rikta erbjudanden och kommunikation. 

 

2.4.1 Data-baserad segmentering 

En utveckling av ett insiktsfullt förstående för kunder i dagens allt mer splittrade 

konsumentmarknad kräver förmåga att både hantera och analysera stora datamängder (Dibb & 

Simkin, 2001). Onlinehandel har tidigare analyserats i ett flertal studier och dess unika 

aspekter samt utmaningar har identifierats (Pauwels, Leeflang, Teerling & Huizingh, 2011). 

 

Beteendemönster och marknadssegment som baseras på big data ger underlag för strategiskt 

beslutsfattande menar Murray et al. (2017). Oberoende av vilken specifik teknik som används 

eller vilka steg som tagits följer alla segmenteringsmetoder samma princip (Murray et al., 

2017). Information eller data som är kopplade till konsumenter samlas in och skillnader eller 

likheter mellan konsumenterna bestäms. Det resulterar sedan i att kundbasen delas in i 

grupper med liknande beteenden. 
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Segmentering är traditionellt baserat på beskrivande attribut om kunden eller en mängd 

variabler som skapats från varierande datakällor (Murray et al., 2017). Beskrivande variabler 

som till exempel ålder, kön, inkomst eller geografisk plats är det som traditionellt sett använts 

som bas för segmentering av en marknad men när beskrivande variabler inte är tillgängliga 

och inte kan skapas utifrån tillgänglig data fallerar de traditionella metoderna menar Murray 

et al. (2017). För att lösa detta menar Murray et al. (2017) att det går att identifiera 

beteendemönster från historiska data och därigenom skapa marknadssegment baserat på dessa 

mönster. Dessa segment baseras på köpmönster som visar på kundens beteende och därefter 

delas in i grupper baserat på dessa beteendemönster (Murray et al., 2017). De traditionella 

segmenteringsmetoderna använder sig av en variation av strategier med varierande nivåer av 

krav på tidigare kunskap. Med big data användning bryter sig detta ur traditionella 

tankemönster och utforskar upptäckandet av kunskap utan tidigare etablerade hypoteser 

(Agard & Kusiak, 2004). Murray et al. (2017) anser att en framgångsrik tillämpning av big 

data kräver noga utvalda analysmetoder av data för att påvisa skillnader mellan konsumenter 

och placera dessa i grupper. Slutligen behövs ett sätt att utvärdera resultatet av analysen, det 

finns nämligen inget verktyg till detta vilket ställer krav på analytiker och deras kunskap 

(Murray et al., 2017).  

 

2.5 Analysmodell  
Modellen som följer är baserad på den teoretiska referensramen och kommer att användas 

som utgångspunkt för analys av empirisk data. 

 

Big data är data som definieras utifrån dess nyckelbegrepp volume, velocity och variety. 

Denna data är ofta ostrukturerad och betydelselös i sig själv, men med hjälp av analys 

transformeras data till information. Informationen används sedan som grund för informerade 

beslut. Inom undersökningen kommer dessa beslut beröra segmentering. 

 

 
Figur nr. 1 Analysmodell hur Big data påverkar beslutsfattande gällande segmentering 
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3 Metod och tillvägagångssätt 
Det här kapitlet behandlar de forskningsmetoder som använts i uppsatsen samt motivering till 

val av nämnd metod. Detta kapitel kommer även visa hur vi har gått tillväga för att genomföra 

undersökningen. 

 

3.1 Val av undersökningsdesign 
En fallstudie är enligt Jensen och Sandström (2016) en forskningsstrategi som tillämpas för att 

på ett känsligt och nyansrikt sätt studera komplexa företeelser i specifika sammanhang. Ett 

tillvägagångssätt för forskning baserat på en fallstudie är att låta det som händer under resans 

gång påverka utformningen av forskningsfrågorna, empirin, teorin och analysen menar Jensen 

och Sandström (2016). 

Det finns ett flertal motiv till varför vi väljer att tillämpa fallstudie som tillvägagångssätt i vår 

undersökning. Enligt Merriam (1988) ska valet av forskningsmetod väljas utefter 

forskningsproblem och fallstudier är passande för undersökningar av komplexa sociala 

enheter. Eftersom vårt problem kretsar kring begreppet big data, som i sig är ett komplext 

fenomen, gjorde vi valet att använda fallstudie som forskningsmetod i denna undersökning. I 

en fallstudie lägger man enligt Merriam (1988) snarare fokus på process än på resultat, på 

kontext snarare än på specifika variabler och att det hellre läggs fokus på att upptäcka än på 

att bevisa. Vi eftersöker en helhetsbild av implementeringen av big data som ett verktyg 

gällande kundsegmentering. Big data är ett relativt nytt fenomen som ännu inte är helt 

utforskat vilket gör att vi försöker upptäcka mer än vad vi vill bevisa. 

Merriam (1988) fortsätter vidare med att använda fallstudier som tillvägagångssätt är en 

väldigt bra metod för att bemöta problem man måste ha förståelse för innan man kan förbättra 

praktiken. I vårt fall har vi på förväg ingen kännedom om hur de undersökta företagens val av 

segmentering ser ut och Yin (2009) anser att fallstudier passar i situationer där det inte går att 

skilja variabler kopplade till företeelsen från kontexten eller den omgivande situationen. Vår 

kunskap kring hur effektiv segmenteringen före och efter implementering av big data var 

obefintlig. 

 

3.2 Val av bransch och fallföretag 
Anledningen till valet av vilken bransch vi undersöker grundar sig i att resor är enligt DIBS 

(2016) den kategori som omsätter mest kapital på den svenska e-handelsmarknaden. 

Approximativt köper 90 procent av alla svenskar resor över internet (DIBS, 2016).  

Till följd av detta arbetar organisationer som är verksamma i resebranschen intensivt med 

insamling av big data. Den gemensamma nämnaren mellan konsumenter och big data är 

internet, vilket är en förutsättning till att big data ens kan existera i den utsträckning som det 

gör. Därav valde vi resebranschen till vår undersökning. 

 

Marknadsmiljöerna skiljer sig markant vilket vi tror kan skildra en kontrast mellan de två 

organisationerna i deras användning av big data. Både Destination Gotland och TUI bedriver 

sina verksamheter i Sverige men marknadsmiljöerna skiljer sig åt då Destination Gotland 

endast förmedlar resor inom Sveriges gränser medan TUI säljer resor globalt.  

För att inbringa data till undersökningen krävdes det även att ett kriterium uppfylls hos de 

tillfrågade organisationerna. Detta kriterium är att företagen måste arbeta med att samla in och 

använda digital data. Båda fallföretagen behandlar big data i sina arbetsområden. 

 

Valet av organisationer arbetet bygger på baseras främst på tillgänglighet, i enlighet med 

Bryman och Bell (2013) som benämner det som ett bekvämlighetsurval, men även att de 

undersökta företagen är verksamma inom resebranschen. Ett flertal organisationer som också 
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är verksamma inom resebranschen kontaktades. TUI samt Destination Gotland visade intresse 

för att medverka i undersökningen. De andra organisationerna som kontaktades hade ej tid på 

grund av semestertider eller att de inte ville lämna ut information om deras användning av big 

data på grund av konkurrensmässiga skäl.  

 

3.3 Val av respondenter 
Trost (2010) hävdar att antalet av respondenter beror på omständigheterna, men att få 

respondenter är något som föredras. Flertal intervjuer kan det leda till att materialet blir 

svårhanterligt. Det försvårar att få en klar överblick samt se de mönster som eftersöks. Vidare 

konstaterar Trost (2010) att det inte finns något intresse i att basera urvalet av respondenter på 

statistiska grunder när en kvalitativ metod tillämpas. Vid genomförande av kvalitativa studier 

eftersöks variation och urvalet ska sträva efter att vara heterogent. 

 

Vi tog kontakt med en person på företagen som i sin tur sedan dirigerade oss till de individer 

som ansågs relevanta och som senare kom att bli våra respondenter. Denna typ av dirigering 

kallas enligt Bryman och Bell (2013) för snöbollsurval. Urvalet av de respondenter som 

intervjuades baseras främst på tillgänglighet, det vill säga bekvämlighetsurval, i enlighet med 

Bryman och Bell (2013). Respondenterna som blev intervjuade skiljer sig åt både gällande 

kön och befattning på företaget, vilket ökar de heterogena skillnaderna, som Trost (2010) 

anser eftersöks i kvalitativa studier. De valda respondenternas arbetsområden består av 

marknadsföring och arbetar med big data, vilket ger dem sakkunskap inom problemområdet 

som vi har nytta av i vår uppsats. 

 

3.3.1 Respondenterna 

Johan Lindvall har sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka varit marknads- och 

försäljningschef på destination Gotland och han är även ansvarig för all intern och extern 

kommunikation. Lindvall besitter även en högre befattning då han utgör en del av Destination 

Gotlands ledningsgrupp. Lindvalls position innebär att han besitter kompetens och 

sakkunskap inom problemområdet som ska undersökas. Dessa kriterier gör honom till en 

relevant respondent i vår undersökning. 

 

Caisa Gyllgårde har sedan december år 2016 arbetat som marknadskoordinator. 

Arbetsuppgifterna inkluderar marknadsföringskanaler såsom Facebook, Instagram, TV, 

Linked-in och Destination Gotlands nyhetsbrev. Alla dessa kanaler berör problemområdet vi 

undersöker vilket stärker Gyllgårdes relevans i denna undersökning. 

 

Marcus Kattalivaara, som rekommenderades av Gyllgårde för sin sakkunskap inom 

datahantering, handhar data från Destination Gotlands olika datainsamlingssystem. 

Kattalivaaras arbetsområde kretsar kring hanteringen av data som sedan utvärderas och 

rapporteras. 

 

Victoria Aramayo blev rekommenderad till oss av TUI Nordics marknadschef, Anna 

Laestadius, då Victoria har titeln som Consumer Insights Manager och jobbar med insamling 

samt rapportering av olika typer av datakällor angående nuvarande och potentiella kunder.  

 

3.4 Val av forskningsstrategi 
Undersökningen syftar till att finna en djupare förståelse av problemområdet. Kvale och 

Brinkmann (2014) konstaterar att den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger 

forskaren en djupare förståelse av hur respondenten upplever det fenomen som är kopplat till 
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intervjun och respondenten själv. I vårt fall är detta fenomen big datas påverkan på de 

undersökta företagens val av kundsegment. 

 

Kvale och Brinkman (2014) definierar en kvalitativ forskningsintervju som en intervju där 

forskaren definierar och kontrollerar hela samtalet. Den kvalitativa intervjuns funktion 

behandlar inte siffror utan den söker kvalitativ kunskap som insamlas via samtal. Intervjun ses 

som en produktionsplats för kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Målet med intervjun är 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) att utvinna beskrivningar av respondentens omgivning, 

det vill säga att forskaren försöker förstå respondenten och se ur dennes perspektiv. Vårt 

fokus med undersökningen var att få en insikt om respondenternas arbete med big data och 

hur det har påverkat beslutfattandet gällande segment.  

 

3.4.1 Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerade intervjuer underlättar registreringen och kategoriseringen av svaren menar 

Bryman och Bell (2013). Därför väljer vi att bygga vår insamlingsmetod på detta givna sätt. 

Kvale och Brinkmann (2014) definierar den semistrukturerade forskningsintervjun som en 

intervju där målet med samtalet är att erhålla beskrivningar av respondentens erfarenheter i 

syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen. Ändamålet med undersökningen var att 

inbringa information om hur fallföretagen arbetar med big data i ett syfte gällande 

segmentering. 

 

För att lyckas genomföra en semistrukturerad intervju krävs det enligt Lantz (2013) att 

fenomenet är känt hos de som utför intervjuerna. Anledningen till detta är för att redan i 

förväg ska intervjuaren formulerat frågor som sedan respondenten kan svara på. 

Lantz (2013) fortsätter med att upplägget av frågeområdena vid intervjun ska vara i en 

bestämd följd och svaren ska helst vara i en kombination av öppna och fasta svar. Om 

forskaren håller flera intervjuer med samma tema är de enligt Lantz (2013) jämförbara, vilket 

förmildrar den kommande analysen av intervjuerna. Vid de intervjuer som hölls använde vi 

oss utav samma underlag av frågor, i enlighet med Lantz (2013). 

 

3.5 Intervjuernas genomförande 
Destination Gotlands kontor var lokaliserat i närområdet vilket innebar att intervjuerna inte 

behövde utföras via telefon. Gällande TUI gavs det aldrig någon möjlighet att hålla intervjun 

personligen på grund av geografisk lokalisering vilket innebar att intervjun hölls via telefon. 

Totalt hölls fyra intervjuer vid insamling av data till undersökningen. 

 

Vid planeringen av intervjuerna utformades frågorna utefter vårt teoriavsnitt till följd av att vi 

identifierade återkommande begrepp, vilket vi ansåg vara av stor relevans för big data. Syftet 

med intervjuerna var att samla på sig fakta om de teman vi använder oss av i teoriavsnittet: 

big data, beslutsfattande och segmentering. Denna analysmetod kallas tematisk analys 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Informationen respondenterna fick tillgång till var att studien undersöker big data. 

Respondenterna blev informerade om att arbetet skulle innefatta big data och gick inte att 

undvika då vi i ett inledande skede var tvungna att fråga om dessa företag arbetar med big 

data. Respondenterna erhöll en förståelse för vad big data innebär och dess 

användningsområden vilket underlättade vid tillfället intervjuerna hölls då de förstod frågorna 

och kunde därmed ge ett utförligt svar.  
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Frågorna som ställdes under intervjuerna konstruerades utefter de tre centrala teman: big data, 

beslutsfattande och segment. Frågorna höll både en fast och en öppen form eftersom det 

förekom följdfrågor beroende på vilket svar respondenterna gav. Respondenterna fick inte ta 

del av frågorna på förhand eftersom svaren som eftersöktes skulle vara spontana och ej 

planerade i förväg.  

 

Bryman och Bell (2013) anser att digitalt inspelade intervjuerna är något som föredras. Om 

individen som håller intervjuerna istället för anteckningar kan denne lätt distraheras. 

Intervjuerna spelades in med tillåtelse från respondenterna. En kort tid efter intervjuerna hölls 

påbörjades transkriberingen av insamlad data. Eftersom vi tillämpade semi-strukturerade 

intervjuer fanns det redan från början en naturlig struktur vilket medförde att transkriberingen 

genomfördes relativt omgående. 

 

3.6 Källkritik 
Ejvegård (2009) menar att det är upp till forskaren att avgöra de använda källornas 

tillförlitlighet. En källas tillförlitlighet kan fastställas till följd av att forskaren själv tar reda på 

vart de uppgifter och den fakta som används i undersökningen ursprungligen kommer ifrån 

och att primärkällor generellt anses vara bättre än sekundärkällor. I vår uppsats har vi haft 

detta påstående i åtanke och lagt vårt fokus på att finna och använda oss av primärkällor, då 

det främjar tillförlitligheten i litteraturen vi tagit till oss. 

 

Ejvegård (2009) hävdar att det förekommer ett färskhetskrav på den information som används 

i undersökningen. Det anses vara bättre att utgå från en nyare källa än en någon källa som är 

äldre. Fördelen med big data är att den forskning knutet till fenomenet är ofta aktuell, vilket 

stärker Ejvegårds krav på färskheten av informationen som används i undersökningar. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 
Kopplingen mellan reliabilitet, validitet och kvantitativa studier är enligt Trost (2010) stark då 

man bygger reliabiliteten och validiteten på värden man mäter, men i kvalitativa studier mäter 

man inga värden. Reliabilitet och validitet kommer egentligen ursprungligen från kvantitativ 

forskningsmetodik. Till skillnad mot kvantitativa undersökningar eftersträvar forskaren med 

kvalitativa studier att förstå hur respondenten tänker, känner och beter sig. Trost (2010) 

fortsätter med att i kvalitativ forskning tillämpar man dessa begrepp, men de ser en aning 

annorlunda ut. 

 

Eftersom det finns svårigheter med att tillämpa både reliabilitet och validitet i kvalitativ 

forskning tar Bryman och Bell (2013) upp varianter på dessa begrepp. Bryman och Bell 

(2013) menar att vissa författare hävdar att kvalitativa studier inte ska bedömas och värderas 

utefter de kriterier kvantitativa studier har. Bryman och Bell (2013) anser att det finns två 

alternativa grundläggande kriterier gällande bedömningen av en kvalitativ undersökning. 

Dessa två alternativ till reliabilitet och validitet är trovärdighet (trustworthiness) och äkthet 

(authenticity).  
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4 Fallstudie 
Det här kapitlet i uppsatsen kommer att inledas med en kort bakgrund till det företag vilket 

informanterna tillhör. Sedan kommer det empiriska materialet som genererats till följd av 

intervjuerna med respondenterna att presenteras. 

 

4.1 Destination Gotland   
Destination Gotlands är ett helägt dotterbolag som utgör del av koncernen Rederi Gotland 

AB. Destination Gotlands definieras som en hybrid med fokus på både transport av individer 

och gods, men främst läggs fokus på att marknadsföra Gotland som helhet. Huvudkontoret 

ligger beläget i Visby och Destination Gotland består av 400 stycken medarbetare. 

Destination Gotlands omsättning år 2016 uppgick till 1 234 525 tkr. 

 

4.2 TUI Sverige  
Med en marknadsandel på ca 30 % gör TUI till en av de största aktörerna på resebranschen 

inom Sveriges gränser. TUI arbetar med försäljning av resor på en global nivå. TUI Sverige är 

ett dotterbolag till TUI Nordic Holding AB. Omsättningen på TUI uppgick till 11 442 263 tkr 

år 2016.  

 

4.3 Vad är big data 
Destination Gotland definierar big data som stora mängder data om konsumenter. Denna data 

genomgår en bearbetning i form av en analys för att transformeras till information.  

Mycket har att göra med hur små beståndsdelar bidrar till helheten och ger till synes 

oväsentlig information betydelse när det sätts i ett större sammanhang. TUI har en likartad syn 

på definitionen av big data men vill hellre benämna big data som smart data. Anledningen till 

varför TUI hellre föredrar smart data är för att det inte är den stora mängden data som är 

relevant utan det är den mindre, men mer betydelsefulla, delen data som utvinns från den stora 

massan som är av intresse. 

För Destination Gotland är big data är ett relativt nytt begrepp som först fått vind de senaste 

tio åren men lagring av data och information är något som skett under en längre tid. Det som 

förändrats på senare tid är framförallt skillnaden på hur mycket av insamlad data Destination 

Gotland tar del av, behandlar samt behåller. Förståelse och uppfattning av big data skiljer sig 

även beroende på vilket fält vederbörande arbetar inom, till exempel IT eller marknadsföring.  

 

4.3.1 Insamlingstekniker och hantering av big data 

Destination Gotland samlar in data från externa källor vilket ger tillgång till information om 

besöksnäringen på Gotland. Denna data kan sedan användas för att prognostisera 

tillväxtpotentialen för Destination Gotland. Information samlas även in vid exempelvis 

bokningstillfället av biljetter då information som ålder av resenär, tid på året vid resetillfället 

som kan tala om bland annat vilka målgrupper som reser vilka tider på året. På senare tid har 

även företaget börja använda sociala medier som exempelvis Facebook för insamling av data.  

TUI använder sig av Google analytics i första hand för att samla in primärdata. Där tittar de 

inte enbart på deras egna konsumenter, utan där tittar TUI även på trender överlag. Aramayo 

hävdar att: 

 
Vi får massa information genom Google analytics som är vår primära datakälla, där du lite allt möjligt, 

webb beteende så att säga. Då tittar vi inte bara på kunder utan vi tar även information från dem angående 

resetrender överlag. Som vad folk söker på och efter mönster kring olika beteenden. 
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Facebook är en annan informationskälla, men det används mindre explorativt och största 

fokus läggs här på att “tracka”, det vill säga, hur väl man når ut med exempelvis annonser till 

individer som är aktiva på Facebook. Även Destination Gotland använder sig utav Google 

analytics men inte i samma utsträckning som TUI. 

 

TUI befinner sig fortfarande i digitaliseringsfasen. De människor som arbetar inom marketing 

på TUI är relativt nya och innan dessa individer började på företaget arbetade TUI på ett mer 

traditionellt sätt gällande marknadsföring. På Destination Gotland används big data sedan en 

längre tid tillbaka utan att det benämnts som big data. I och med en digitalisering har 

Destination Gotland börjat få en bättre förståelse för insamlad data och ser fördelar med att 

behandla stora mängder data. Destination Gotland konstaterar att data från flera olika system 

används, exempelvis från deras telefonsystem och försäljning ombord på båtarna. Lagring av 

data sker i form av en kunddatabas. Statistik samt undersökningar om resenärer har förts 

sedan handel via internet har varit möjlig. Med hjälp av data som Destination Gotland samlar 

in skapas prognoser för att försöka förutse framtiden samt att dokumentera det faktiska 

utfallet. Informationen kan till exempel tala om var potentiella konsumenter finns samt hur 

redan existerande resenärers resvanor ser ut beroende på målgrupp.  

 

TUI granskar konstant säljtrender och säljkonverteringar. Ett förtydligande på dessa begrepp 

är att TUI tittar på hur många av de som besöker hemsidan för att sedan gå vidare till ett köp. 

Konverteringen blir hos TUI har förbättrats med hjälp av big data. Med konvertering menar 

TUI att det blir allt smidigare och det går allt snabbare mellan en sökning efter en resa och till 

det faktiska köpet. TUI tittar även på micro-konverteringar som innefattar händelser på 

hemsidan. Det kan vara allt från att någon tittar på hemsidan, skapar ett konto eller att man 

rekommenderar någon till exempelvis ett hotell eller resa. TUI använder sig mycket av big 

data gällande händelserna på deras hemsida. TUI tittar även på trender när det gäller 

bokningsbeteendet under året. De tittar på när folk söker resor, när folk bokar resor och vad 

de gör när de kommer hem från en resa. Den bakomliggande orsaken till detta är att TUI 

eftersöker att se hur trenderna faktiskt ser ut men även att hitta möjligheter, mer explorativt, 

som i sin tur kan optimera sälj. Destination Gotland tar också del av liknande information 

men från den via olika mediebyråer som analyserar bland annat onlineannonsers 

genomslagskraft och ”return on investment”. På Destination Gotland konverterar Facebook 

bäst av alla de kanaler som används.  

 

Med hjälp av vidare utbyggning av Destination Gotlands databas och big data kan en bättre 

förståelse för konsumenternas önskemål uppnås. Vare sig det är komfort, pris eller bättre 

kulinarisk upplevelse så är det avgörande ur en konkurrens- och tillväxtsynpunkt att man 

förstår sina kunder. Detta är något som det har diskuterats om under en längre tid inom 

Destination Gotland och där man anser sig redan ha enormt mycket kunskap även om de 

endast utnyttjar en bråkdel av allt tillgänglig information. En konsensus av de som arbetar 

med big data är ofta att det finns mycket information som förblir outnyttjade vilket ofta beror 

på att det är väldigt resurskrävande. 

 

Till följd av en implementering av big data underlättades marknadsföringsarbetet på 

Destination Gotland då information i en aggregerad form kunde ge en bättre helhetsbild än 

tidigare men implementeringen av big data är inte något som sker på kort tid. Det är något 

som successivt har introducerats i och med förändring och nya marknadsförings-plattformar. 

Det är en ständig process som sker efter förändring och förbättring. 
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Beroende på vilken typ av information som behandlas använder Destination Gotland olika 

analysmetoder. Generellt sätt analyseras informationen med ett system som heter ”Clickview” 

och används för extrahering såväl som bearbetning av data. Den utvunna informationen 

sammanställs sedan i olika former beroende på syfte. Information gällande försäljning kan 

exempelvis kombineras med information från bokningssystemet för att undersöka 

volymrelaterade uppgifter. Mycket av den informationen som finns tillgänglig hos Destination 

Gotland analyseras dock för lite och för dåligt. Destination Gotland använder sig av big data i 

sitt arbete men inte i den utsträckning de själva önskar. Det finns stora kunskapstillgångar om 

bland annat målgrupper som idag inte nyttjas. En anledning till detta utöver tid och resurser är 

delvis en bristande kompetens om big data. På grund av detta har Destination Gotland väldigt 

lite realtidsanalys och anpassar sig till de resurser som finns tillgängligt.  

 

Samtidigt som mängden data ökar på Destination Gotland är det viktigt att inte driva en 

alldeles för aggressiv marknadsföringen med informationen som kan utvinnas via big data. De 

möjligheter som finns kan snabbt överskuggas av negativa aspekter. Eftersom big data 

möjliggör för specifikt inriktad och personifierad marknadsföring är det lätt för kunden att 

känna sig förföljd av annonseringen vilket inte är Destination Gotlands avsikt. 

 

Big data är en viktig beståndsdel inom marknadsföring och kan potentiellt vara avgörande för 

Destination Gotland i framtiden då konkurrens och överlevnad kan bero på vem som har 

byggt upp det största informationsflödet i from av kunddatabaser, statistik och historik. Detta 

för att sedan kunna utvärdera och använda som beslutsunderlag för dels framtida satsningar 

men också för att bygga upp något för efterträdare inom Destination Gotland att falla tillbaka 

på. Möjligheten att kunna gå tillbaka i historiken kan information om vad företaget tidigare 

gjort och huruvida det fungerade eller inte fungerade är mycket värdefullt.   

 

4.4 Beslutsfattande 
Hos TUI fattas alla beslut på någon typ av data. Den data TUI förlitar sig på kan skilja 

beroende på frågeställning. TUI har inte en överblick över alla frågor som behöver svar men 

de försöker alltid se till att beslut grundar sig på någon typ av data. Aramayo menar att: 

 
Allt är baserat på någon typ av data. Frågan är vilken typ av data beroende på vilken typ av frågeställning. 

Det är inte så att vi har helhetsbilden över allting men vi försöker alltid se till att dem stora strategiska 

besluten alltid grundar sig på någon data. Man inte förbise att det finns snabba beslut som man måste fatta 

där man kan gå på magkänsla, sen har man kanske något som backar upp om det här om det är en bra idé 

eller inte en bra idé. Men någonstans så måste det finnas någon typ av ”Sense check” mot data, men det 

handlar mest om strategiska beslut. 

 

I en beslutsprocess måste många olika uppgifter vägas in men det är inte alltid all information 

som enbart härstammar från databehandling. En mängd andra faktorer påverkar även 

beslutsfattande för Destination Gotland. Även om beslut för segmentering redan fattas baserat 

på den informationen som tas upp med hjälp av big data på Destination Gotland skulle 

säkerligen fler och träffsäkrare beslut kunna fattas om underlaget var bredare. Fördelning av 

resurser är något återkommande kring diskussionen om big data. Teknikutvecklingen blir 

billigare samt effektivare över tid vilket minskar kostnaderna av dataplattformar. Ett exempel 

på kostnadseffektiva plattformar i förhållande till den mängden information som kan utvinnas 

och analyseras är Facebook och Instagram.  
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4.4.1 Big data som grund vid beslutsfattande 

Hastigheten av analysen för big data har en stor påverkan för beslutsfattande då marknaden 

kan göra snabba omsvängningar. En snabb dataanalys kan därför ge underlag för dagsaktuella 

beslut om hur Destination Gotland ska agera i vissa situationer. Detta är något som inte sker i 

en hög grad. Lindvall menar att: 

 
Big data är extremt viktigt i ett marknadsföringssyfte. Det är avgörande skulle jag säga då det är där 

slaget står. Vem har byggt upp störst informationsflöde i sin big data då, i form av kunddatabaser, 

statistik, historik som man har enorm nytta av när man ska utvärdera och välja vad man ska satsa på 

framåt. 

 

Hastigheten på tillgången till data är enligt TUI betydelsefull. Resebranschen är enligt TUI en 

snabbrörlig bransch som kan bli påverkad av marko-faktorer. I skeenden då det inträffar en 

jordbävning eller terrorattack måste TUI snabbt få tillgång till data. TUI måste få reda på hur 

folk reagerar på saker och därefter agera på dessa reaktioner. Om TUI lanserar city-resor 

måste de kunna se om folk är rädda för att exempelvis åka till London. Därför är hastigheten 

viktig för dem.  

 

Det har skett en förändring på Destination Gotland i hur beslutsfattande sker till följd av big 

datas framväxt men det är svårt att säga vid vilken specifik tidpunkt det har skett. Det är en 

ständig förändring och förbättring med många nya möjligheter vilket gör att det är svårt att 

veta vad som är genomförbart. Med denna utveckling menar Destination Gotland att 

förändringarna i det dagliga arbetssättet inte förändrats eftersom det alltid handlat om 

effektivitet gentemot deras konsumenter. Den största förändringen hos TUI med att ha 

implementerat big data är att man numera agerar och fattar beslut som grundar sig i 

information som har utvunnits från big data. Allt blir mer individuellt och personligt. TUI 

poängterar att det numera går att segmentera utifrån värdet vilket leder till att de kan börja 

belöna sina konsumenter. Värdet uppnås till följd av antalet bokningar som konsumenten har 

gjort. 

 

TUI måste bli bättre på att kommunicera och integrera data i arbetet. Analytiker sitter på en 

enorm mängd data som de sedan förmedlar till ledande personer som sedan ska fatta beslut 

baserat på den data de blivit tillgivna. För att kunna fatta beslut måste en förståelse infinna sig 

för att kunna tyda datan. TUI anser att de har en bit kvar att gå gällande integrationen av ett 

förtydligande av datan i den dagliga beslutbefattningsprocessen.  

 

Destination Gotland anser att eftersom marknadsföringen som bransch drar kraftigt mot det 

tekniska hållet är det viktigt att stärka samarbetet med bland annat IT-avdelningen. Med en 

förbättrad kunskap om vad som faktiskt är möjligt att göra med big data och vilken 

information som kan utvinnas kan segmentering utvecklas. 

 

Hanteringen och appliceringen av big data har givit TUI strategiska fördelar. Mängden data 

kommer alltid vara för mycket. Det handlar mer om att se och förutspå vilken typ av 

information som är viktig och relevant. TUI poängterar att det gäller att finna nålen i 

höstacken. Det är den typ av information som har en betydande roll i beslutfattningsprocessen 

vilket för TUI framåt. 

 

4.5 Segmentering med big data 
TUI använder big data, eller smart data som de vill definiera big data som, som ett verktyg vid 

segmentering. TUI har ett flertal olika segment som baseras utefter varierande variabler. 

Dessa variabler är marknad, kund och ett värde konsumenten har uppnått. Den segmentering 
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som baseras på värde är relativt nytt och är fortfarande något som är under uppbyggnad. 

Aramayo menar att: 

 
Vi på TUI rör oss allt mer från segmenten och istället mer mot kund till kund. Segmentering är nuförtiden 

inte allt lika statiskt som det var tidigare. Segmentering är numera mycket mer flytande och data ger oss 

en vägriktning vid olika val. 

 

TUI har använt sig av big data som ett verktyg vid segmentering under ungefär ett års tid men 

synen på segmentering har enligt TUI förändrats från hur segmentering såg ut innan 

digitaliseringen. Förut var segmenteringen mer statisk men det har utvecklats mer från en 

målgrupp till ett större fokus på individers beteendemönster. Segmenteringen har blivit allt 

mer flytande och det ger TUI en vägriktning mot vilka individer de vill rikta sig mot. TUI 

betonar däremot att det inte betyder att alla som köper resor hos TUI tillhör ett specifikt 

segment. Segmenteringar kan uppstå vid olika syften. Vid ett tillfälle kan en person vilja resa 

med barnen och söker då efter något resmål som är tryggt och säkert medan vid ett annat 

tillfälle eftersöks något mer exotiskt.  

 

Destination Gotland påpekar att de har mycket information om målgrupperna idag som de 

ännu inte nyttjar, men det finns tre segment där störst fokus läggs på att fånga upp. Med hjälp 

av big data har Destination Gotland insett vilken typ av målgrupp och segment av marknaden 

de bör rikta extra mycket reklam mot och denna selektering baserar de på insamlad big data. 

Dessa segment identifierades till följd av ett samarbete med Destination Gotlands IT-

avdelning, marknadsavdelning samt mediabyrå. Segmenten är uppdelade i tre huvudgrupper 

som sedan har ett flertal undergrupper. Dessa segment klassificeras som barnfamilj, par i olika 

åldrar och pensionärer med undergrupper som innefattar resenärer med fordon eller 

förmånskunder. Big data har även möjliggjort en riktad marknadsföring mot dessa segment.  

Destination Gotland menar att de demografiska variablerna spelar en roll i segmenteringen. 

De har segmenterat marknaden baserat på digital data under en längre tid men mer frekvent 

nu med sociala mediers framfart. Destination Gotland betonar att segmenteringen har en 

betydande roll gällande marknadsföringen som bedrivs med syftet att främja Gotland som 

helhet. På Destination Gotland läggs fokus framförallt på produktion och förmedling av 

filmklipp som sedan distribueras i samtliga kanaler.  

 

Destination Gotland kommunicerar olika med deras segment eftersom de vill kunna delge rätt 

information till rätt person. Destination Gotland hävdar att en orsak till detta är att om de 

kommunicerar med segmenten på samma sätt kan viktig information utelämnas för ett 

segment men kännas överflödig och irrelevant för ett annat segment. Destination Gotland har 

producerat tre filmklipp där varje enskilt klipp differentierar sig. Till följd av denna 

förändring med kortare klipp och att identifiera segment baserat på big data menar Destination 

Gotland att de kan rikta kortare de filmklippen mot de valda identifierade segmenten. Via 

denna identifiering av utvalda konsumenter fångar Destination Gotland lättare intresset hos 

konsumenterna. Detta leder till att marknadsföringen blir mer målgruppsanpassad. Det 

handlar om att anpassa informationen och kommunikationen utefter kundens förutsättningar. 

Till vilken individ inom ett visst segment reklamutskicken skickas till baseras på big data 

Destination Gotland har samlat in vid anknytning till biljettköptillfället. TUI riktar sin 

marknadsföring brett men de försöker skapa en association till mer än bara charter. TUI 

försöker skapa en medvetenhet inom lika resetillfällen då de anser att resetillfällen är viktigare 

än en specifik målgrupp.  
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TUI tar upp begreppet “hybrid segmentering”. Det innebär ett samspel mellan 

marknadssegmentering och kundsegmentering. TUI konstaterar att marknadssegmentering är 

anledningar till varför individen valde att resa. Frågeställningar som var, när, hur och i vilket 

syfte resan gjordes är det som utgör marknadssegmenteringen.  

Kundsegmenteringen innebär mer specifikt i vilket stadie konsumenten befinner sig från att 

göra en bokning. Detta är frågor som berör individens passivitet eller aktivitet online. Baserat 

på vart individen befinner sig i dessa stadier kan TUI skapa en annorlunda marknadsföring 

och kommunikation för att fånga upp konsumenter. Detta för att få dem att genomföra ett köp.  

 

En annan form av segmentering TUI tar upp är en segmentering baserat på värdet och 

volymen konsumenten har uppnått. Detta värde baseras på hur många bokningar konsumenten 

har gjort eller hur många till antal konsumenten vanligtvis brukar resa med. TUI kan sedan 

kalibrera dessa variabler utefter vad de betraktar är viktigt och sedan ge fördelar till de 

konsumenter som anses vara lojala. Denna form av segmentering är fortfarande nytt för TUI. 
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5 Analys 
Vi har analyserat empirisk data utifrån vår analysmodell (figur 1) som grundar sig i den 

teoretiska referensramen. Analysmodellen tolkar big data som rå digital data som efter analys 

transformeras till information. Med denna information kan sedan beslut gällande 

segmentering fattas. 

 

5.1 Big data  
Informationen som Destination Gotland baserar sin segmentering på är insamlad big data. 

Data utvinns dels vid köptillfället då konsumenten fyller informationsuppgifter men också 

med hjälp av ett program som selekterar ut plattformar eller banner positioner. TUI inhämtar 

sin primära data genom Google analytics. Den data som TUI utvinner från Google analytics 

används mer explorativt med syftet att finna beteendemönster. TUI använder även sociala 

medier men den data de får tillgång från dessa medier används inte i någon större utsträckning 

gällande segmentering av marknaden.  

 

Big data är ett väldigt omfattande område som är svårt att sammanfatta till en kort definition 

men enligt Boyd och Crawford (2012) syftar begreppet till stora datamängder även om 

mängden inte är avgörande. Destination Gotlands uppfattning kring big data är väldigt lik 

Boyd och Crawford (2012) då de menar att big data är all information som tillgängliggjorts i 

stora kvantiteter men det handlar även om hur informationen används. Detta stämmer överens 

med Boyd och Crawford (2012) som också menar att big data till stor del definieras utifrån 

användningen av digitala data som exempelvis sammanställningar och korsreferenser, det vill 

säga att jämföra data med data. Inget särskiljande görs mellan strukturerade och 

ostrukturerade data då Destination Gotland klassificerar big data som all typ av tillgänglig 

digital information. Därför kan information härstamma från deras strukturerade källor såsom 

kunddatabasen eller ostrukturerade källor som exempelvis konsumenters interaktioner med 

Destination Gotlands reklamklipp.  

 

På TUI definieras big data som smart data eftersom det finns ett dolt värde i den digitala datan 

som samlats in. Den ostrukturerade rådatan måste först genomgå en analys. Konsekvensen av 

analysen resulterar i ytterligare information. Det är först efter en analys det faktiska värdet 

framkommer. Gandomi och Haider (2015) anser att big data först måste bearbetas och 

konverteras med hjälp av analys. Även om det finns ett värde i data efter en genomförd analys 

är informationen betydelselös om datan inte sätts i bruk vid beslutsfattning. Information är 

något som måste skapas och enligt De Mauro et al. (2015) definieras big data, utöver dess 

nyckelbegrepp, av att de kräver specifik teknologi och analysmetoder för att skapa värde. Om 

inte data sätts i bruk når den ej sin fulla potential. Detta erhållna värde använder sedan TUI 

som grund i beslutfattande processer.  

 

Det är viktigt att det finns information för efterträdare inom Destination Gotland att falla 

tillbaka på och för att se vilka tillvägagångssätt som har fungerat eller misslyckats. 

Destination Gotland använder sig av datasystem för att extrahera samt analysera data vilket 

antyder att den data som används för att skapa information är av big data karaktär. Likt Chen 

et al. (2014) insikter om big data och dess förmåga att framföra nya möjligheter för 

upptäckande av värde har Destination Gotland insett detta genom skapande av prognoser för 

att förutsäga framtiden eller för att se effekten och värdet av insatser. Det återspeglas även i 

en av Boyd och Crawford (2012) big data faktorer, mytologi, då de stora datamängderna har 

givit Destination Gotland en högre form av kunskap och insikter som tidigare inte varit kända.  
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Destination Gotland benämner också vikten av analysens hastighet för att ta aktuella beslut 

som krävs vid snabba förändringar, även om detta inte appliceras i praktiken då det behövs 

göras en anpassning till tillgängliga resurser. Gandomi och Haider (2015) anser att detta är 

viktigt då det finns en hög takt av datagenerering. Destination Gotlands dataflöde är inte av en 

hög takt då stora delar av datatillgångarna utvinns från kunddatabasen som byggts upp under 

en längre period. Med hjälp av en hög analyshastighet menar Akter och Wamba (2016) att det 

kan bidra till att nya möjligheter öppnas upp för organisationen. TUI anser att hastigheten är 

betydande. Att snabbt få tillgång till information om hur trender förändras är av vikt. Det är 

en snabbrörlig bransch vilket betyder att TUI måste få information om hur folk reagerar då 

händelser inträffar. Både Destination Gotland och TUI är verksamma inom resebranschen 

men marknadsmiljöerna företagen opererar inom skiljer sig åt. Destination Gotlands 

verksamhet bedrivs i en relativt obesvärad marknadsmiljö vilket resulterar i ett mindre 

användande av realtidsanalys. Hastigheten av analysen har därför inte samma betydelse på 

Destination Gotland som för TUI. För TUI är hastigheten av vikt då makrofaktorer kan 

påverkar arbetet.  

 

Variationen av de olika typerna av data ökar konstant menar Demchenko et al. (2013). 

Traditionella data kompletteras med ostrukturerade data från bland annat källor som text och 

mänskliga interaktioner. På Destination Gotland kan man relatera till denna förändringen i 

dataflödet. Under en lång tid har digitala data samlats in från kunders interaktion med 

företagets hemsida men på senare tid har även big data hämtats från andra kanaler. Till följd 

av att ta del av big data från olika kanaler menar Demchenko et al. (2013) att ett större värde 

kan utvinnas. Destination Gotland sammanställer information från många variationer av data. 

Enligt Demchenko et al. (2013) leder det till att organisationer kan få ut det fulla värdet av 

informationstillgångarna. Destination Gotland menar att de fått nya insikter i och med en 

sammanslagning av data från olika system samt via en kombinerad bearbetning av data. 

Baserat på information kan Destination Gotland planera för framtiden. Det överensstämmer 

med Gandomi och Haider (2015) tankar om att big data kan generera information om 

individers beteende och vanor. Genom att se konsumenters vanor kan Destination Gotland 

skapa prognoser över hur konsumenter förväntas agera.  

 

TUI konstaterar att en bristande mängd av data inte längre är något problem. Problemen 

uppstår vid appliceringen och integreringen av olika datakällor. Hos TUI har även 

datavolymen ökat exponentiellt det senaste året. All data finns tillgänglig men på grund av 

den stora mängden data försvåras fördelning av resurser internt. Omfattningen av 

datavolymen leder till att all tillgänglig data inte är hanterbar. Enligt Chen et al. (2014) skapar 

denna utökade datamängd utmaningar för organisationer att effektivt hantera och organisera 

detta då ett stort dataflöde kräver en större analysförmåga. Big datas omfattning hämmar 

potentialen hos TUI gällande att utvinna korrekt typ av data. All tillgänglig data går inte att 

analysera vilket medför svårigheter att applicera och integrera data i arbetet. 

 

5.2 Beslutsfattande med big data 
Hos TUI fattas alla beslut baserat på eller med hjälp av någon form av data. TUI har ingen 

helhetsbild över alla situationer där beslut ska tas men vid de stora strategiska besluten finns 

det alltid någon typ av data att grunda sig på. Vilken typ av data som används vid 

beslutsfattande processer beror på frågeställningen. Power (2016) tar upp att mängden data 

ökar intensivt vilket leder till att beslutsfattande med dataunderlag blir en allt viktigare fråga. 

Mängden rapporter som baseras på big data på TUI är åtskilliga, men det är inte endast 

databaserade rapporter som används vid ett beslutsfattande. På TUI avgörs vissa snabba beslut 
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med en kombination av magkänsla uppbackat av insamlade data för att stärka 

ställningstagandet. Spillane (2012) menar att data inte leder till ett beslut av sig självt utan det 

är människor som väljer ut vissa delar av datan med syfte att stärka sina argument eller att 

lösa ett problem. Enligt Janssen et al. (2016) används big data som ett verktyg för att förädla 

beslutsfattandeprocessen, vilket överensstämmer med hur TUI använder big data vid ett 

ställningstagande vid valet gällande vilka beslut som ska tas.  

Insamlingen av data är inte ett svårt moment utan det komplexa arbetet är hanteringen och 

appliceringen av big data i verksamheten som företag bedriver (Elgendy & Elragal, 2016). 

TUI gör en liknelse gällande hanteringen av datan med att finna nålen i höstacken. Att hantera 

insamlade data på ett korrekt sätt för att utvinna rätt typ av data och sedan applicera denna 

data i beslutsfattande processer ger fördelar för TUI i situationer där organisationen står inför 

ett val. TUI nyttjar big data som ett verktyg i situationer där de behöver en vägledning om 

vilka beslut som ska tas. Beslut fattas inte enbart utefter vad den insamlade datan påvisar utan 

data blandas med erfarenhet och sakkunskap för bästa möjliga utfall. 

 

Destination Gotland anser att deras beslutsfattande process har påverkats av ett inträde av big 

dataanvändningen men att det är svårt att peka ut specifika fall. Stora delar av det arbete som 

utförs på Destination Gotland bär karaktärsdrag av ett MDSS som enligt Wierenga och Van 

Bruggen (1997) är en kombination av bland annat analys, information och kunskap om 

marknaden. Det resulterar i en ökad effektivitet och kvalitet gentemot kund. Den analyserade 

informationen ger även beslutsfattare en tydligare överblick om marknaden organisationen 

befinner sig på. Detta är vad Destination Gotland syftar till att åstadkomma med användandet 

av big data inom beslutsprocessen.  

 

Inom Destination Gotland har det skett en successiv ökning av data vilket är en påföljd av nya 

datakällor. Akter och Wamba (2016) konstaterar att de stora mängderna data underlättar vid 

beslutsfattande vilket även Destination Gotland anser. Beslutsfattandeprocessen för 

Destination Gotland baseras på en kombination av data från ett flertal källor. Power (2016) 

menar att analys av multipla källor potentiellt kan leda till fördelar för företaget. Destination 

Gotland anser också detta och menar att de skulle få en högre träffsäkerhet vid beslut med 

hjälp av ett bredare dataunderlag.  

 

Något som brister vid ett användande av big data som beslutsunderlag hos TUI är att de måste 

bli skickligare på att kommunicera och integrera data i det vardagliga arbetet. Analytiker som 

varit delaktiga i att ta fram data har en förståelse över vad datan faktiskt innebär. När 

beslutsfattare sedan tilldelas data kan förståelsen vara otillräcklig vilket senare kan resultera i 

ett felaktigt beslut. Elgendy och Elragal (2016) anser att integrering av big data i 

beslutfattande processer måste förbättras då en integrering resulterar i ett effektivare 

beslutsfattande. Anfara och Donhost (2010) menar att för mycket information kan ha en 

negativ effekt över förståelsen av vad datan innebär.  

 

Kommunikationen mellan analytiker och beslutsfattare på Destination Gotland och TUI är 

bristfällig. Utvunnen data ska nämligen vara upplysande för beslutsfattare och inte distrahera 

vid valet av vilket beslut som ska tas. Kompetens och förståelse kring big data på de båda 

företagen reduceras när data når beslutsfattare vars uppgift är att integrera den tillgivna 

informationen i det dagliga arbetet. TUI befinner sig fortfarande i digitaliseringsfasen och har 

ännu inte en fullständig kännedom om hur data förflyttas mellan individer utan att tappa 

betydelsefull information på vägen. Orsaken till detta bortfall av data grundar sig i bristfällig 

kunskap om hantering av data.  
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Destination Gotland analyserar genomslagskraft för dess annonsering för att undersöka deras 

return on investment. Genom analys av digitala data från dessa källor skapas information som 

ligger till underlag för Destination Gotlands beslutsfattande. Det här resonemanget stämmer 

överens med Bender och Fish (2000) som anser att genom analys av data skapas mening, 

relevans och förståelse vilket mynnar ut i att data blivit till information. 

 

5.3 Segmenten 
Destination Gotlands främsta anledning till segmentering kretsar kring hur organisationen 

effektivare ska förmedla ett budskap till konsumenten. Segmenteringen eftersträvar även att 

förlänga säsongen för att öka intäkter och tillväxt. Fahy och Jobber (2015) konstaterar att till 

följd av en segmentering ökar möjligheterna för att öka företagets intäkter och tillväxt då 

fokus läggs på upptäckten av potentiella konsumenter. För att sprida ett budskap med syftet 

att locka konsumenter till Gotland när högsäsongen är över använder Destination Gotland big 

data för att förmedla reklam till utvalda målgrupper. 

 

Ett mål som Destination Gotland arbetar mot är volymmålen och med volym menas antal 

passagerare. För att nå uppsatta mål segmenterar Destination Gotland marknaden. Det finns 

andra underliggande skäl till varför Destination Gotland väljer att segmentera den marknad de 

befinner sig på. Till följd av Destination Gotlands segmentering av konsumenter expanderar 

de sin produktlinje genom att undersöka behoven hos de utvalda målgrupperna. Big data har 

hjälpt Destination Gotland att inse vilka målgrupper och segment de bör effektivisera sina 

insatser mot. Detta har underlättats till följd av upprättandet av vissa kriterier som enligt 

Quinn (2009) underlättar för hanteringen av segment. Kriterier för Destination Gotland är 

bland annat demografiska variabler och har identifierats med hjälp av användning av big data. 

Utöver demografiska variabler spelar även geografiska variabler in i segmenteringen. Detta 

till följd av att konsumenter befinner sig på olika platser och har olika köpvanor samt attityder 

(Kotler & Armstrong, 2013). För att bemöta detta kommunicerar Destination Gotland på ett 

annat sätt med de olika segmenten vilket antyder att de har en förståelse för de positiva 

effekter homogeniserade segment kan medföra (Dibb et al., 2002). Destination Gotlands 

arbete gällande segmentering stämmer även överens med Dibb et al. (2002) och Quinn (2009) 

som menar att den viktigaste aspekten av segmentering är att skapa en bättre förståelse för 

kunden eftersom det resulterar i en effektivare kommunikation. 

 

TUI har använt information som utvunnits från big data med syftet att segmentera marknaden 

under cirka ett års tid. Synen på hur segmenteringen av marknaden går till har enligt TUI 

förändrats. Tidigare var segmenteringen mer statisk och fokus riktades mot specifika 

målgrupper baserat på demografiska och geografiska variabler. TUI definierar segmenten som 

allt mer flytande. Den information som används för att finna dessa beteendemönster finner 

TUI med hjälp av big data. Murray et al. (2017) konstaterar att det mer traditionella sättet att 

segmentera en marknad var genom beskrivande variabler, som demografi och geografi, men 

när de beskrivande variablerna inte längre finns tillgängliga fallerar det traditionella sättet att 

segmentera marknaden. För att segmentera marknaden utan dessa variabler används big data 

för att explorativt finna och söka beteendemönster hos konsumenterna. Beteendemönstret 

finner TUI i big data som berör konsumenters handlingar innan, under och efter resan. En 

betydande aspekt av segmentering är att organisationen får en bättre förståelse över 

konsumenten (Dibb et al. 2002; Quinn 2009). Eftersom TUI har nyttjat big data i ett 

segmenteringssyfte under cirka ett års tid har de frångått den mer traditionella formen av 

segmentering. Med hjälp av att analysera big data för att utläsa beteendemönster skapas en 

förståelse för TUI hur om konsumenten kan agera i vissa situationer. Segmenten uppfattas 

vara mer rörliga och inte lika statiska. 
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TUI söker brett efter konsumenter och de försöker skapa en association till mer än bara 

charter hos de individer som eftersöks. TUI jobbar mot att försöka skapa en medvetenhet hos 

konsumenterna som uppvisar gemensamma eller liknande resetillfällen. Kotler och Armstrong 

(2013) menar att konsumenter har olika köpattityder och köpvanor. TUI anser att resetillfällen 

är av större vikt än en specifik målgrupp. Dessa gemensamma resetillfällen som 

konsumenterna hos TUI utgör utformar därav egna segment. De konsumenter som söker och 

bokar efter samma samma typ av resor delar liknande karaktärsdrag. Dessa konsumenters 

liknelser skapar ett homogeniserat segment. Det här stämmer överens med Quinn (2009) 

uppfattning om att vissa kriterier måste tillämpas för att dela in konsumenter i hanterbara 

kategorier.  

 

Dibb och Simkin (2001) konsaterar att unika attityder och behov hos segment kan med hjälp 

av en identifiering visa strategiska möjligheter för organisationen. Detta är även ett sätt för 

TUI att konkurrera då man till följd av en identifikation av segment kan utveckla strategier för 

dessa konsumenter (Fahy & Jobber, 2015). TUI konstaterar att med hjälp av big data kan man 

segmentera utifrån kundens värde till företaget. Till följd av bokningar och köp av resor 

uppvisar konsumenten en unik attityd som TUI tar tillvara på med hjälp av en segmentering. 
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6 Slutledning 
I det avslutande kapitlet kommer resultatet att presenteras med uppsatsens syfte och 

frågeställning i åtanke. Avsnittet förklarar även brister i uppsatsen. Kapitlet avslutas därefter 

med förslag på vidare forskning inom området. 

 

6.1 Slutsats 
Det framgår tydligt att både TUI och Destination Gotland använder big data i det vardagliga 

arbetet. Detta har gett upphov till att du kunnat identifierat intressanta segment. Insamlingen 

av data skiljer sig för de båda företagen, då TUI hämtar majoriteten av sin data från ett 

utomstående system och Destination Gotland samlar in data med hjälp av egna system. På 

Destination Gotland sker insamlingen främst med hjälp av traditionella medel, vilket 

resulterar i en utbyggd kunddatabas. Det här menar vi är ett resultat av de olika 

marknadsmiljöer företagen agerar i. TUI är en aktör i en väldigt snabbt skiftande marknad 

som påverkas av trender och variabler utanför Sveriges gränser medan Destination Gotland 

har en förhållandevis stabil och långsamt föränderlig marknad. Det innebär till exempel att 

Destination Gotland inte påverkas till samma grad av nyckelbegreppet velocity inom big data 

som TUI gör. Detta eftersom hastigheten av analys och data är av mycket större vikt i en 

snabbt föränderlig marknad. TUI genomför mer realtidsanalys jämfört med Destination 

Gotland som en följd av denna skillnad. Detta ger underlag för fler snabba beslut hos TUI 

jämfört med på Destination Gotland, vilket även återspeglas i de båda företagens användning 

av big data.  

 

Destination Gotland har under många år ackumulerat stora mängder data. Även TUI besitter 

rikliga mängder data och för båda företagen är detta en effekt av ett mer digitaliserat samhälle 

(Lariviere et al., 2013). Den datainsamling som Destination Gotland gör är relevant utifrån 

deras rådande förutsättningar på den marknaden där de verkar. Däremot skulle 

förutsättningarna förändras genom en förändring i kundbeteende som medför att de blir 

lättrörliga eller att man blir konkurrensutsatt försätta Destination Gotland i en snabbare 

marknad. Detta skulle förändra behovet av data. Eftersom TUI analyserar och fattar beslut på 

data kopplat till beteende och trender i en allt högre grad är företaget inte i behov av 

kvantiteter av data utan snarare aktuell data för sin segmentering, vilket Power (2016) betonar 

är ett krav för analys. Beteenden förändras kontinuerligt hos individer, vilket är ett 

karaktärsdrag för den marknad TUI verkar i.  

 

Vi konstaterar att TUI är mer avancerade i sättet de arbetar med big data jämfört med 

Destination Gotland. TUI söker efter beteendemönster och inte på demografiska och 

geografiska variabler i samma utsträckning som Destination Gotland. Även om Destination 

Gotland också söker efter beteendemönster framgick det att de inte fullföljde det i samma 

utsträckning som TUI. Anledningen till detta anser vi vara en skillnad i val av primära 

datatyper mellan de två företagen. Undersökningen visar att datakällor har en betydande roll 

för företagens segmenteringsunderlag. Variationerna av segment förekommer allt mer på TUI 

eftersom segmenten numera inte är statiska utan mer flytande och föränderliga. Det är ett 

direkt resultat av ett användande av big data inom segmentering då det inte hade varit 

genomförbart utan snabbrörlig data för dagsaktuell information. Med big data användning har 

TUI gått från att bruka traditionella segment med fasta kategorier och kriterier till något som 

kan skifta dagligen beroende på omständigheterna. Detta tyder på att det läggs mer kraft och 

resurser på att identifiera individer med liknande beteendemönster som därefter tillsammans 

skapar ett gemensamt segment. På Destination Gotland används istället historisk data som 

undersöks med syftet att identifiera målgrupper som utgör segment.  
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Undersökningen visar att big data möjliggör en identifiering av segment men att detta sker i 

olika steg och med olika variabler. Variation och hastighet av data är de nyckelbegrepp inom 

big data som vi finner ha störst påverkan på beslutsfattande om segment då dessa har en 

anknytning till varandra. Beroende på typen av data som används vid beslutsfattande är 

hastigheten av olika betydelse då det skiljer mellan strukturerade och ostrukturerade data. 

Utfallet från analysen av de olika datatyperna används i marknader som rör sig i olika 

hastigheter. Volymen spelar en allt mindre roll för beslutsfattandet då företagen blir mättade 

av all information.  

 

Beslutsfattandet skiljer sig inte mellan företag. Beslut fattas med big data som underlag men 

kräver fortfarande en kombination av data och intuition hos beslutsfattare. Besluten grundar 

sig på olika data beroende på vilken aktuell marknad företaget befinner sig på vilket återigen 

kan kopplas till nyckelbegreppet variation. Detta leder vidare till segmentering där företag kan 

fatta beslut gällande identifiering av nya segment med utgångspunkt från vilken typ av data 

som företaget förfogar över. Denna typ av data varierar i sin karaktär beroende på vilken 

marknad som är aktuell för företagen.  

 

6.2 Brister i uppsatsen 
Till undersökningen eftersöktes företag som arbetar med big data. Ett flertal av de företag som 

kontaktades ville ej medverka av konkurrensmässiga skäl då deras arbete med big data ansågs 

vara av känslig karaktär. Detta resulterade i att utbudet av företag som ställde upp limiteras 

vilket påverkar urvalet av fallföretag. 

 

6.3 Vidare forskning 
I litteraturen vi har tagit del av framgår det frekvent vilken betydelse big data har blivit inom 

olika delar av marknadsföring. Tekniken står aldrig still vilket resulterar i en konstant 

utveckling av nya system och lösningar organisationer nyttjar i arbetet. I takt med den 

utvecklingen anser vi att ny forskning krävs då nya datakällor samt analysmetoder påverkar 

big data och dess användning. 

 

Det framgick att kommunikationen och integrationen av analyserad data mellan anställda på 

företag var bristfällig. Vidare forskning kan undersöka mer djupgående varför denna bristande 

kommunikation och integration av analyserad data sker inom organisationer. 
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Bilaga A - Intervjufrågor 
• Är det okej att vi spelar in denna intervju?  

• Kan jag använda ditt namn i uppsatsen?  

• Berätta lite kort om vad din arbetsuppgift på företaget innefattar. 

 

Big data och beslutsfattande 

  

• Hur använder ni er av big data? 

• Hur analyserar ni insamlad digital information?  

• När började ni använda er av big data i ett marknadsföringssyfte? 

• Vilken förändring var mest märkbar vid en implementering av big data? 

• Vad krävs det för kunskap kring big data av er som jobbar med marknadsföring? 

• Fattar ni många beslut baserade på information ni fått genom big data?  

• om ja, vilka typer av beslut? 

• Har någon förändring skett i mängden data de senaste 10 åren? 

• På vilka sätt och inom vilka kanaler samlar ni in digital information vars ändamål är att 

användas inom marknadsföring? 

• Har hastigheten av dataanalysen en betydande roll för er? 

• Anser ni att big data har givit er några strategiska fördelar som ni tidigare inte haft? 

• Hur var det tidigare när ni inte använde er av big data? 

• Har er beslutsfattningsprocess förändrats på grund av big data? 

• Vad har man fått för konkreta resultat av ett användande av big data mot nya potentiella 

kundsegment? 

• Vad har man för förväntningar av framtida resultat av denna marknadsföringsinsats? 

• Hur ser du på framtida användningsområden för big data i ett marknadsföringssyfte? 

 

Kundsegmentering 

 

• Hur marknadsför ni er på olika kanaler? 

• Hur har ni konkret utformat er marknadsföring mot och nya potentiella kundsegment? 

• Hur har ni identifierat befintliga kundgrupper d.v.s. olika segment av marknaden? 

• Är segmentering viktigt för er i ett marknadsföringssyfte? 

• Riktar ni in er mot specifikt utvalda segment? 

• om ja, vilka? och varför? 

• Använder ni big data för att välja ut specifika segment?  

• Vilken målgrupp försöker ni fånga upp med hjälp av marknadsföring? 

• När började ni använda er av big data i ett syfte gällande kundsegmentering? 
 


