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Abstract
The competition amongst Swedish companies has significantly increased in recent years, which
has contributed to the their increasingly similar offers. The digitization has particularly
intensified the competition within the travel industry, which in turn has contributed to
companies trying to distinguish themselves through intangible assets and brand differentiation.
For brands to succeed with their brand differentiation, it requires that consumers are involved
with the brands and their offers. Therefore, the aim of this study was to gain an understanding
of how consumers involvement affected their ability to distinguish touristic brands. Hence,
theories that addressed involvement and brand differentiation were used in this study, to gain
an understanding of consumers involvement in traveling and product categories, and thus their
ability to distinguish between brands. A qualitative method was therefore used, and four semistructured focus groups were conducted. The conclusions of this study initially displayed that
the consumers should be seen as highly involved in traveling in general, furthermore they also
expressed strong thoughts and feelings about the brands, which implied that the consumers were
able to distinguish the brands. However, it was later revealed that the consumers in fact, were
not able to differentiate the companies. Although consumers were perceived as highly involved
in traveling, they showed low involvement towards the product category, which contributed to
their inability to distinguish the brands from one another.

Keywords: Brand Equity, Customer-based Brand Equity, Involvement, Branding, Brand
Differentiation, Differentiation, Tour Operators and Package tours.

Sammanfattning
Konkurrensen bland svenska företag har ökat markant under de senaste åren, vilket har
inneburit att deras utbud blivit allt mer likartade. Digitaliseringen har i synnerhet intensifierat
konkurrensen inom resebranschen, vilket har bidragit till att företag istället söker att särskilja
sig genom immateriella fördelar och varumärkesdifferentiering. För att varumärken ska lyckas
med sin varumärkesdifferentiering krävs det att konsumenter är involverade i varumärkena och
deras erbjudanden. Med anledning av detta var syftet med studien att få en förståelse för hur
konsumenters involvering i resande generellt och produktkategorier påverkade deras möjlighet
att särskilja turistiska varumärken. I denna studie användes följaktligen teorier som behandlade
involvering och varumärkesdifferentiering. För att få en förståelse för konsumenters
involvering i resande och produktkategorier tillämpades teorierna varaktig involvering och
produktkategoriinvolvering. För att få kunskap kring konsumenters förmåga att särskilja
varumärken ifrån varandra användes Customer-based Brand Equity. Utifrån detta ansågs en
kvalitativ metod bäst lämpad för att undersöka fenomenet och vidare genomfördes fyra
semistrukturerade fokusgruppintervjuer. Resultatet från intervjuerna visade initialt att
konsumenterna var involverade i resande och de uttryckte således starka tankar och åsikter om
varumärkena vilket följaktligen innebar att konsumenterna kunde särskilja varumärkena. Det
visade sig dock att detta inte stämde överens med verkligheten, då det uppdagades att
konsumenterna faktiskt var ovetande om vilket varumärke de senast använde sig av. Trots en
hög involvering i resande generellt, uppvisade de en låg involvering gentemot produktkategorin
vilket bidrog till att konsumenterna faktiskt inte kunde särskilja varumärkena.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Konkurrensverket uppgav i sin rapport att den inhemska konkurrensen bland svenska företag
har ökat markant under de senaste åren (Adamsson et al., 2018). Den ökade konkurrensen har
bidragit till att många företag idag erbjuder likartade eller identiska varor eller tjänster som sina
konkurrenter (Ingenhoff & Fuhrer, 2010). När detta sker verkar företagen i en mer eller mindre
homogen marknad, som enligt Nationalencyklopedin definieras som någonting som är
uppbyggt av liknande beståndsdelar. Vid effektiv konkurrens infinner sig vanligtvis någon form
av prispress, men konsumenter ser inte enbart till priset utan letar ofta efter andra egenskaper
hos företagen (Adamsson et al., 2018), och tenderar att snarare fatta beslut utifrån varumärket
(Foroudi et al., 2017). När hög konkurrens råder söker därför företag att differentiera sig med
hjälp av sitt varumärke och det är av vikt att de positionerar sig fördelaktigt i konsumenters
minnen (Ghodeswar, 2008). Därav bör företag fokusera på att differentiera sig med
immateriella fördelar såsom värderingar och känslor som konsumenter sammankopplar med
varumärket (Temporal, 2005).
Vad som även har intensifierat konkurrensen bland företag är digitaliseringen (Adamsson et al.,
2018). Detta har givit både producenter och konsumenter nya verktyg för att interagera med
varandra (Szopinski, 2017). Det har även gynnat konsumenter och givit dem större makt att
välja mellan erbjudanden (Adamsson et al., 2018). En bransch som i hög utsträckning har
påverkats av digitaliseringen (Standing et al., 2012) och därmed utsatts för hårdare konkurrens
är resebranschen (Poon, 2001), där antalet mellanhänder som erbjuder turismtjänster har ökat
(Gregori et al., 2014). Lindstedt (2015) menar att de svenska researrangörerna i stort erbjuder
likartade produkter. I en sådan konkurrensutsatt bransch finns det därför ett stort behov av att
differentiera sig (Rana et al., 2015), särskilt då majoriteten av researrangörerna enbart huserar
på internet (Lianrong & Lei, 2009).

1.1.1 Problemdiskussion
Enligt Kimpakorn och Tocquer (2010) bör företag som erbjuder identiska varor eller tjänster
(som vidare kommer benämnas som produkter) likt deras konkurrenter, istället söka att särskilja
sig genom varumärkesdifferentiering. Detta då företagens mål innefattar differentiering av sitt
varumärke och dess erbjudande från konkurrerande företag i produktkategorin (Kay, 2006).
Differentieringen av varumärken måste emellertid uppfattas som meningsfull av konsumenter
(Hoeffler & Keller, 2003). Att varumärken lyckas särskilja sig anses vara av särskild vikt för
researrangörer då konsumenter vanligtvis upplever bokningsprocessen av resor som en
komplicerad process som innefattar risker och osäkerhet (Sirakaya & Woodside, 2005) med
anledning av dess immateriella karaktär (Rana et al., 2014). Detta då immateriella produkter är
osynliga köp för konsumenter, men med hjälp av varumärken kan de enklare visualisera och
förstå dessa produkter (Berry, 2000). Dessutom bidrar varumärken med att reducera riskerna
för de monetära, sociala och säkerhetsaspekter som kan vara problematisk för konsumenter att
utvärdera inför köp av sådana produkter (Berry, 2000). Välkända varumärken kan därför vara
särskilt kraftfulla i specifika situationer, framförallt när konsumenter upplever osäkerhet vid val
(Hoeffler & Keller, 2003) då det ingjuter trovärdighet (Aaker, 2004). Trots att internet anses
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vara ett kraftfullt verktyg för att särskilja varumärken (Barreda et al., 2016) har företag som
agerar på konkurrensutsatta marknader svårigheter att differentiera sig (Kay, 2006).
Varumärkens möjligheter att differentiera sig beror till stor del även på konsumenters
involvering i produktkategorier (Keller, 1993). Om konsumenter anses vara låginvolverade i en
kategori kommer de ha svårigheter att upptäcka skillnader mellan varumärken, till skillnad från
höginvolverade konsumenter som i större utsträckning kan urskilja varumärken (Bian &
Moutinho, 2011). Företag söker därför fortfarande efter hur de ska etablera starka relationer
med konsumenter och följaktligen lyckas differentiera sig (Shih et al., 2013).
En majoritet av studierna som tidigare undersökt varumärken och dess strategier har främst
intresserat sig av traditionella produktvarumärken (Kimpakorn & Tocquer, 2010). Emellertid
anses det vara av minst lika stor vikt för tjänstevarumärken (Christodoulides & de Chernatony,
2009), delvis på grund av komplexiteten som konsumenter ställs inför vid köpprocessen
(Baharadwaj et al., 1993). Vidare anses varumärkesbyggande ha särskild betydelse för
tjänstevarumärken med anledning av den allt hårdare konkurrensen och svårigheterna med att
differentiera varumärken som saknar fysiska skillnader och materiella erbjudanden (Berry,
2000).
Inom turismvetenskapen började varumärken och dess värde att undersökas under 2000-talet
och har vuxit i snabb takt under de senaste åren (Huang & Cai, 2015). Tidigare studier som
undersökt immateriella varumärken har fokuserat på enskilda och multipla destinationers
varumärken (Konecnik & Gartner, 2007; Williams et al., 2004; Boo et al., 2009; Horng et al.,
2012; Man, 2010; Kim et al., 2009; Chen & Myagmarsuren, 2010; Pike et al., 2010; Blain et
al., 2005), word-of-mouths påverkan på destinationers varumärken (Woodside et al., 2007),
varumärkets betydelse för reseintentioner vid kulinariska resor (Horng et al., 2012),
restauranger (Jang & Namkung, 2009; Kim & Kim, 2005), nationers varumärken (StokburgerSauer, 2011), hotell (Liu et al., 2017; Kim & Kim, 2005; Hsu et al., 2011; Kim et al., 2008;
Cobb-Walgren et al., 1995; Kayaman & Arasli, 2007; Kim et al., 2003), konferenser och mässor
(Carmen et al., 2010; Lee & Back, 2008; Lee & Back, 2010), vingårdar (Lockshin & Spawton,
2001), flygindustrin (Cheng & Tseng, 2010) och destinationers image (Cai, 2002; Hall, 2002;
Hankinson, 2004; Prebensen, 2007; Tasci et al., 2007). Forskningen om researrangörer och dess
varumärke har varit skral. Gilbert och Hewlett (2003) undersökte förvisso vilka attribut
konsumenter söker efter vid paketresor, dock undersöktes inte researrangörers varumärken.
Litteraturen inom tjänstevarumärken har varit begränsad (Bailey & Ball, 2005; Chang & Liu,
2009) trots att konsumenter upplever större svårigheter att särskilja varumärken av immateriell
karaktär (Christodoulides et al., 2015).
Med hänsyn till detta väcks frågan om konsumenter upplever svårigheter att urskilja
varumärken som tillhandahåller immateriella erbjudanden likt researrangörer och huruvida
konsumenters involvering kan påverka deras möjligheter att särskilja företag.

1.2. Syfte
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur konsumenters involvering i resande
generellt och produktkategorier påverkar deras möjligheter att särskilja turistiska varumärken.
2

1.3. Frågeställningar
•
•
•

Hur uppfattar konsumenter turistiska varumärken?
Hur involverade är konsumenter i turistiska varumärken?
Hur involverade är konsumenter i resande generellt?

1.4. Disposition
Teoriavsnittet inleds med en litteraturgenomgång av Brand Equity och två grenar inom
involveringsteorier. Presentationen av teorierna i denna studie är placerade utefter deras
tyngdpunkt. Av denna anledning beskrivs därför Customer-based Brand Equity först, följt av
varaktig involvering och slutligen produktkategoriinvolvering.
I metodavsnittet beskrivs studiens forskningsstrategi, forskningsdesign och forskningsetik och
avsnittet innehåller detaljerade beskrivningar om de metodologiska valen och följaktligen hur
studien genomfördes.
Empiri- och analysavsnittet har i denna studie slagits samman, vilket innebär att det insamlade
empiriska materialet presenteras parallellt med analyser utifrån de valda teorierna. Detta
genomfördes med hänsyn till det empiriska materialets stora omfattning. Att ha dessa avsnitt
åtskilda skulle sannolikt ha inneburit svårigheter för läsarna att minnas vad som presenterats i
empirin vid läsning av analysavsnittet. Således slogs de samman för att underlätta för läsarna
och för att undvika oundvikliga upprepningar som annars hade förekommit. Vidare har detta
avsnitt även en omvänd ordningsföljd jämfört med teoriavsnittet, här presenteras därför
varaktig involvering först, följt av produktkategoriinvolvering och slutligen Customer-based
Brand Equity. Detta då den teoretiska tyngdpunkten låg på Customer-based Brand Equity och
var den teorin som gav den mest djupgående förståelsen för konsumenters faktiskt förmåga att
kunna särskilja varumärken. Därav utformades även fokusgruppintervjufrågorna utefter denna
ordning och därmed finns det likväl ett dramaturgiskt skäl till detta.
Slutsatserna besvarar syftet med denna studie, där de viktigaste slutsatserna presenteras.
I diskussionsavsnittet diskuteras funderingar och intressanta aspekter som uppkom i studien
tillsammans med de lärdomar som uppstod i samband med studiens genomförande. Dessutom
ges förslag på vidare forskning.
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2. Teori
2.1. Litteraturgenomgång Brand Equity
Brand Equity har varit av intresse för marknadsföringsdisciplinen sedan 1960-talet (Chang &
Liu, 2009) och sedan 1990-talet har det utvecklats till ett av de viktigaste områdena inom det
konsumentbaserade perspektivet (Aaker, 1996; Keller, 1993; Kim & Kim, 2005). Brand Equity
beskrivs som en immateriell tillgång som reflekterar det värde ett varumärke besitter för
konsumenter eller företag (Christodoulides et al., 2015). Forskare betraktar begreppet som en
plattform för att skapa konkurrensmässiga fördelar för varumärken, vidare innebär en hög
Brand Equity att företag framgångsrikt lyckats differentiera sig från konkurrenter (Boo et al.,
2009; Ha et al., 2010).
Trots att det existerar omfattande forskning kring Brand Equity, finns lite konsensus om vad
begreppet faktiskt innebär och vilka dimensionen den består av (Veloutsou et al., 2013;
Chatzipanagoitou et al., 2016). En majoritet av forskarna är emellertid eniga om att det ska ses
som en multidimensionell teori (Christodoulides & de Chernatony, 2010) och att Brand Equity
ska ses som det adderade värdet av varumärken till varor eller tjänster (Farquhar, 1989).
Brand Equity har studerats utifrån två perspektiv, ett finansiellt och ett konsumentbaserat
(Keller, 1993). När Brand Equity studeras utifrån ett konsumentbaserat perspektiv benämns det
som Customer-based Brand Equity (CBBE) och konceptualiseringen härrör från kognitiv
psykologi (Christodoulides & de Chernatony, 2009). Den dominerande forskningsströmmen
under 1990-talet har därför fokuserat på minnesstrukturer hos konsumenter (Keller, 1993).
Keller (1993) har definierat CBBE som den differentierande effekten som varumärkenskunskap
har på konsumenters respons på varumärkens marknadsföring. Varumärken tillskrivs enligt
Keller (1993) ett positivt eller negativt värde vid marknadsföringen av en produkt. Det antas att
konsumenter reagerar mer fördelaktigt på välkända varumärken jämfört med marknadsföringen
av en identisk produkt men från ett okänt varumärke (Christodoulides & de Chernatony, 2009).
Den mest tillämpade formen av CBBE i empiriska studier är däremot Aakers fyra dimensioner
(Christodoulides et al., 2015; Christodoulides & de Chernatony, 2010; Huang & Cai, 2015) av
varumärkesmedvetenhet, varumärkesassociationer, uppfattad kvalitet och varumärkeslojalitet
(Aaker 1991, 23). Dessa dimensioner representerar konsumenters uppfattningar och reaktioner
på olika varumärken (Keller, 1993) och utgår ifrån att styrkan av ett varumärke finns i
konsumenters minnen (Leone et al., 2006). Centralt för CBBE är att det anses vara det adderade
värdet som konsumenter uppfattar att ett varumärkesnamn tillskriver en produkt (Chang & Liu,
2009).
Varken Aaker (1991) eller Keller (1993) operationaliserade någon skala för måtten av Brand
Equity (Christodoulides et al., 2015). Bristen på accepterade mått har följaktligen inneburit
svårigheter att mäta denna immateriella varumärkestillgång (Christodoulides et al., 2015).
Däremot har forskare som Yoo et al. (2000), Yoo och Donthu (2001), Washburn och Plank
(2002), Atilgan et al. (2005), Pappu et al. (2005), Bravo et al. (2007), Konecnik och Gartner
(2007), Yasin et al. (2007), Buil et al. (2008), Kim och Hyun (2011), Lee och Back (2010), Pike
et al. (2010) operationaliserat Brand Equity.
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Enligt Christodoulides och de Chernatony (2009) har forskare som Yoo och Donthu (2001)
lyckats ta fram lämpliga mått för att kunna mäta Brand Equity, vidare har deras mått även visat
sig applicerbara till andra produktkategorier utan att större modifieringar behövts genomföras.
Deras mått har även inneburit möjligheter att mäta teorin hos individuella konsumenter
(Christodoulides & de Chernatony, 2009). Yoo och Donthus mått fick däremot mottaga kritik
eftersom
de
slog
samman
dimensionerna
varumärkesmedvetenhet
och
varumärkesassociationer, som enligt många forskare är två teoretiskt distinkta konstruktioner
inom CBBE (Christodoulides & de Chernatony, 2009). Både Aaker (1991, s. 35) och Keller
(1993) var noga med att åtskilja dessa då varumärkesmedvetenhet måste föregå
varumärkesassociationer (Christodoulides & de Chernatony, 2009). Forskare som Pappu et al.
(2005) såg därför till att särskilja dessa dimensioner när tidigare mått förbättrades.
Med tanke på globaliseringen har det blivit allt viktigare att tillämpa mått som även kan
appliceras i en internationell kontext, då tidigare forskning inom Brand Equity framförallt
genomförts i USA (Christodoulides & de Chernatony, 2010). Teorin har tidigare inte tagit
hänsyn till att villkoren för varumärken kan skilja sig åt beroende på land och produktkategori
(Christodoulides et al., 2015). CBBE har även fått utstå kritik för att tidigare forskning fokuserat
alltför mycket på produktvarumärken (Yoo & Donthu, 2001), således har det funnits för lite
förståelse kring relationen mellan teorin och tjänstevarumärken (Huang & Cai, 2015). Dock har
tjänstevarumärken fått mer utrymme på senare tid både inom tjänsteindustrin generellt och inom
turismvetenskapen, där CBBE undersökts i kontexten av hotellvarumärken (Hsu et al., 2011;
Kim et al., 2008), restauranger (Kim & Kim, 2004), konferenser och mässor (Carmen et al.,
2010; Lee & Back, 2010), destinationer (Boo et al., 2009; Horng et al., 2012; Konecnik &
Gartner, 2007), kreditmarknaden (Chang & Liu, 2009), digitala tjänster (Chang & Liu, 2009),
banker och cafékedjor (Christodoulides et al., 2015). Majoriteten av dessa forskare har anslutit
sig till Aakers fyra dimensioner av CBBE vilket anses ha fungerat väl trots att
tjänstevarumärken undersökts och därför anses teorin vara av minst lika stort värde även för
tjänstevarumärken (Christodoulides & de Chernatony, 2009).
Trots att det debatteras kring både definitionen och måtten av Brand Equity (Yoo & Donthu,
2001), har den ändå accepterats som det generella värdet som konsumenter tillskriver ett
varumärke jämfört med dess konkurrenter (Vazquez et al., 2002) och har en given plats inom
marknadsföringsdisciplinen (Christodoulides & de Chernatony, 2010).

2.2. Litteraturgenomgång Involvering
I denna uppsats valdes två olika involveringsteorier ut för att kunna undersöka konsumenters
involvering i resande generellt och produktkategorin researrangörer. För att undersöka
involvering i resande ansågs varaktig involvering lämplig och den definieras som ett tillstånd
av motivation, upprymdhet eller intresse med hänsyn till en aktivitet eller ett objekt och berör
således turisters involvering i resande generellt (Ferns & Walls, 2012). Den senare teorin
beskrivs som det tillstånd en individ upplever när denne presenteras för ett stimuli (Bian &
Moutinho, 2011). Denna form av involvering berör konsumenters övervägande av att se en
produktkategori och följaktligen varumärken som viktiga och meningsfulla (Dwivedi, 2015). I
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denna uppsats syftar produktkategoriinvolvering till att undersöka i vilken utsträckning
konsumenter är involverade i researrangörers varumärken.
Även om forskare är överens om att låg- och höginvolveringstillstånd är av vikt, finns det trots
detta lite konsensus om hur involvering bäst ska definieras och således även hur det ska mätas.
En orsak till de olika definitionerna och måtten förklaras med de skilda tillämpningar som gjorts
av begreppet. (Zaichkowsky, 1985) Dessutom har forskare haft svårigheter med att använda en
enhetlig term för ordet involvering (Quester & Lim, 2003), exempelvis använde Traylor (1981)
egoinvolvering medan Park (1996) enbart refererade till involvering. Litteraturen har föreslagit
att en person kan vara involverad i reklam (Krugman, 1977), produkter (Hupfer & Gardner,
1971) och köpbeslut (Clarke & Belk, 1978). Individers involvering i de olika aspekterna leder
även till olika reaktioner (Zaichkowsky, 1985). Produktinvolvering har delats in i ytterligare tre
dimensioner; varaktig involvering (Havitz & Dimanche, 1997), situationsbaserad involvering
(Houston & Rothschild, 1978) och flöde (Csikszentmihalyi, 1989). Situationsbaserad
involvering och flöde berör enbart tillfälliga eller situationsbetingade känslor av involvering
hos konsumenter till skillnad från varaktig involvering som sträcker sig över en längre
tidsperiod (Srihadi & Setiawan, 2015). Produktinvolveringen och således den varaktiga
involveringen ser istället till konsumenters involvering i produkter och produktkategorier samt
deras involvering i aktiviteter (Srihadi & Setiawan, 2015). Med hänsyn till detta ansågs inte
dimensionerna situationsbaserad involvering och flöde bidra till att undersöka och få kunskap
om konsumenters involvering i resande och produktkategorier. Involvering har dock sett olika
ut beroende på om varor eller tjänster har undersökts, involvering i varor har inneburit att
konsumenter har uppfattat skillnader gällande attribut och visat större hängivelse till
varumärkesvalet (Howard & Sheth, 1969, refererad i Zaichkowsky, 1985). Involvering i köp av
tjänster leder istället till mer informationssökning och att individer lägger ned mer tid på att
fatta rätt beslut (Clarke & Belk, 1978).
Måtten för att mäta involvering har skiljts sig åt (Zaichkowsky, 1985). Involvering har mätts
genom rankingskalor (Sheth & Venkatesen, 1968), åttapoängsskalor (Hupfer & Gardner, 1971),
likertskalor (Traylor, 1981) och direkta frågor till respondenter (Cohen & Goldberg, 1970).
Problematiken med att mäta involvering på ett enhetligt sätt har inneburit svårigheter för
forskare inom området (Zaichkowsky, 1985). Trots att involvering undersökts på olika sätt för
reklam, produktinvolvering eller köpbeslut har forskarna ändå kommit överens om att hög
involvering generellt innebär att aktiviteten eller objektet har en personlig relevans för individen
(Greenwald & Leavitt, 1984).
Begreppet produktinvolvering härstammar från psykologin, där grundarna anses vara Sherif
och Cantril (Sherif & Cantril, 1947, refererad i Bian & Moutinho, 2011).
Produktkategoriinvolvering som är en underkategori till produktinvolvering beskrivs som
tillståndet en individ upplever när personen presenteras för ett stimuli som medvetet eller
omedvetet anses vara av vikt (Bian & Moutinho, 2011).
När begreppet skulle överföras till marknadsföringen blev det emellertid mer komplext (Cohen,
1983). Krugman (1977) var den forskare som först överförde involvering till en
markandsföringskontext och produktkategoriinvolvering blev så småningom en stor ström
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inom konsumentbeteendeforskningen (Lin & Chen, 2006). Teorin har utbrett använts som en
förklarande variabel för konsumentbeteende (Dholakia, 1998). Vidare har teorin etablerats som
graden av involvering konsumenter upplever och som följaktligen bestämmer djupet och
komplexiteten av kognitiva beteendeprocesser (Chakravarti & Janiszewski, 2003; Kokkinaki,
1999; Laurent & Kapferer, 1985; Houston & Rothschild, 1978). Denna form av involvering har
därför kommit att bli ett centralt ramverk för att förstå konsumenters beslutsfattarbeteenden
(Chakravarti & Janiszewski, 2003). Teorin har dock inte undgått kritik då forskare menar att
konsumenter kan uppfatta en produktkategori som intressant eller tilltalande utan att faktiskt
vara involverade. De hävdar att precis som alla begrepp kan produktkategoriinvolvering göras
så pass smalt eller brett som forskarna själva väljer. (Drichoutis et al., 2007) Tidigare forskning
har enbart undersökt fenomenet utifrån ett varuperspektiv (Wee et al., 1995; Nia &
Zaichkowsky, 2000; Albers-Miller, 1999). Produktinvolvering har på senare tid studerat
konsumenters involvering i bland annat klockor (Bian & Moutinho, 2011), mat (Drichoutis et
al., 2007), skor (Quester & Lim, 2003), datorer (Dens & De Pelsmacker, 2010), kosmetika och
hushållsprodukter (Suh & Yi, 2006), samt försäkringsbranschen (Lin & Chen, 2006).
Produktinvolvering har på senare tid även undersökts i en turismkontext (Funk et al., 2004). De
nuvarande definitionerna av varaktig involvering har utvecklats från Rothschilds definition och
är enligt forskare lika användbar i dagsläget (Funk et al., 2004). Rothschild (1984) definierade
psykologisk involvering som ett tillstånd av motivation, upprymdhet eller intresse med hänsyn
till en aktivitet eller ett objekt. Även denna form av involvering är ett konsumentcentrerat
fenomen (Ferns & Walls, 2012). Forskare som har undersökt involvering i resande är bland
andra Dimanche et al. (1993), Kim et al. (1997) Zaichkowsky och Sood (1989) och Ferns och
Walls (2012). Involvering har definierats och operationaliserat som ett tyst koncept för att förstå
turism, rekreation och turistbeteende (Havitz & Dimanche, 1997). De flesta studier har främst
fokuserat på turisters involvering i aktiviteter som skidåkning (Dimanche et al., 1993), shopping
(Hu & Yu, 2007) och spelande (Park et al., 2002; Lee et al., 2008). Den generella synen på
involvering inom turism har fokuserat på temporära personliga känslor av involvering i
särskilda situationer som resebeslut (Cai et al., 2004) och involvering i destinationer (Gursory
& Gavcar, 2003; Kim et al., 2009; Lee et al., 2005; Lehto et al., 2004). Emellertid har turisters
involvering i resandet generellt och dess påverkan fått lite uppmärksamhet inom området (Ferns
& Walls, 2012).

2.3. Customer-based Brand Equity
För att få en förståelse för om konsumenterna kunde särskilja de turistiska tjänstevarumärkena,
ansågs det mest lämpligt att utgå ifrån Brand Equity. Detta då teorin anses vara en viktig källa
och indikation på huruvida varumärken lyckats särskilja sig hos konsumenter och följaktligen
anses Brand Equity vara en högt värderad tillgång hos företag (Mizik, 2014). En hög Brand
Equity anses vara en viktig del i varumärkesbyggande (Keller, 1993) och bidrar till
konkurrensfördelar för varumärken (Wood, 2000). Vidare leder det till fördelaktiga preferenser
hos konsumenter och ökar deras köpintentioner (Cobb-Walgren et al., 1995) och en hög Brand
Equity leder därför till högre avkastning för företag (Aaker & Jacobsson, 1994).
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Brand Equity kan tillämpas utifrån ett finansiellt eller konsumentbaserat perspektiv (Keller,
1993). Det konsumentbaserade perspektivet definierar värdet av ett varumärke hos
konsumenter (Keller, 1993), då studien ämnade att undersöka om konsumenter kunde särskilja
turistiska tjänstevarumärken antogs detta perspektiv. När ett konsumentperspektiv antas
används Customer-based Brand Equity (CBBE), vilket är det adderade värdet av ett varumärke
för konsumenter (Mackay, 1997). CBBE betonar att styrkan av ett varumärke återfinns i
konsumenters minnen (Leone et al., 2006), vilket innebär att de måste vara medvetna och besitta
starka, fördelaktiga och unika associationer i minnet om varumärket (Christodoulides et al.,
2015). Rios och Riquelme (2010) undersökte huruvida de traditionella CBBE-måtten skiljde
sig för onlineföretag jämfört med fysiska produktvarumärken och kom fram till att samtliga av
Aakers (1991) dimensioner fortfarande var av stor vikt även när CBBE mäts för företag på
internet. De fyra dimensionerna inom CBBE är
varumärkesmedvetenhet,
varumärkesassociationer, uppfattad kvalitet och varumärkeslojalitet (Aaker 1991, 23).

2.3.1. Varumärkesmedvetenhet
Varumärkesmedvetenhet berör vilken styrka varumärken besitter hos konsumenter (Leone et
al., 2006) och i vilken utsträckning de kan känna igen och återkalla att ett varumärke är medlem
i en särskild produktkategori (Aaker 1991, 61). För att kunna uppnå hög CBBE är det en
nödvändighet att konsumenter är medvetna om ett varumärke (Christodoulides et al., 2015) och
att de dessutom innehar fördelaktiga, starka och unika associationer till varumärket i minnet
(Keller, 1993). Varumärkesmedvetenhet är ett villkor som konsumenter måste uppfylla för att
besitta associationer och förståelse för vad ett varumärke står för (Christodoulides et al., 2015).
Varumärkesmedvetenhet innebär således att konsumenter måste känna igen varumärken, denna
igenkänning sträcker sig från knapp igenkänning till dominans (Berry, 2000). Dominans
innebär att konsumenter kan återge ett särskilt varumärke när hen presenteras för en specifik
produktkategori, vilket således innebär att varumärket lyckats differentiera sig från
konkurrerande företag (Berry, 2000). Att konsumenter kan återkalla varumärken ur minnet är
av stor vikt för att uppnå en hög varumärkesmedvetenhet (Keller, 1993; Aaker, 1996).
Aaker (1996) menar att medvetenhet även bör mätas utifrån top-of-mind. Detta syftar till det
varumärke som konsumenter först uppger när de ombedes att återkalla varumärken inom en
särskild produktkategori (Aaker, 1996). Top-of-mind anses vara särskilt betydelsefullt (Aaker,
1996) då det visar i vilken utsträckning konsumenter är medvetna om ett varumärke (Berry,
2000). Vidare anses det vara den högsta nivån av medvetenhet då en hög top-of-mind innebär
att konsumenter kommer att tänka på och kan återkalla ett särskilt varumärke före andra företag
(Boo et al., 2009). Återkallelse eller top-of-mind är konsumenters möjlighet att identifiera
varumärken när de enbart presenteras för en produktkategori utan att varken få
varumärkesnamn eller logotyp som ledtråd (Huang & Cai, 2015).
Inom varumärkesmedvetenhet är det även av vikt att undersöka konsumenters
varumärkeskunskap, vilket syftar till att ta reda på deras åsikter och om de vet vad varumärkena
står för (Aaker, 1996). Ett annat mått för konsumenters igenkänning och medvetenhet av
varumärken är i vilken utsträckning de kan identifiera varumärken när varumärkesnamnet eller
logotypen presenteras som ledtråd (Huang & Cai, 2015).
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Smith et al. (2000) menar att det är av stor vikt att bygga upp en medvetenhet hos konsumenter,
eftersom CBBE inte kan skapas om medvetenhet inte existerar. Inom medvetenheten är det
även av vikt att konsumenter känner familjaritet gentemot varumärken då det minskar osäkerhet
och komplexitet samt skapar en större tillit till företag (Woodside & Walser, 2007).
Konsumenter tycker om det som är familjärt och är redo att tillskriva alla möjliga positiva
attribut till varumärken de anser familjära (Aaker 2014, 10). Hög medvetenhet kan påverka
beslutsfattarprocessen hos konsumenter (Huang & Sarigöllü, 2012) och övervägandet av ett
varumärke vid köp leder till en mer fördelaktig attityd och högre köpintention (Erdem et al.,
2006). Varumärkesmedvetenhet kan således påverka konsumenters köpbeslut då de vanligtvis
handlar av varumärken de är familjära med (Keller, 2003). Varumärkesmedvetenhet betraktas
som än mer fördelaktigt för varumärken där konsumenter innehar ett lägre engagemang
gentemot företagens varor eller tjänster (Hoyer & Brown, 1990).
Varumärkesmedvetenhet mäts även genom att tillfråga konsumenter om deras åsikter kring
varumärken inom en produktkategori. Det understryks dock att konsumenter måste inneha en
tillräckligt hög medvetenhet för att besitta åsikter och tankar att dela med sig av. (Aaker, 1996)
Inom medvetenhet anses det även vara av vikt att konsumenter snabbt kan återkalla symbolerna,
logotyperna eller färgen av varumärken (Yoo, 2000). Varumärkesmedvetenhet är måtten på hur
framgångsrika varumärken har varit med att differentiera sig hos konsumenter, där de antingen
kan uppfattas som identiska eller unika jämfört med konkurrerande varumärken (Aaker, 1996).
Christodoulides et al. (2015) menar emellertid att tjänstevarumärken kan vara svårare att mäta
på grund av avsaknaden av materiella aspekter. Detta kan bero på att konsumenters kunskap är
mer abstrakt när det kommer till tjänstevarumärken då det saknas materiella ting som
associationer enklare kan formas runt (Christodoulides et al., 2015). Detta kan påverka
konsumenter att istället formulera generella attityder gentemot varumärken i en produktkategori
och de blir således inkapabla till att dekonstruera attityderna till individuella dimensioner
Christodoulides et al. (2015).

2.3.2. Varumärkesassociationer
Varumärkesassociationer är den komponent av CBBE som vanligtvis involverar
imagedimensioner som är unika för varumärken inom en specifik produktkategori (Aaker,
1996). Associationer till ett varumärke är allting som länkas samman till ett varumärke och dess
namn i konsumenters minnen på ett meningsfullt sätt (Keller & Lehmann, 2006).
Associationerna som konsumenter uttrycker varierar i styrka beroende på i vilken utsträckning
de exponerats för varumärket (Aaker, 1991). Varumärkesassociationer representerar idéer och
attribut som konsumenter tillskriver ett specifikt varumärke och kan även innefatta den
symboliska meningen som sammankopplas med företaget (Huang & Cai, 2015).
Varumärkesassociationer är de materiella och immateriella associationer som konsumenter
tillskriver varumärken och bidrar till att företag kan differentiera sina erbjudanden från
konkurrenter (Huang & Cai, 2015).
Varumärkesassociationer är enligt Chang (2006) attribut som antingen är direkt eller indirekt
relaterade till varor eller tjänster som sammankopplas med varumärken. Direkta sätt att mäta
CBBE sker genom att fokusera på konsumenters preferenser och uppfattningar om varumärken
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(Park & Sirnivasan, 1994). De indirekta måtten ses enligt Keller (1993) som sekundära
associationer som kan uppkomma hos konsumenter beroende på faktorer som varumärkens
ursprungsland, talespersoner, service eller företaget i sig. Dessa associationer kan påverka
trovärdighet, förtroende och attityder som konsumenter utvecklar gentemot varumärken
(Keller, 1993).
Emellertid måste det finnas i åtanke att konsumenter kan utvärdera attribut hos ett varumärke
positivt trots att de väljer ett annat varumärke på grund av variabler som kan vara svåra att
upptäcka men som ändå påverkar preferenserna (Christodoulides & de Chernatony, 2009).
Dessutom finns det en stor risk för bias hos konsumenter (Leuthesser et al., 1995) då de är mer
mottagliga för varumärken de känner till (Christodoulides & de Chernatony, 2009). Enligt
Aaker (1996) finns det tre dimensioner inom varumärkesassociationer vilka är; värde,
personlighet och organisatoriska associationer.
Värde innebär att de produkter som varumärken erbjuder måste generera någon form av värde
för konsumenter, varumärken som inte levererar värde blir följaktligen oerhört sårbara
gentemot konkurrenter. Värdet mäts utifrån aspekter som huruvida konsumenter anser att
varumärket ger värde för pengarna och om de anser att varumärket bidrar med fördelar som
resterande företag inom produktkategorin inte gör. Vidare mäts det genom att tillfråga
konsumenter om det finns någon anledning för dem att välja ett särskilt varumärke framför
konkurrenter. (Aaker, 1996)
Varumärkespersonlighet refererar till de mänskliga karakteristiska som associeras med ett
varumärke (Aaker, 1997) och anses vara en nyckelkomponent inom CBBE (Keller, 1993). För
vissa varumärken kan personligheten vara en länk till dess emotionella och självuttryckande
fördelar. Varumärkespersonligheten fungerar även som grunden för relationen mellan
konsumenter och varumärken. (Aaker 2014, 39) Personligheten som konsumenter
sammankopplar med varumärken är av särskild vikt för företag som inte skiljer sig från
varandra fysiskt (Aaker 2014, 36) Om konsumenter anser att varumärken innehar en
personlighet innebär det att de har en tydlig bild om vilka varumärkena är (Aaker, 1997) och
personligheten anses vara en viktig aspekt för att uppnå differentiering (Harris & Chernatony,
2001). Varumärkespersonligheten mäts utifrån fem förutbestämda personligheter där
konsumenter uppmanas sammankoppla de personligheter som de anser att varumärkena inom
en produktkategori har (Aaker, 1997). Den första personligheten är uppriktig personlighet som
inbegriper att varumärken ses som genuint, ärligt, inhemskt och trevligt. Kompetent
personlighet innebär att varumärken ses som ansvarsfulla, pålitliga, trovärdiga och effektiva.
En spännande personlighet besitter karakteristiska som livfull, påhittig, våghalsig, modern och
trendig. Varumärken som istället tillskrivs en sofistikerad personlighet anses vara charmerande,
romantiska, pretentiösa och glamorösa. Slutligen ses robusta varumärken besitta karakteristiska
som tuffa, starka och barska. (Aaker, 1997)
De organisatoriska associationerna är en viktig del av differentieringen för varumärken. Det
inkluderar huruvida konsumenter uppfattar att organisationen som står bakom varumärket bryr
sig om sina kunder, är synliga och om de eftersträvar en hög kvalitet. De organisatoriska
associationerna anses vara starka om konsumenter upplever att de känner tillit gentemot
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företaget som varan eller tjänsten tillhandahålls av. Likaså är det av vikt att konsumenter
upplever varumärket som trovärdigt för att höga organisatoriska associationer ska uppnås.
(Aaker, 1996) Att konsumenter känner tillit kan ha större påverkan på internet då konsumenter
tenderar att oroa sig för frågor gällande hur deras personuppgifter behandlas (Gorriz 2003,
refererad i Chahal & Rani, 2017). Ett trovärdigt varumärke signalerar och genererar
konsumentvärde genom att reducera den uppfattade risken, informationskostnader och skapar
positiva attributuppfattningar (Erdem et al., 2006; Berry, 2000).

2.3.3. Uppfattad kvalitet
Uppfattad kvalitet är enligt Aaker (1996) en av nyckeldimensionerna inom CBBE, då hög
uppfattad kvalitet kan bidra till möjligheten att ta ut ett högre pris, ökat varumärkesanvändande
och priselasticitet. Konsumenter utvärderar vanligtvis inte kvaliteten av varumärken objektivt,
snarare utvärderas det utifrån subjektiva kriterier (Aaker, 1996). Uppfattad kvalitet berör
konsumenters uppfattningar om den generella kvaliteten eller överlägsenheten av produkter
med hänsyn till dess tilltänkta syfte och deras generella känslor om varumärken (Keller, 2003).
Konsumenter jämför vanligtvis hur kvaliteten av varumärken står sig i förhållande till
konkurrerande företag (Horng et al., 2012). En hög uppfattad kvalitet innebär att konsumenter
kan lita på företaget ifråga (Netemeyer et al., 2004) och känner att varumärket lever upp till det
löftet de ger (Lehmann et al., 2008). En hög uppfattad kvalitet kan motivera konsumenter till
att välja ett särskilt varumärke framför konkurrerande företag (Yoo et al., 2000), då kvalitet kan
fungera som incitament för konsumenter (Aaker, 1996). När den uppfattade kvaliteten anses
hög talar det för att företagen lyckats differentiera sig (Aaker, 1996). Måtten för uppfattad
kvalitet innefattar bland annat om konsumenter anser att de varumärken som undersöks står för
en hög eller låg kvalitet generellt (Aaker, 1996). Kvaliteten mäts även utifrån hur varumärkens
erbjudanden uppfattas och i vilken utsträckning konsumenter uppfattar att kvalitetsleveransen
är jämn (Aaker, 1996).

2.3.4. Varumärkeslojalitet
Varumärkeslojalitet och kundtillfredsställelse är en viktig del av CBBE (Pappu et al., 2005).
Lojalitet definieras som den hängivenhet eller det engagemang som konsumenter uppvisar
gentemot varumärken (Aaker 1991, 39) och lojalitet anses vara ett högt värderat mål hos företag
(Boo et al., 2009). Enligt Chaduhri och Holbrock (2001) bör varumärkeslojalitet ses utifrån ett
attitydperspektiv där konsumenter associerar unika värden till varumärken. Yoo och Donthu
(2001) menar att lojalitet ska ses som tendensen konsumenter uppvisar mot att vara lojala och
deras intentioner att vilja köpa av ett specifikt varumärke och följaktligen betrakta som sitt
förstahandsval. Om konsumenter uppvisar lojalitet gentemot ett varumärke är de således även
mindre benägna att handla av konkurrerande varumärken inom produktkategorin (Aaker,
1996). Konsumenter som anses lojala bidrar följaktligen till att göra företagen mindre såbara
(Aaker, 1996).
Om konsumenter anser sig hängivna gentemot ett varumärke innebär det att de innehar en större
tilltro till ett särskilt företag jämfört med konkurrerande varumärken (Lassar et al., 1995),
tilltron kan sedan utvecklas till lojalitet (Boo et al., 2009). Kundtillfredsställelsen berör hur nöjd
en konsument var vid sitt senaste köp eller användning av en vara eller tjänst (Aaker 1991, 42).
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Hög Brand Equity kan bidra till återköp hos konsumenter (Keller, 2003). Vidare mäts
varumärkeslojaliteten utifrån om konsumenter kan tänka sig att handla av andra varumärken
inom produktkategorin om deras föredragna varumärke inte är tillgängligt (Sung & Kim, 2010).
Hög kundtillfredsställelse innebär vidare att konsumenter har en större benägenhet att
rekommendera produkten till andra genom word-of-mouth (WOM) som är ett viktigt mått inom
lojalitet (Srinivasan et al., 2002). Varumärkeslojalitet mäts även utifrån konsumenters villighet
att betala ett högre pris (Srinivasan et al., 2002) och hög lojalitet gör dem således mindre
priskänsliga (Keller, 2003). För att mäta lojalitet tillfrågas även konsumenter vilket varumärke
de överväger att handla av vid nästkommande köptillfälle (Sung & Kim, 2010). Rafiq och
Fulford (2005) menar att konsumenter som tidigare har handlat av varumärken i fysisk butik
även tenderar att fortsätta handla av dem när de flyttat till internet. Vid avsaknad av fysiska
butiker och fysisk interaktion är tillit av stor vikt för att skapa lojalitet för tjänsteföretag
(Reichheld & Schefter, 2000). Emellertid finns det ett uppenbart problem med lojalitetsmåtten
gällande att vissa köp inte beror på faktisk lojalitet utan beror på andra orsaker som
bekvämlighetsskäl (Aaker, 1996).
Yoo och Donthu (2001) menar även att konsumenter ska tillfrågas om mer övergripande frågor
om varumärken inom en produktkategori. Yoo och Donthu (2001) menar att detta bör
undersökas genom att tillfråga konsumenter om de uppfattar varumärkena som identiska eller
differentierade. Om varumärken uppfattas som differentierade från konkurrenter, tyder detta på
en hög CBBE (Yoo & Donthu, 2001).

2.4. Varaktig involvering i resande
För att förstå hur konsumenter uppfattar turistiska varumärken och huruvida de kan urskilja
konkurrerande varumärken ifrån varandra var det av vikt att även få en förståelse för deras
involvering i resande generellt. Konsumenters involvering i resande klassificeras enligt Ferns
och Walls (2012) som varaktig involvering. Denna form av involvering fångar det långsiktiga
engagemanget som en konsument uppvisar för en särskild aktivitet (Funk et al., 2004). En hög
varaktig involvering påstås enligt vissa forskare härröras från uppfattningen att produkten är
relaterad till högt hållna värderingar hos konsumenten och deras identitet (Laurent & Kapferer,
1985). Denna form av involvering definieras som en pågående, ständigt förändrande och ett
icke-observerbart tillstånd av motivation, intresse eller upprymdhet gentemot resande som
framkallas av ett specifikt stimuli eller en särskild situation (Rothschild, 1984). Det är ett
pågående engagemang från konsumenters sida med hänsyn till individers tankar, känslor och
beteenderespons gentemot resande (Ferns & Walls, 2012). Således är involvering en attityd
eller ett meningssystem som följaktligen är relativt bestående (Wiley et al., 2000). Varaktig
involvering berör i vilken grad en viss aktivitet är relaterad till individens självbild och
framförallt tillfredsställelsen som konsumenten får ut av att engagera sig i aktiviteten
(McGinnis et al., 2008).
De personerna som bedöms vara väldigt intresserade av resande tillskrivs denna form av
involvering. Varaktig involvering är individers grundläggande involvering som reflekterar
graden av intresse, upprymdhet och hur emotionellt fäst konsumenter är vid just resande. Denna
involvering uppstår även när handlingen av att resa eller planeringen av en resa inte är aktuell.
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Ett sådant intresse för resande generellt kan uppstå från individers uppfattningar om att resande
möter viktiga värderingar och mål. Varaktig involvering är det värdet som tillskrivs
tillfredsställelsen av att resa. I vilken utsträckning en konsument är involverad baseras
vanligtvis på hur stark relationen är mellan resandet och individens behov, värderingar och
självbild. Det är således en funktion av tidigare reserfarenheter och styrkan av individens
värderingar som påverkar på vilket sätt resande är relevant för personen. (Ferns & Walls, 2012)
Av denna anledning kan varaktig involvering ses som intensiteten av hur resande är inbäddat i
och driven av konsumenters värderingssystem (O’Cass & Muller, 1999). Denna form av
involvering handlar om vad konsumenter tänker på beträffande resande, vilket följaktligen kan
påverka deras beteende (Havitz & Dimanche, 1997). Konsumenters varaktiga involvering har
både en direkt och indirekt effekt på beteendemässig lojalitet (Iwasaki & Havitz, 2004).
Sättet att mäta varaktig involvering varierar bland forskare, i denna studie togs de tre faktorerna
attraktion, självuttryck och centralitet i beaktande (Dimanche et al., 1991; Havitz & Dimanche,
1997; Wiley et al., 2000).
Attraktionsaspekten definieras dels som uppskattandet av en viss aktivitet för konsumenter och
dels innefattar den aspekten av riskaktiviteter. Attraktionsbegreppet bör därför konceptualiseras
som en kombination av betydelse och tillfredsställelse för konsumenter. Även om
tillfredsställelse och njutning är en uppenbar aspekt av begreppet indikerar det inte per
automatik hög involvering, aktiviteten måste därutöver även upplevas som viktig och
meningsfull för individer. (Wiley et al., 2000)
Den självuttryckande aspekten av involvering är snarlik den av symbolisk mening, vilket var
ett begrepp som först användes av Laurent & Kapferer (1985). Den självuttryckande aspekten
refererar till självrepresentation eller vilken form av intryck som individer vill framföra till
andra genom sitt resande eller val av konsumtionsprodukt (Wiley et al., 2000). Inom turismen
har det även tagits hänsyn till att denna aspekt bör inkludera att konsumenters involvering i
resande också kan vara av internt begär som följaktligen inte riktas mot någon extern publik
(Dimanche & Samdahl, 1994). Detta innefattar att konsumenter inte tar hänsyn till hur andra
uppfattar deras val av resande eller resmål (Wiley et al., 2000). Således innebär den
självuttryckande aspekten både ett internt motiverat uttryck gentemot sig själv och en extern
motiverad självrepresentation som riktas utåt (Wiley et al., 2000). Den självuttryckande
aspekten mäts genom att undersöka om konsumenter upplever att de kan vara sig själva vid
resande och huruvida deras resande säger någonting om vilka de är (Kyle et al., 2004).
Slutligen refererar den tredje aspekten av involvering till centraliteten av resande. Indikatorer
för denna aspekt inkluderar individers uppfattningar om att turism och resande har ett stort
värde i deras liv och att det påverkar dem på ett positivt sätt, exempelvis genom att det upplevs
som stressreducerande eller på andra sätt är kopplade till deras hälsa. (Wiley et al., 2000) En
hög centralitet innebär att konsumenter upplever att en stor del av deras liv organiseras kring
resande eller att de tänker mycket på resande. Aspekten innefattar även hur centralt
konsumenter anser att resande är i deras liv. (Kyle et al., 2004)
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2.5. Produktkategoriinvolvering
I denna studie var det av vikt att även få en förståelse för hur involverade konsumenterna var i
produktkategorin paketresor. Detta då studien ämnade att få en förståelse för hur konsumenters
involvering påverkar deras möjligheter att särskilja turistiska varumärken inom en
produktkategori. I produktkategoriforskningen har betoningen legat på relevansen av
produktkategorin för konsumenters behov och värderingar (Zaichkowsky, 1985). Involvering i
kategorier relateras till konsumenters intressen och kan utlösas av särskilda varumärken och
produkter (Marshall & Bell, 2004). Konsumenters involvering förklarar deras övervägande av
att se en kategori som relevant, viktig och meningsfull (Dwivedi, 2015).
Produktkategoriinvolvering definieras vanligtvis som konsumenters uppfattningar kring vikten
av produktkategorin, som även baseras på deras behov, värderingar och intressen (Wulf et al.,
2001). Forskare har sedan länge använt denna form av involvering som en förklarande variabel
i konsumentbeteende (Dholakia, 1998). Det har även fastslagits att nivån av involvering
bestämmer djupet, komplexiteten och omfånget av beteendeprocesser när konsumenter
befinner sig i valprocessen (Chakravarti & Janiszewski, 2003).
Konsumenter som anses vara låginvolverade i en särskild produktkategori har varken möjlighet
eller viljan att utöva informationsbearbetning om produkter och varumärken (Chung & Zhao,
2003). Höginvolverade konsumenter anstränger sig vanligtvis mer för att utvärdera varumärken
inom en produktkategori (Bian & Moutinho, 2011). Konsumenter som upplevs vara
involverade i en produktkategori blir det när kategorin möter viktiga värderingar och mål
(Quester & Lim, 2003). När de klassificeras som höginvolverade finns det även en större
sannolikhet att de har olika uppfattningar om varumärkena och att de följaktligen kan särskilja
dem. Om konsumenter istället anses vara låginvolverade kommer skillnaderna mellan
varumärkena vara svårare för dem att upptäcka, vilket beror på deras brist av motivation,
ansträngning och möjlighet att behandla information. Detta kan leda till en liknande
imageuppfattning om varumärken inom en produktkategori. (Bian & Moutinho, 2011)
Konsumenter som anses involverade i en kategori jämför produktkarakteristiska mellan
varumärkena (Zaichkowsky, 1985). När en kategori upplevs som central för individer kommer
de att utveckla starka psykologiska band till specifika varumärken (Quester & Lim, 2003). Detta
undersöks genom att konsumenter tillfrågas om de har ett föredraget varumärke inom kategorin
(Zaichkowsky, 1985). Motsatsen uppstår istället för låginvolverade konsumenter vilket innebär
att de kommer uppvisa en lägre grad av hängivelse gentemot varumärkena (Quester & Lim,
2003). Dessa konsumenter kommer följaktligen ha en större benägenhet att byta varumärke
inom produktkategorin, till skillnad från höginvolverade konsumenter som kommer hålla sig
till sitt föredragna varumärke (Quester & Lim, 2003).
Vid höginvolverade produkter kommer konsumenter att leta efter mer personliga och
symboliska fördelar (Soloman et al., 1985). Om konsumenter uppfattas som lägre involverade
i produkterna i en kategori kommer det primära målet vara att maximera funktionaliteten
(Soloman et al., 1985) och de kommer sannolikt anse att erbjudandena innehar en lägre kvalitet
och ett lägre pris (Bian & Moutinho, 2011). Konsumenter kommer ta större hänsyn till attribut,
fördelar, varumärket och varumärkespersonligheten när de klassificeras som höginvolverade
(Bian & Moutinho, 2011). Vid lägre involvering tar konsumenter istället hänsyn till ytliga
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faktorer som pris och varumärkesnamn (Bian & Moutinho, 2011). Måtten för
produktkategoriinvolvering innefattar om konsumenter anser att kategorin är viktig för dem
(Dwivedi, 2015; Zaichkowsky, 1985). Måtten innefattar även om konsumenter är intresserade
av att ta del av artiklar, reklam och produktinformation (Zaichkowsky, 1985).
Högre involvering motiverar konsumenter att investera mer tid för att ta reda på information
(Marshall & Bell, 2004) och höginvolverade konsumenter kan därför särskilja varumärken
inom en kategori i större utsträckning än låginvolverade konsumenter (Solomon et al., 2002).
Vidare menar Yoo och Donthu (2001) att involverade konsumenter svarar mer positivt till
välkända varumärken vilket även är ett tecken på hög Brand Equity. Enligt Quester och Lim
(2003) är hög involvering direkt relaterad till konsumenters hängivelse för ett varumärke inom
en kategori och påverkar således lojaliteten, som också kan studeras med hjälp av Brand Equity.

2.6. Teoretisk syntes
Då syftet med denna studie var att få en förståelse för hur konsumenters involvering påverkar
deras möjligheter att särskilja turistiska varumärken, ansågs följande val av teorier bäst lämpade
för att kunna besvara syftet.
Den varaktiga involveringen undersöker konsumenters grad av involvering i resande generellt
och hur emotionellt fästa konsumenter är vid resande (Ferns & Walls, 2012). Detta ansågs vara
av vikt då författarna till denna studie ville få en förståelse för hur involverade konsumenterna
var i resande. Detta då det antogs att konsumenternas möjlighet att särskilja varumärkena skulle
skilja sig åt beroende på om de ansågs ha hög respektive låg involvering i resande generellt.
Detta då involvering i resande generellt förmodades påverka deras involvering i kategorin av
paketresor och således deras möjlighet att särskilja dem.
Produktkategoriinvolveringsteorin ansågs lämplig för studiens syfte av flera anledningar. Dels
då den varaktiga involveringen inte ensamt ansågs besvara konsumenternas involvering i
produktkategorin paketresor, då den endast såg till deras involvering i resandet som en aktivitet.
Produktkategoriinvolveringen valdes dessutom för att det antogs att det kunde finnas en relation
mellan konsumenters involvering i resande och deras involvering i produktkategorin samt deras
förmåga att särskilja varumärkena. En låg involvering i resande generellt antogs innebära en
låg involvering i produktkategorin paketresor som i sin tur skulle innebära en lägre möjlighet
att särskilja varumärkena och vice versa, precis som Bian och Moutinho (2011) menar.
Customer-based Brand Equity valdes att tas med som teori i studien då varken den varaktiga
involveringen eller produktkategoriinvolveringen ansågs tillräckliga för att kunna besvara
syftet och huruvida konsumenterna kunde urskilja de olika varumärkena. Teorin valdes även
då författarna ville få en förståelse för hur konsumenterna uppfattade och vilka associationer de
hade till respektive researrangör. Teorin gör det möjligt att testa konsumenters faktiska
kännedom om varumärken på ett detaljerat sätt då CBBE anses vara en viktig indikator på
huruvida företag lyckats särskilja sig från varandra (Mizik, 2014). Det antogs att en hög
involvering i resande skulle innebära en hög involvering i produktkategorin paketresor, denna
involvering antogs således innebära hög CBBE hos varumärkena och att konsumenter således
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kunde särskilja varumärken och vice versa. Av ovan nämnda anledningar ansågs dessa tre
teorier tillsammans lämpliga för att besvara studiens syfte.
Således applicerades ovannämnda teorier i denna uppsats. Den varaktiga involveringen ämnar
få en förståelse för konsumenters involvering i resande generellt och ansågs därmed lämplig för
studien. Detta då den tillåter författarna att undersöka huruvida konsumenter uppfattar resande
som någonting viktigt och meningsfullt under en längre tidsperiod, eller om den endast är av
tillfällig art och följaktligen mindre viktigt för konsumenterna. Produktkategoriinvolvering ser
istället till huruvida konsumenter är involverade i en produktkategori, vilket tillämpades på
paketresor i denna studie. Teorin är behjälplig för att få en förståelse för i vilken utsträckning
konsumenter utvärderar varumärken inom en produktkategori, deras uppfattningar om
varumärken och huruvida konsumenter anser att produktkategorin är någonting viktigt för dem.
Teorin menar att höginvolverade konsumenter kan särskilja varumärken inom en
produktkategori till skillnad från konsumenter som klassificeras som låginvolverade.
Följaktligen ger denna teori en förståelse för konsumenters grad av involvering för
produktkategorin paketresor. CBBE syftar till att undersöka hur medvetna konsumenter är om
specifika varumärken och deras faktiska förmåga att särskilja dessa, vilket i denna studie
applicerades på de fyra största researrangörerna i Sverige. Detta då teorin tar hänsyn till
konsumenters varumärkesmedvetenhet, deras varumärkesassociationer, den uppfattade
kvaliteten och varumärkeslojalitet. Tillsammans kompletterar dessa teorier varandra på ett sätt
som tillåter författarna att djupgående belysa huruvida involvering i både resande och
produktkategorier påverkar konsumenters förmåga att särskilja varumärken. Om teorierna inte
hade sammanlänkats skulle problemet inte kunna undersökas lika djupgående, vilket skulle
innebära att författarna inte skulle få tillräcklig kunskap kring om involvering i resande även
skapar involvering i produktkategorin paketresor. Vidare skulle utelämnandet av CBBE inte
skapa någon förståelse för om konsumenterna på ett noggrant och djupgående vis verkligen kan
särskilja researrangörernas varumärken ifrån varandra, vilket inte skulle vara möjligt om enbart
involveringsteorierna hade tillämpats. Av dessa anledningar ansågs valen och tillämpningen av
dessa tre teorier bäst lämpad för att få en förståelse för de faktorer som påverkar konsumenter
och deras involvering i varumärken. De anses därför vara av stor användbarhet för att
författarna ska kunna belysa, undersöka och analysera problematiken kring fenomenet.
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3. Metod
3.1. Forskningsstrategi
Då syftet med denna studie var att få en förståelse för hur involvering påverkar konsumenters
möjligheter att särskilja tjänstevarumärken, ansågs en kvalitativ metod mest lämplig för att
besvara syftet. Detta eftersom en kvalitativ metod bidrar till att skapa en djupgående förståelse
för deltagares uppfattningar och meningsskapande (Mason 1994, refererad i Dunér et al., 2012).
Den bidrar således till insikt i deltagares sociala miljö och hur de tolkar miljön (Zvonkovic et
al., 2012). Vidare tillåter kvalitativ metod att konsumenters perspektiv beskrivs utifrån deras
egna ord och blottlägger således insikter de själva kommit fram till (Zvonkovic et al., 2012).
Därför har både förståelse och social konstruktion betydelse inom kvalitativ forskning (Dunér
et al., 2012).
Eftersom kvalitativ forskning enligt Bryman (2011, 372) eftersträvar en förståelse kring åsikter,
värderingar och beteenden i undersökningskontexten, ansågs metodvalet lämpligt då detta
eftersträvades även i denna studie. Majoriteten av de studier som tidigare undersökt involvering
och Brand Equity har framförallt tillämpat en kvantitativ metod och således har särskilt enkäter
varit vanligt förekommande som datainsamlingsmetod (Christodoulides et al., 2015; Horng et
al., 2012; Aaker, 1997). Användandet av kvalitativ metod har dock förekommit och framförallt
har fokusgruppintervjuer genomförts för att inhämta data (Hsu et al., 2012; Kam Fung So &
King, 2010; Bian & Moutinho, 2011) samt för att identifiera och avlägsna möjliga brister i
konsumenters svar (Kam Fung So & King, 2010). Borg och Engert (2018) uppmärksammade i
deras studie att en kvalitativ metod var nödvändig när homogena varumärken undersöktes då
deltagarna inte kunde särskilja dessa. Eftersom både fokusgruppintervjuer och
enkätundersökningar genomfördes tydliggjordes det att kvantitativ metod inte kunde fånga upp
konsumenternas bekymmer med att urskilja varumärkena från varandra (Borg & Engert 2018).
Även Christodoulides et al. (2015) menar att kvalitativ metod bör användas när Brand Equity
undersöks då datainsamlingsmetoder som enkäter kan ha svårigheter att fånga upp unika
begrepp och associationer hos konsumenter. Detta kan bero på att de associationer konsumenter
har kan vara individuella, kulturspecifika och komplexa till sin natur (Christodoulides et al.,
2015). Eftersom denna studie ämnade att få en förståelse för hur involvering i resande och
produktkategorier påverkade konsumenters möjligheter att särskilja varumärken ansågs en
kvalitativ metod därför mest lämplig då deltagarnas förståelse, åsikter och meningsskapande
kring ämnet undersöktes.
Även om kvalitativ metod vanligtvis antar en induktiv ansats (Hyde, 2000), har så inte varit
fallet i denna studie. Kvalitativa studier kan emellertid vara deduktiva om de begrepp som
studeras är givna från början (Hyde, 2000). Studien antog därför en mer deduktiv ansats då
teorin föregick empiriinsamlingen och således utgick studien från redan etablerade teorier om
Brand Equity och involvering. Av denna anledning låg tyngdpunkten i studien på att tydliggöra
det som upptäcktes.
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3.2. Forskningsdesign
3.2.1. Tvärsnittsdesign och fokusgruppintervjuer
Denna studie tillämpande tvärsnittsdesign som datainsamlingsmetod, där ett antal kriterier
måste uppfyllas. Det innebär att datainsamlingen måste genomföras vid fler gånger än ett fall
för att skapa variation och för att fler intressanta perspektiv och variabler skall uppdagas. Vidare
måste datainsamlingen ske vid en viss tidpunkt, vilket måste äga rum vid upprepade tillfällen
under forskningens gång. När tvärsnittsdesign tillämpas vid kvalitativ forskning kan
datainsamlingen ske med hjälp av fokusgruppintervjuer. Forskare kan då undersöka ett fall
genom att en grupp av deltagare intervjuas vid upprepade tillfällen. Tanken med att använda
fokusgrupper vid tvärsnittsdesign är att generera en djupgående förståelse för de tankar och
uppfattningar som uttrycks vid datainsamlingen. (Bryman & Bell 2013, 508) Med hänsyn till
detta ansågs tvärsnittsdesign och följaktligen fokusgruppintervjuer vara den mest lämpliga
datainsamlingsformen för denna studie. Dessutom antogs det att fokusgruppintervjuer skulle
generera rik och varierad data om fenomenet som undersöktes.

3.2.2. Val av researrangörer
Valet beträffande vilka researrangörer som skulle undersökas i denna studie baserades på ett
strategiskt urval, där de fyra största företagen sett till omsättning under räkenskapsåret 2016
valdes ut (TUI Sverige AB 2016; Thomas Cook Northern Europe AB 2016; DER Touristic
Nordic AB 2016; Primera Travel Sweden AB 2016), detta då årsredovisningarna för år 2017
inte hade inkommit för samtliga bolag. Researrangörerna som undersöktes i denna studie var
således TUI, Ving (Thomas Cook Northern Europe), Apollo (DER Touristic Nordic) och
Solresor (Primera Travel Sweden).

3.2.3. Fokusgruppintervjuer
Fokusgruppintervjuer är en särskild form av gruppdynamik som producerar data och genererar
insikter som inte skulle varit möjliga utan den interaktion som sker inom en grupp (Morgan,
2010). I grupper skapas samverkan mellan deltagare (Fern 2001, 23) och intervjuformen gör att
de kan motsäga sig varandras åsikter, vilket bidrar till en mer verklighetstrogen bild av
människors åsikter och tankar (Bryman & Bell 2013, 509). I semistrukturerade
fokusgruppintervjuer svarar deltagarna på öppna frågor (Trost 2010, 41) utifrån en
förutbestämd intervjuguide (Bryman & Bell 2013, 714). Användandet av semistrukturerade
intervjuer skapar en förståelse för varför individer uppfattar saker på ett visst sätt (Bryman &
Bell 2013, 509). Vid genomförandet av fokusgruppintervjuer kan forskare på ett tydligt sätt
jämföra olika perspektiv som framkommit, vilket skapar en djupare förståelse och reflektion
(Wood & Reynolds, 2012). Deltagare söker vanligtvis efter att komma fram till gemensamma
uppfattningar (Justesen 2011, 75) och den samverkan som sker kan bidra till nya insikter och
förståelse för fenomenet (Bryman & Bell 2013, 508).
Då syftet med denna studie var att få en förståelse för hur konsumenters involvering i resande
och produktkategorier påverkade deras möjligheter att särskilja turistiska varumärken ansågs
fokusgruppintervjuer lämpligast för att få en förståelse för i vilken utsträckning de kunde
urskilja researrangörerna. Denna intervjuform valdes även med anledning av den samverkan
som sker mellan gruppdeltagarna, som i sin tur frambringar en mer realistisk bild av människors
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åsikter. Detta ansågs vara av vikt då författarna till denna studie ämnade få en sådan
verklighetsnära förståelse som möjligt kring deltagarnas involvering och uppfattningar om
varumärkena. Särskilt viktigt ansågs det att ta reda på varför deltagarna svarade som de gjorde,
vilket fokusgruppintervjuerna möjliggjorde.

3.2.3.1. Deltagare
Deltagarna till fokusgruppintervjuerna valdes ut genom ett strategiskt bekvämlighetsurval
(Bryman 2011, 194). Detta urval tillämpades då det var av vikt att deltagarna fanns tillgängliga
och således föll det sig att urvalet gjordes av personer i författarnas närhet. Demografiska
variabler som ålder och kön kan tillsammans med personlighetsdrag och liknande bakgrund
både kunskaps- och erfarenhetsmässigt, underlätta interaktionen mellan deltagare i
fokusgrupper (Wibeck 2010, 29). Även Halkier (2010, s.25) framhåller att kommunikationen
mellan deltagare kan försvåras om de besitter alltför skilda erfarenheter. Med anledning av detta
baserades sammansättningen av fokusgrupperna främst på deltagarnas ålder. Detta då det
antogs att de skulle ha liknande erfarenheter som följaktligen skulle underlätta interaktionen
mellan deltagarna och även jämförandet mellan grupperna. Dessutom togs det hänsyn till
deltagarnas personlighetsdrag för att intervjuerna skulle bli så lyckade som möjligt.
När fokusgrupper sätts samman är det även av vikt att ta hänsyn till gruppernas storlek. Enligt
Wibeck (2010, s. 62) bör fokusgrupper inte överskrida sex deltagare men inte heller vara färre
än fyra. Om storleken på gruppen är för stor finns det risk för att subgrupper bildas. Dessutom
finns det en uppenbar risk att tillbakadragna personer inte kommer till tals och större grupper
innebär även ett fysiskt större avstånd mellan deltagare vilket skapar svårigheter för dem att
läsa av varandra. Om deltagarantalet i fokusgrupperna istället består av fyra till sex deltagare
finns det en större sannolikhet att talfördelningen mellan dem blir jämnare. Dessutom är det
mer troligt att deltagarna uttrycker sina tankar och åsikter samt bemöter andras argument.
(Wibeck 2010, 62) Vidare menar Wibeck (2010, s 27) att moderatorn i fokusgrupper ska söka
inta en sådan tillbakadragen roll som möjligt för att deltagarna själva ska samtala med varandra.
Detta blir mer problematiskt i grupper med högre deltagarantal då moderatorn riskerar att tappa
kontrollen över situationen (Wibeck 2010, 62). Med anledning av detta ansågs ett lägre
deltagarantal vara att föredra och således bestod fokusgrupperna i denna studie av fyra till fem
deltagare. Mindre grupper ansågs även lämpligt då relativt många intervjufrågor avhandlades,
större grupper hade sannolikt försvårat en jämn talfördelning bland deltagarna. Därtill hade
deltagarna erfarenheter kring såväl resor som paketresor vilket på förhand talade för att de
skulle ha mycket att dela med sig av i gruppen, därav ansågs ett lägre deltagarantal mer passande
för studien. Slutligen var det av vikt att moderatorn kunde inta en mindre framstående roll, då
det ansågs vara av vikt att deltagarna diskuterade frågorna sinsemellan.
Den första fokusgruppintervjun som hölls bestod av fem deltagare med åldersintervallet 50–60
år, varav fyra kvinnor och en man. Samtliga deltagare var bekanta med varandra sedan tidigare
men hade dessförinnan inte umgåtts som grupp. Det antogs att denna bekantskap kunde vara
till fördel då deltagarna skulle känna sig mer avslappnade och trygga i situationen och
följaktligen generera intressanta diskussioner. En av kvinnorna upplevdes som viljestark och
argumenterade ihärdigt för sina åsikter och var följaktligen drivande i diskussionerna. Hon
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uppgav att hon vanligtvis reste utomlands en gång om året och att hon främst åkte på paketresor.
En annan 60-årig kvinna upplevdes som betydligt mer reserverad och talade tystlåtet. Detta kan
delvis kan ha berott på att svenska språket inte var hennes modersmål, vilket medförde att hon
stundtals hade svårigheter att hitta rätt ord och hon intog således en mer tillbakadragen roll
inom gruppen. Hon förklarade att hon vanligtvis reste utomlands två gånger per år, hennes
senaste paketresa genomfördes år 2016. Mannen i gruppen upplevdes som artig och intog ofta
en medlande roll mellan deltagarna. Denna artighet innebar dock att han inte alltid gjorde sig
hörd när diskussionerna blev mer intensiva, istället gav han plats åt de andra deltagarna. Han
reste uppskattningsvis en till två gånger per år och åkte med en researrangör under sin semester
år 2017. En 55-årig kvinna i gruppen betraktades som lugn och försiktig, vilket yttrades genom
att hon framförde sina åsikter med en viss osäkerhet i rösten. Hon uppgav att hon reste två
gånger per år och att hon alltid åkte på paketresor med samma researrangör. Den femte kvinnan
var 57 år gammal och upplevdes likt den första kvinnan som självsäker och behärskad. När
gruppen hamnade i intensiva diskussioner höjde hon emellertid sin röst för att få fram sina
åsikter. Kvinnan reste vanligtvis utomlands en gång per år och var på sin senaste paketresa
under år 2016.
Fyra personer deltog i den andra fokusgruppen och var mellan 65–75 år gamla och bestod av
hälften kvinnor och hälften män. Samtliga deltagare var bekanta med varandra sedan tidigare
och följaktligen fanns det en föraning om att de skulle ha tämligen mycket att diskutera. En 62årig kvinna i gruppen uppfattades besitta en formell personlighet, hon var pratsam men
upplevdes samtidigt som eftertänksam. Hon var dessutom angelägen om att besvara frågorna
på ett fullständigt sätt. Kvinnan förklarade att hon i genomsnitt åkte utomlands två gånger per
år och uppgav att hennes senaste paketresa skedde under 2018. Den andra kvinnan var 61 år
gammal och upplevdes som bestämd och självsäker, hon svarade vanligtvis först på frågorna
och hade följaktligen inga problem att dela med sig av sina åsikter. Även denna kvinna
betraktades som erfaren gällande resor, då hon uppskattningsvis reste utomlands två till tre
gånger per år. Hon åkte på sin sista paketresa under år 2016. En 65-årig man undvek att svara
på frågorna först, istället lyssnade han noga på vad de andra deltagarna hade att säga. Trots att
han sällan kom till tals först uttryckte han ändå sina åsikter med säkerhet. Han var enligt egen
utsago en van utlandsresenär eftersom han reste varannan månad med sitt arbete och fyra gånger
per år privat. Hans senaste paketresa var under år 2016. Den andra mannen var 70 år gammal
och upplevdes som mer tillbakadragen och tenderade att hålla med resterande deltagare. Han
uppgav att han brukade åka utomlands två gånger per år och att han åkte på sin senaste paketresa
år 2017.
I den tredje fokusgruppen medverkade fyra personer i åldersintervallet 20–30 år, varav tre
kvinnor och en man. I denna grupp var deltagarna inte bekanta med varandra sedan tidigare. En
22-årig kvinna uppfattades som lättsam och social, hon tenderade att hålla med resterande
deltagare om deras åsikter vilket talade för att hon var mån om stämningen i gruppen. Hon
uppgav att hon tidigare hade rest cirka en gång per år och hennes senaste paketresa skedde
under 2016. En 25-årig kvinna delade med sig av sina åsikter med säkerhet men var samtidigt
mån om att diskutera frågorna med de andra deltagarna. Hon förklarade att hon reste utomlands
uppskattningsvis tre gånger om året och hon åkte på sin senaste paketresa sommaren 2017. En
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28-årig man betraktades som mer tillbakadragen och eftertänksam. Han åkte senast på en
paketresa under 2018 och reste vanligtvis två gånger per år. En 23-årig kvinna upplevdes som
vänlig och tillmötesgående gentemot de andra deltagarna. Hon var berest och förklarade att hon
vanligtvis åkte utomlands fem gånger per år och uppgav att hennes senaste paketresa skedde
under 2016.
Den fjärde fokusgruppen bestod av fyra deltagare i åldrarna 30–40 år, av vilka tre var män och
en kvinna. Samtliga deltagare var bekanta med varandra sedan tidigare. En av deltagarna var
en 30-årig man som uppfattades som självsäker och skämtsam och tog följaktligen relativt
mycket plats i gruppen. Han förklarade att han i genomsnitt åkte utomlands en till två gånger
per år och den senaste paketresan skedde under år 2018. Ytterligare en 30-årig man uppfattades
även han som självsäker och skämtsam, han besvarade vanligtvis frågorna först och tog således
mycket plats i gruppen. Han uttryckte att han försökte komma iväg en gång per år och att den
senaste paketresan skedde under år 2017. Den enda kvinnan i gruppen var 35 år gammal och
uppfattades som lättsam men framförde sina åsikter med viss försiktighet. Hon upplevdes som
mån om stämningen i gruppen och tenderade således att hålla med resterande deltagare. Hon
uppgav att hon reste utomlands tre gånger per år och att den senaste resan med en researrangör
skedde under sommaren 2016. Den sista deltagaren var en 39-årig man, han upplevdes som
trevlig och lyhörd för de andra deltagarnas åsikter. Han argumenterade dock för sina egna
åsikter när diskussionerna blev mer intensiva. Han förklarade att han vanligtvis reste utomlands
två gånger per år och att den senaste paketresan skedde under år 2017.

3.2.3.2. Intervjufrågor
Semistrukturerade intervjuer innebär att det på förhand skapas intervjuguider. Vid
semistrukturerade intervjuer behöver däremot inte frågorna följa ordningen av intervjuguiden,
dessutom tillåter denna intervjuform att forskaren ställer uppföljningsfrågor till det som anses
vara av intresse (Bryman & Bell 2013, 218). I denna studie togs frågorna fram innan
fokusgruppintervjuerna genomfördes, i enlighet med den semistrukturerade intervjuformen.
För ett fåtal frågor skiljde sig ordningsföljden mellan grupperna. Att den semistrukturerade
intervjuformen tillät följdfrågor var fördelaktigt för denna studie, då det innebar att deltagarnas
svar kunde tydliggöras och en fråga som uppkom i slutet av intervjuerna hade stor påverkan på
möjligheten att besvara syftet. Detta tyder på att semistrukturerade intervjuer var mest lämpligt
för denna studie.
Samtliga intervjufrågor som förekom finns sammanställda i bilaga ett. De frågor som ställdes
för att undersöka deltagarnas varaktiga involvering i resande utgick från Kyle et al. (2004) samt
Ferns och Walls (2012). Deltagarnas involvering i produktkategorier undersöktes med hjälp av
intervjufrågor från Zaichkowsky (1985) och Dwivedi (2015), dock modifierades och
anpassades frågorna till kategorin paketresor.
När CBBE mättes användes mått från Aaker (1996), Yoo och Donthu (2001), Lehmann (2008)
för att undersöka varumärkesmedvetenheten. För varumärkesassociationerna nyttjades frågor
från Keller (1993), Aaker (1997), Yoo och Donthu (2001) och Yoo (2000). Frågorna som
berörde den uppfattade kvaliteten undersöktes med hjälp av Pappu et al. (2005), Tong och
Hawley (2009) och Netemeyer et al. (2004). De frågor som undersökte varumärkeslojaliteten
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togs från Yoo och Donthu (2001), Pappu et al. (2005), Sung och Kim (2010). Även för CBBE
anpassades frågorna för att specifikt undersöka researrangörernas varumärken.
Utöver ovan nämnda frågor skapades ett egenkomponerat logotyptest för att undersöka
varumärkesmedvetenheten inom Brand Equity. För att hög medvetenhet ska uppstå måste
konsumenter kunna identifiera varumärkens logotyper (Huang & Cai, 2015). Testet bestod av
logotyper från de fyra researrangörer som undersöktes i studien. Utöver dessa förekom
ytterligare elva stycken logotyper, där vissa var äkta varumärken och andra inte. Detta gjordes
för att konsumenterna i mindre utsträckning skulle kunna gissa sig till rätt svar. Samtliga
logotyper redigerades till den grad att varumärkesnamnet inte kunde utläsas. Logotyptestet
genomfördes för att få en förståelse för huruvida konsumenterna faktiskt var medvetna om
researrangörernas logotyper. Samtliga logotyper presenterades utskrivna i färg på papper för
deltagare och återfinns i bilaga två.
För att mäta varumärkespersonligheten under varumärkesassociationer presenterades
deltagarna för fem personligheter vilka var uppriktig personlighet, kompetent personlighet,
spännande personlighet, robust personlighet och sofistikerad personlighet (Aaker, 1997).
Samtliga varumärkespersonligheter presenterades initialt för deltagarna muntligt och skriftliga
beskrivningar av personligheterna gavs sedan till deltagarna. De ombads därefter att para ihop
den varumärkespersonligheten de ansåg hörde samman med respektive varumärke. Det
betonades för deltagarna att de inte behövde tillskriva varumärkena en personlighet om de inte
ansåg att de företagen besatt någon.
Christodoulides et al. (2015) menar att tjänstevarumärken kan vara svårare att undersöka och
uppmuntrar därför forskare att skapa egna mått för Brand Equity utöver de traditionella. Av den
anledningen användes samtliga undersökta researrangörers start- och bokningssidor som ett sätt
att undersöka hur väl deltagarna faktiskt kunde särskilja varumärkena. Utöver de varumärken
som undersöktes i studien användes ytterligare två researrangörers start- och bokningssidor för
att deltagarna i lägre utsträckning skulle kunna gissa sig till rätt svar. Sidorna som användes
redigerades så till vida att varken varumärkesnamnen eller logotyperna gick att urskilja.

3.2.3.3. Genomförande av fokusgruppintervjuer
Enligt Wibeck (2010, s. 83) ska moderatorn i en fokusgrupp förhålla sig passiv i den mån det
är möjligt men samtidigt se till att deltagarna någorlunda förhåller sig till de förutbestämda
frågorna. För att underlätta för moderatorn bör en observatör medverka som gör noteringar
kring den icke-verbala kommunikationen som förekommer i fokusgrupper (Wibeck 2010, 89).
Det är av vikt att moderatorn betonar för deltagarna att hen inte besitter någon form av expertis
inom det ämne som ska undersökas (Wibeck 2010, 84).
I denna studie medverkade båda författare vid samtliga fokusgruppintervjuer, där en hade rollen
som moderator medan den andre var observatör. Moderatorn inledde intervjuerna med att
förklara att det inte fanns några felaktiga svar utan att alla åsikter var välkomna, det betonades
även att moderatorn inte var någon form av expert på ämnet för att göra deltagarna mer
bekväma. Observatören iakttog samtliga fokusgrupper och förde anteckningar kring samspelet
och den icke-verbala kommunikationen i grupperna.
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Vidare såg observatören till att samtliga intervjuer spelades in med ljud, vilket är att föredra
enligt Wibeck (2010, s. 93) då deltagare tenderar att glömma bort att ljudupptagning sker i
jämförelse med dokumentation genom videokamera. Risken med att enbart använda sig av
ljudinspelning är att deltagarnas röster kan förväxlas vid transkriberingen (Wibeck 2010, 91).
Risken reduceras dock om en observatör finns på plats och kan anteckna vem som sade vad
(Wibeck 2010, 91). Eftersom en observatör medverkade vid varje fokusgruppstillfälle och förde
anteckningar om vilken deltagare som uttryckte vad minimerades risken av att deltagarnas
röster skulle sammanblandas när transkriberingen av ljudinspelningarna skedde.
Grupp 1(50–60 år): Den 12 april 2018 genomfördes den första fokusgruppintervjun och pågick
mellan klockan 19.30-20.50. Intervjun hölls hemma hos en av författarna till denna studie, då
fokusgruppsdeltagarna bodde i närheten ansågs det vara den mest lämpliga platsen. Dessutom
antogs det vara till fördel att deltagarna befann sig i en lugn miljö för att de skulle känna sig
tillräckligt bekväma med att uttrycka sina tankar och åsikter kring ämnet. För att deltagarna
skulle känna sig avspända både med situationen och varandra placerades de i vardagsrummet.
Då deltagarna var bekanta med varandra sedan tidigare flöt diskussionerna på bra. Deltagarna
upplevdes som engagerade, vilket även bidrog till att deltagarna vid ett fåtal tillfällen
diskuterade i smågrupper. Trots att moderatorn i den utsträckning det var möjligt ville undvika
att bryta in, blev så tvunget när de parallella diskussionerna började föras. Stämningen i gruppen
var god och stundtals blev diskussionerna intensiva.
Innan intervjun påbörjades tydliggjordes det för deltagarna att tanken med denna intervjuform
var att de skulle diskutera med varandra och att moderatorn enbart var där för att ställa frågor.
Till en början fanns det tendenser hos deltagarna att vända sig mot moderatorn när de
diskuterade, vartefter diskussionerna fortlöpte blev deltagarna mer bekväma vilket innebar att
problemet försvann av sig självt. Det blev även uppenbart att vissa av deltagarna stundtals hade
svårigheter att förstå en del frågor som ställdes, direkta konsekvenser av detta var att
moderatorn omformulerade dessa frågor för att deltagarna skulle kunna besvara dem. Detta togs
även hänsyn till när resterande fokusgrupper genomfördes.
Grupp 2 (60–70 år): Den andra fokusgruppintervjun genomfördes den 15 april 2018 och
fortgick mellan klockan 19.00-20.40. Till skillnad från övriga fokusgrupper genomfördes denna
hemma hos en av deltagarna, vilket främst berodde på logistiska skäl. Att intervjun hölls på
detta sätt bidrog till att moderatorn förlorade kontroll över vart deltagarna skulle placeras och
denna grupp kunde inte förberedas på samma sätt. Det bidrog även till en del osäkerhet hos
deltagarna då de initialt inte visste om de skulle vända sig till moderatorn eller deltagaren som
bodde där. Så småningom löste sig detta och diskussionerna fortskred väl mellan deltagarna,
vilket även kan ha hjälpts av att deltagarna var väl bekanta med varandra sedan tidigare. Den
något trevande inledningen förändrades efter en stund och deltagarna upplevdes som
engagerade i frågorna som diskuterades. Stämningen mellan deltagarna var vänlig och nyfiken
då de ställde många följdfrågor till varandra.
Grupp 3 (20–30 år): Den 16 april 2018 klockan 18.00-19.40 genomfördes den tredje intervjun
som hölls hemma hos moderatorn. Ingen av deltagarna var bekanta med varandra sedan tidigare
vilket bidrog till att stämningen inte var lika avslappnad som i de övriga grupperna, här var
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tonen mer formell. Detta bidrog även till att deltagarna tenderade att svara på frågorna i
turordning istället för att diskutera frågorna sinsemellan. Denna grupp vände sig initialt till
moderatorn när de svarade på frågorna, vilket sannolikt berodde på att de inte kände varandra.
När halva tiden av intervjun hade fortlöpt uppfattades det som att deltagarna blev mer bekväma
med både situationen och varandra, vilket utmynnade i diskussioner mellan dem. Stämningen i
gruppen var artig vilket följaktligen kan ha påverkat att deltagarna i låg utsträckning ifrågasatte
varandras argument.
Grupp 4 (30–45 år): Den fjärde och sista fokusgruppintervjun genomfördes den 19 april 2018
klockan 18.05-19.40. Även denna intervju hölls hemma hos moderatorn. Då samtliga deltagare
var bekanta med varandra sedan tidigare var stämningen emellan dem avslappnad och lättsam.
En man intog en mer framträdande roll och var den som svarade först när frågorna ställdes.
Detta innebar att moderatorn stundtals var tvungen att fördela ordet i samband med att frågorna
ställdes för att en mer jämn balans skulle uppstå i gruppen. Trots den mer framträdande
personligheten var stämningen mellan deltagarna humoristisk. Deltagarna förde stundtals
intensiva diskussioner och hade inga svårigheter med att ifrågasätta varandras svar.

3.2.3.4. Utvärdering av fokusgruppsintervjuer
En slutsats som kan dras efter genomförandet av fokusgruppintervjuerna var hur relationerna
mellan deltagarna påverkade diskussionerna. I grupperna där deltagarna var bekanta med
varandra sedan tidigare var det enklare för dem att ifrågasätta och argumentera emot varandras
åsikter. Denna interaktion bidrog till att flera intressanta perspektiv uppenbarade sig, till
skillnad från den gruppen där deltagarna inte kände varandra. Att deltagarna var bekanta med
varandra bidrog även till att en deltagare i den fjärde gruppen tog större plats än resterande
deltagare, vilket möjligtvis inte hade skett om de andra hade varit främmande för honom. Vad
som var gemensamt för grupperna var att de genomgående sökte att komma fram till
gemensamma åsikter inom gruppen. Detta sökande efter att komma fram till gemensamma
åsikter var inte bara av godo. Det blev stundtals tydligt att vissa deltagare inte hade några egna
åsikter om vissa frågor och istället för att förklara att de inte hade någonting att tillägga
tenderade deltagarna att hålla med personer de uppfattade som kunnigare än de själva. Av den
anledningen var det svårt att veta vad deltagarna egentligen tyckte och följaktligen
sanningshalten.
Fokusgrupperna sattes alla samman utifrån deras ålder då det antogs att de skulle ha lättare att
relatera till varandra erfarenhetsmässigt. Detta antagande stämde väl överens med vad som
skedde i fokusgrupperna. De två äldre grupperna hittade gemensamma nämnare när de
förklarade och mindes hur bokningsprocessen av resor gick till när de var yngre. Därmed kan
en slutsats dras om att deltagares ålder är en faktor som bör tas hänsyn till när
fokusgruppintervjuer genomförs.

3.2.3.5. Analysmetod
Samtliga fokusgruppintervjuer dokumenterades med hjälp av ljudinspelningar och
anteckningar från observatören kring gruppernas samspel och vem som sade vad. Att
genomföra transkriberingar av det inspelade materialet förenklar jämförelsen av den data som
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framkommit (Denscombe 2016, 384) och ses som ett första steg i analysprocessen (Alvehus
2013, 85). Emellertid behöver inte transkriberingar innehålla samtliga pauser och tonfall om
det inte anses vara av vikt (Alvehus 2013, 85). Med hjälp av ljudinspelningarna genomfördes
fullständiga transkriberingar av materialet i denna studie, dock togs inte överflödiga pauser och
tonfallslägen med där det inte ansågs påverka.
För att analysera den transkriberade datan tillämpades en innehållsanalys bestående av de sex
stegen; textavsnittsurval, nedbrytning av texten, skapande av kategorier, kodning av datan,
sammanräkning av enheternas förekomst och slutligen analys av texten (Denscombe 2016,
392). Innan transkriberingarna och analysen påbörjades satte sig författarna ned efter samtliga
fokusgruppintervjuer för att diskutera och skriva ned de initiala tankar och funderingar som
uppkom under intervjuerna. Ljudinspelningarna genomgick senare en fullständig
transkribering. Detta gjordes för att få en förståelse kring det som framkom i grupperna och
således transkriberades materialet för att viktiga företeelser inte skulle förbises. Efter flertalet
genomläsningar av transkriberingarna lyftes de delar av texten fram som bidrog till att besvara
syftet. Texten bröts sedan ner till mindre enheter genom att viktiga meningar och ord
markerades direkt i dokumentet, vilket bidrog till en bättre överblick. Kategorier utarbetades
sedan genom att nyckelord skapades utifrån de teorier som undersöktes, att nyckelorden var
associerade med teorierna gjorde det även enklare att få en helhetssyn över vad grupperna
tenderade att svara. Därefter kodades enheterna som stämde överens med de utarbetade
kategorierna, som också skrevs in som kommentarer direkt i dokumentet. När koderna hade
färdigställts räknades förekomsten av dem i varje grupp samman, vilket bidrog till en förståelse
för om mönster hade uppenbarat sig bland deras svar. Slutligen analyserades texten, där
enheternas förekomst även räknades samman och jämfördes mellan grupperna. Detta gjordes
för att se vilka mönster som kunde urskiljas i texten och varför dessa uppkom.
Innehållsanalyser söker främst efter textens manifesta delar (Bergström & Boréus 2012, 49)
vilket således innebar att tyngdpunkten i denna studie låg på att skildra det som deltagarna
explicit uttryckte. Trots att tonvikten låg på det som deltagarna tydligt uttryckte fångades även
underliggande betydelser och det outsagda upp under intervjuerna. Genom att ett tolkande
förhållningssätt antogs till transkriberingarna kodades följaktligen både det manifesta och
latenta innehållet från intervjuerna. Det sistnämnda var således det som implicerades av
deltagarna genom deras tonlägen, antydanden, skratt, tveksamheter och tystnader som delvis
inkluderades i analysen. Bergström och Boréus (2012, s. 81) menar att det är av vikt att även
det latenta innehållet åskådliggörs eftersom det förbättrar reliabiliteten av studier. Trots att
tyngdpunkten i denna uppsats återfanns vid det explicita innehållet, tolkades och kodades även
de underliggande meningarna hos deltagarna som ansågs vara av stor vikt för resultatet av denna
uppsats. Det latenta innehållet återfinns framförallt under rubriken falsk medvetenhet i
analysen.

3.2.3.6. Trovärdighet
De tre kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering används som kvalitetskriterier
för att avgöra trovärdigheten av kvalitativa studier (Bryman & Bell 2013, 65). Tillförlitligheten
berör om forskare har beskrivit den sociala verkligheten på ett accepterat sätt (Bryman & Bell
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2013, 403). För att säkerställa hög tillförlitlighet ska forskare följa de uppsatta forskningsregler
som finns och vidare måste beskrivningarna av verkligheten delges och bekräftas av deltagarna
i studien (Bryman & Bell 2013, 403). För att uppnå hög tillförlitlighet i denna studie
sammanfattade moderatorn deltagarnas svar och frågade om hon hade uppfattat dem rätt,
intervjuerna avslutades med att de tillfrågades om de hade någonting att tillägga. Utöver detta
fick samtliga deltagare ta del av resultatet som skulle presenteras i uppsatsen där de även
tillfrågades om de ansåg att beskrivningarna som hade gjorts stämde överens med deras egna
uppfattningar om vad som framkommit, inga invändningar framfördes av deltagarna. Utifrån
detta bör tillförlitligheten betraktas som hög då den sociala verkligheten beskrevs på ett för
deltagarna acceptabelt vis.
Inom överförbarheten är det av vikt att redogörelserna är detaljrika och fylliga för att andra
personer ska kunna avgöra om de resultat som framkommit är möjliga att överföra till en annan
miljö (Lincoln & Guba 1985, 298). I denna studie har deltagarna och genomförandet av
fokusgruppintervjuerna beskrivits på ett utförligt sätt i metodavsnittet, vilket möjliggör för
andra personer att förstå hur resultaten framkommit och under vilka omständigheter. I empirioch analysavsnittet förekommer även en rik beskrivning på hur deltagarna hade resonerat sig
fram till sina svar. Detta tyder på att överförbarheten bör ses som relativt hög då omfattande
redogörelser beskrivits i denna studie.
Konfirmering innebär att forskare har agerat i god tro och att val av teorier samt slutsatser inte
medvetet påverkats av dennes personliga värderingar (Bryman & Bell 2013, s. 405). I denna
studie har författarnas värderingar och tidigare erfarenheter påverkat både val av teorier och de
slutsatser som drogs av det framkomna resultatet. Studien har inte heller haft för avsikt att vara
objektiv då styrkan av kvalitativ forskning ligger i de tolkningar som görs av det framkomna
resultatet, författarna till denna studie har följaktligen varit väl medvetna om sin subjektivitet.

3.3. Forskningsetik
Vetenskapsrådets (2017) fyra krav inom etik är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagare i en studie
ska informeras om syftet med studien, likväl som att deras medverkan ska ske frivilligt och
under premisserna att de kan avbryta sin medverkan när de önskar (Vetenskapsrådet 2017). I
denna studie förklarades det enbart att syftet berörde konsumenters uppfattningar om
varumärken. Att det fullständiga syftet inte meddelades berodde på att författarna ville veta om
deltagarna kunde urskilja researrangörernas varumärken. Detta hade varit svårare att undersöka
om de på förhand varit medvetna om vilka varumärken som skulle inkluderas i uppsatsen. Det
underströks för deltagarna vid intervjuerna att deras deltagande var frivilligt och att de när som
helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna informerades vidare om att det var fullt
acceptabelt att avstå från att svara på frågor de inte var bekväma med.
Samtyckeskravet syftar till att deltagare själva avgör på vilka villkor de vill delta i en studie,
om de väljer att avbryta sin medverkan ska de försäkras om att detta val inte innebär några
negativa konsekvenser och inte heller ska beslutet ifrågasättas (Vetenskapsrådet 2017). I denna
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studie förklarades det som ovan nämnt att deltagarna när som helst kunde avbryta sin
medverkan. Vidare förtydligades det även att deras beslut att inte skulle komma att ifrågasättas.
Konfidentialitetskravet medför att samtliga uppgifter som deltagare lämnar i studier ska
förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dem och vidare ska de behandlas
med största konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017). Deltagarna gjordes medvetna om att
ljudinspelningarna skulle raderas vid studiens slut och att de skulle förbli anonyma. För att
uppfylla detta krav beskrevs varken deltagarnas namn eller karaktärsdrag i studien.
Nyttjandekravet utgår från att forskare enbart ska använda de insamlade uppgifterna för
studiens ändamål (Vetenskapsrådet 2017). Deltagarna informerades om att intervjuerna och
följaktligen den information som framkom enbart skulle användas för denna studie och således
inte för något annat ändamål.
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4. Empiri och Analys
4.1. Varaktig involvering i resande
Varaktig involvering undersöktes i denna studie för att få en förståelse för hur emotionellt
engagerade konsumenterna var i resande (Ferns & Walls, 2012). Varaktig involvering är det
värde som konsumenter tillskriver tillfredsställelsen av att resa (Ferns & Walls. 2012) och mäts
dels utifrån attraktionsaspekten (Wiley et al., 2000). Det rådde ingen tvekan om att detta stämde
överens med deltagarna då en majoritet av dem ansåg att resande var någonting som både
intresserade och tillfredsställde dem. För att attraktionsaspekten ska betraktas som hög måste
konsumenter dessutom uppleva resande som någonting viktigt och meningsfullt (Wiley et al.,
2000). Detta stämde väl överens med det som framkom i grupperna där resande upplevdes som
viktigt och meningsfullt. Framförallt framhölls det att resande var någonting som deltagarna
såg framemot och det beskrevs som en av de roligaste sakerna en person kunde ägna sig åt,
vilket stämde överens med att resande sågs som meningsfullt hos konsumenterna (Wiley et al.,
2000). Att deltagarna vidare betraktade resande som ett delmål och någonting att längta efter
förstärkte att de skulle anses vara involverade då sådana konsumenter är de som uppvisar ett
långsiktigt engagemang gentemot en särskild aktivitet enligt Funk et al. (2004). Majoriteten av
deltagarna uppgav att de år efter år längtade efter att resa även om styrkan av denna involvering
varierade.
Vad som ytterligare talade för att deltagarna betraktade resande som någonting viktigt och
meningsfullt (Wiley et al., 2000) var att samtliga upplevde att det var av vikt att lära sig om nya
kulturer, se arkitektur, träffa nya människor, få nya erfarenheter och följaktligen utvecklas som
personer. För att konsumenter ska betraktas som varaktigt involverade kräver det att
konsumenter är involverade även när handlingen av att resa eller planera en resa inte är aktuell
(Ferns & Walls, 2012). Detta stämde väl överens med vad deltagarna uttryckte då de förklarade
att bara tanken av att komma iväg och således deras dagdrömmande om resmål och semester
betydde mycket för dem. Sammantaget ansågs nästintill samtliga deltagare uppfylla en hög
attraktionsaspekt och var följaktligen högt involverade utifrån denna dimension av varaktig
involvering.
För den självuttryckande aspekten tillfrågades deltagarna huruvida de ansåg att deras val av
resmål och resande sa någonting om vilka de var och i vilken utsträckning de upplevde att de
kunde vara sig själva vid resande. Tre av fyra grupper uppgav initialt att deras resande sannolikt
inte reflekterade vilka de var, detta berodde enligt deltagarna på att de vanligtvis inte reste
tillbaka till samma plats och att de oftast åkte på samma typ av semester. Att majoriteten av
deltagarna till en början uttryckte att deras resande inte sa någonting om dem, tydde på en lägre
grad av involvering då Kyle et al. (2004) menar att den självuttryckande aspekten innefattar att
konsumenter upplever att deras val av resmål säger någonting om vilka de är. Den första
gruppen uttryckte direkt att deras resande reflekterade vilka de var som personer, vilket stämde
överens med Kyles et al. (2004) beskrivning om höginvolverade konsumenter. En kvinna i den
första gruppen uttryckte det som följande; ”Jag tror att det är väldigt viktigt för oss, vi reser
dit vi vill och väljer det som hör samman med hur man uppfattar sig själv”. Detta stämde väl
överens den självuttryckande aspekten som inkluderar konsumenters interna involvering
(Dimanche & Samdahl, 1994), vilket berör vad konsumenter uppfattar att de själva säger med
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sitt resande (Wiley et al., 2000). Efter en stunds diskuterande kom även de andra grupperna
fram till att deras val av resmål faktiskt sade någonting om dem, trots att de vanligtvis åkte på
samma typ av semestrar.
En viktig del av den självuttryckande aspekten innefattar även om konsumenter upplever att de
kan vara sig själva när de reser (Kyle et al., 2004). Denna fråga var betydligt enklare för
deltagarna att besvara då samtliga upplevde att de kunde vara det. Majoriteten av deltagarna
uttryckte till och med att de upplevde att de kunde vara sig själva i högre utsträckning än
hemma, vilket tydde på en högre grad av involvering. Deltagarnas svar tydde på att den
självuttryckande aspekten var relativt hög, vilket följaktligen talade för att deltagarna skulle
anses vara varaktigt involverade.
Centraliteten var den sista aspekten av varaktig involvering som undersöktes. Sexton av sjutton
deltagare uppgav att resande var någonting viktigt för dem, vilket stämde överens med det
Wiley et al. (2000) beskriver om att resande ska uppfattas som någonting viktigt och vara av
stort värde för att konsumenter ska betraktas som involverade. Deltagarna skiljde sig åt
beträffande hur stor del av deras liv som organiserades kring resande eller i vilken utsträckning
de tänkte på resor (Kyle et al., 2004). Elva deltagare ansåg att resande var viktigt men uttryckte
samtidigt att det vanligtvis inte upptog en särskilt stor del av deras liv, varken tanke- eller
resemässigt. Emellertid förklarade deltagarna att de tänkte mer intensivt på resande och att
komma iväg när semesterveckorna skulle planeras på arbetet. Deltagarnas svar var därmed inte
helt överensstämmande med vad Kyle et al. (2004) klassificerar som konsumenter med hög
centralitet då de menar att konsumenter ska uppfatta att en stor del av deras liv organiseras kring
resande eller att de ägnar mycket tankekraft åt resande. Majoriteten av deltagarna kunde därmed
inte anses vara särskilt involverade utifrån centralitetsaspekten.
Resterande sex deltagare uppgav att resande upptog mycket tid av deras tankar och en kvinna
förklarande det som följande; ”jag tycker det är jätteroligt att sitta och planera och boka in,
det är halva resan anser jag, jag tycker verkligen att det är jätteroligt. Jag planerade min 60årsresa i 5 år i detalj för att det skulle bli perfekt”. Dessa deltagares åsikter stämde väl överens
med vad Kyle et al. (2004) klassificerar som involverade konsumenter, vilket innebär att en stor
del av konsumenters liv ska organiseras kring resande eller att en stor del av deras tankar kretsar
kring resande.
Deltagarna var emellertid eniga kring aspekten att resande var bra för deras välbefinnande.
Samtliga uppgav att resande gav dem någonting att se framemot och flertalet uttryckte att
resande var det som gjorde att de orkade ta sig igenom höstmörkret och vardagslivet. Detta
stämde väl överens med det Kyle et al. (2004) menar om att resande måste uppfattas ha en
positiv inverkan på konsumenter, vilket kan vara att resande upplevs som stressreducerande
eller att det bidrar till andra hälsorelaterade fördelar. Utifrån denna aspekt av centraliteten ansåg
samtliga deltagare att resande hade en positiv inverkan och fick dem att må bättre.
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4.2. Produktkategoriinvolvering
När deltagarna tillfrågades om de ansåg sig vara intresserade av paketresor var svaren relativt
tudelade. Fem deltagare uppgav att de var intresserade av paketresor och betonade framförallt
att bekvämligheten och tryggheten påverkade deras intresse. Detta stämmer väl överens med
att konsumenters involvering förklarar deras övervägande av att se en produktkategori som
relevant och meningsfull (Dwivedi, 2015) och hur viktig en konsument uppfattar
produktkategorin baseras på deras behov, värderingar och intressen (Wulf et al., 2001). Detta
stämde väl överens med vad deltagarna uppgav som anledning, då de menade att paketresor
betraktades som relevant på grund av enkelheten med att få allting bokat vid samma tillfälle,
vilket baserades på de behov deltagarna hade vid resande.
Deltagarna som uppgav att paketresor var av intresse menade även att det stämde överens med
deras värderingar och således vilka de var som personer, då de tyckte om ordning och reda och
hade en tendens att bli oroliga om de istället skulle boka sin resa på egen hand. Detta stämde
även överens med att produktkategorin mötte viktiga mål och värderingar hos konsumenterna,
vilket enligt Quester och Lim (2003) tyder på involvering från konsumenters sida. Då intresset
för kategorin utlöstes av specifika tjänster tyder det enligt Marshall och Bell (2004) på högre
involvering.
De resterande tolv deltagarna uppgav att intresset för paketresor var litet. Att de var mindre
involverade stämde även överens med det Zaichkowsky (1985) menade om att konsumenters
behov och värderingar påverkar huruvida de uppfattar produktkategorin som relevant eller inte.
Deltagarna framhöll att paketresor inte var särskilt relevant för dem. De menade dock att
paketresor kunde anses som lämpligt beroende på syftet med resan, att det var bekvämt,
praktiskt och tidsbesparande framhölls som fördelaktigt. Att fördelar framhölls innebar dock
inte att deltagarna per automatik skulle anses vara involverade i produktkategorin,
låginvolverade konsumenters primära mål är enligt Soloman et al. (1985) att maximera
funktionaliteten, vilket stämde överens med vad majoriteten av deltagarna uttryckte.
En hög involvering innebär att konsumenters behov, värderingar och intressen möts av
produktkategorin (Wulf et al., 2001). Majoriteten av deltagarna uppgav att paketresor inte hade
någon större vikt och att det följaktligen varken mötte deras behov eller värderingar. En stor
andel av de som inte ansågs sig vara särskilt intresserade i kategorin påpekade även en del
negativa aspekter med paketresor. De menade att det fanns en avsaknad av frihet när denna
reseform användes, en kvinna uttryckte det som följande; ”man vill känna frihet och inte bara
vara på ett hotell med all inclusive och då måste man gå på utflykter och slussas runt överallt
hela tiden”, vilket ansågs beskrivande för grupperna.
För att konsumenter ska anses som högre involverade krävs det att de intresserar sig för tjänster,
artiklar, konsumentinformation och reklam om varumärkena inom produktkategorin
(Zaichkowsky, 1985). Totalt uppgav fjorton av sjutton deltagare att de inte aktivt tog del av
reklam eller annan information från researrangörernas varumärken då det inte ansågs vara av
tillräckligt intresse för dem.
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Fem av deltagarna förklarade att de varken uppmärksammade eller brydde sig om när tv-reklam
om paketresor sändes. Två män i den fjärde gruppen uttryckte att de aktivt valde bort
destinationer som de sett på tv-reklamer. Elva deltagare förklarade att de var omedvetna om de
fick information och reklam utskickat till sig via mail. Resterande deltagare som
uppmärksammat mail från företagen förklarade att dessa raderades direkt. Detta ansågs stämma
överens med att deltagarna skulle ses som mindre involverade då Chung och Zhao (2003) menar
att låginvolverade konsumenter varken har viljan eller möjligheten att bearbeta information om
tjänster och varumärken inom en produktkategori.
Marshall och Bell (2004) menar att involvering innebär att det finns en högre motivation hos
konsumenter att investera mer av sin egen tid för att ta reda på information. Detta talade för att
deltagarna skulle ses som mindre involverade då de uppgav att de knappt lade ner någon tid alls
för att ta reda på information. Deltagarna som ansågs sig vara mer intresserade av
produktkategorin förklarade att de enbart tog del av information vid bokning av resor.
Ytterligare en viktig aspekt för att bedöma konsumenters involvering i en produktkategori är
att ta reda på om de jämför produktkarakteristiska mellan varumärken (Zaichkowsky, 1985).
Fokusgruppsdeltagarna var relativt tudelade i denna fråga, tio stycken förklarade att de
jämförde karakteristiska mellan varumärkena innan de bokade paketresor medan resterande sju
uppgav att de inte jämförde.
Att en svag majoritet av deltagarna förklarade att de jämförde varumärkena inom kategorin
stämmer väl överens med vad Marshall och Bell (2004) menar att en höginvolverad konsument
är, då de investerar mer av sin tid för att ta reda på information om produktkategorier och
följaktligen varumärken. Konsumenter som tar hänsyn till fördelar och attribut tyder enligt Bian
och Moutinho (2011) på högre involvering. Detta ansågs stämma överens med deltagarnas
tankar då de uttryckte att de tog hänsyn till aspekter som destinationen, hotellets läge och dess
standard. Deltagarna menade dock att priset var en viktig faktor när varumärkena jämfördes
och två av grupperna uttryckte att det även var av vikt att känna igen researrangörernas
varumärken då det ingav en trygghetskänsla. Konsumenter betraktas som involverade om de
anstränger sig för att utvärdera varumärken inom en produktkategori (Bian & Moutinho, 2011),
vilket stämde överens med fokusgruppsdeltagarna. Dock understryker Bian och Moutinho
(2011) att konsumenter som främst tar hänsyn till ytliga faktorer som pris och varumärkesnamn
ska ses som låginvolverade. Trots att deltagarna till viss del tog hänsyn till mer djupgående
faktorer så var priset den mest avgörande faktorn för dem, vilket talar för att konsumenterna i
enighet med Bian och Montinho (2011) var lägre involverade. Dessutom påtalade deltagarna
att de upplevde svårigheter med att jämföra varumärkena med anledning av det stora och
likartade utbudet, vilket i sin tur stämde överens med det Chung och Zhao (2003) menar om att
låginvolverade konsumenter har svårigheter att bearbeta information om tjänster och
varumärken. Låginvolverade konsumenter investerar mindre tid än involverade konsumenter
(Marshall & Bell, 2004) och anstränger sig inte för att utvärdera varumärken (Bian & Moutinho,
2011). Detta ansågs stämma väl överens med deltagarna som inte jämförde företagen.
Emellertid uppgav tre av deltagarna att de inte jämförde karakteristiska mellan varumärken,
men att de trots detta kunde avgöra vad som ansågs vara ett bra pris för en paketresa. Denna
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uppfattning tydde ändå på att deltagarna hade investerat tillräckligt mycket tid för att veta vad
ett rimligt pris var.
När deltagarna tillfrågades huruvida de upplevde att det fanns skillnader mellan varumärkena
uttryckte samtliga sjutton deltagare att de inte upplevde att företagen skiljde sig åt. De menade
att varumärkena nyttjade samma hotell, destinationer och bamseklubbar samt att priserna var
likartade. Konsumenter som anses vara låginvolverade har svårigheter att upptäcka skillnader
mellan varumärken vilket antas bero på deras brist på motivation, ansträngning och möjligheter
att behandla information (Bian & Moutinho, 2011). Detta stämde väl överens med deltagarnas
svar då samtliga uppgav att de inte tyckte att det fanns någon märkbar skillnad mellan
varumärkena, vilket följaktligen talade för att de skulle betraktas som lägre involverade.
Deltagarnas åsikter stämde således även överens med det Bian och Moutinho (2011) menar om
att låginvolverade konsumenter tenderar att ha en liknande imageuppfattning om varumärken
inom en produktkategori.
Trots att deltagarna förklarade att de inte upplevde någon märkbar skillnad mellan varumärkena
menade ändå fyra av deltagarna att Ving och TUI var de företag som liknade varandra mest.
Vidare nämnde flertalet deltagare att Fritidsresors namnbyte till TUI bidragit till uppfattningen
om att de blivit mer internationella i jämförelse med de andra researrangörerna. Enligt Marshall
och Bell (2004) kan konsumenter som investerar tid i en produktkategori i större utsträckning
uppfatta skillnader mellan varumärken, vilket delvis stämde överens med vad deltagarna
uttryckte då de upplevde att det fanns vissa skillnader.
När deltagarna tillfrågades om de hade ett föredraget varumärke i produktkategorin förklarade
en majoritet om elva deltagare att de inte hade ett föredraget varumärke, medan resterande sex
deltagare hade ett varumärke de skulle välja framför andra. Konsumenter som uppvisar en låg
grad av hängivelse gentemot varumärken kommer betraktas som låginvolverade i kategorin
(Quester & Lim, 2003), detta stämde väl överens med fokusgruppsdeltagarna då majoriteten
menade att varumärket inte spelade någon roll när de skulle boka paketresor. Detta stämde även
överens med det Wulf et al. (2001) menar om att konsumenters involvering är beroende av
deras övervägande av att uppfatta en produktkategori som någonting viktigt eller relevant, det
blev påtagligt att deltagarna inte ansåg att researrangörernas varumärken hade någon större
betydelse.
Konsumenter som anses vara involverade i en produktkategori kommer att uppfatta kategorin
som någonting centralt och kommer följaktligen utveckla starkare psykologiska band till ett
specifikt varumärke (Quester & Lim, 2003). De sex deltagare som hade ett föredraget
varumärke betonade att Ving och Apollo var de varumärken som föredrogs. Deltagarna
förklarade att dessa varumärken förkroppsligade säkerhet och trovärdighet, vilket tydde på ett
starkare psykologiskt band och således högre involvering.
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4.3. Customer-based Brand Equity
4.3.1. Varumärkesmedvetenhet
När varumärkesmedvetenheten och måttet top-of-mind skulle undersökas tillfrågades
konsumenterna vilket varumärke de först kom att tänka på inom produktkategorin (Aaker,
1996) researrangörer. Åtta deltagare yttrade att Ving var det första varumärket de kom att tänka
på. Fyra av deltagarna uppgav istället Apollo, tätt följt av TUI som tre deltagare nämnde först.
Lägst top-of-mind återfanns hos Solresor som endast en deltagare uppgav. Vidare nämnde en
deltagare Albatros.
Varumärkesmedvetenheten berör även i vilken utsträckning konsumenter kan identifiera ett
varumärke när logotyper presenteras som ledtråd (Huang & Cai, 2015). Av den anledningen
genomfördes ett logotyptest med ett relativt stort antal varumärken med både riktiga och falska
logotyper då det anses vara av vikt att konsumenter snabbt kan återkalla symbolerna,
logotyperna eller färgerna hos ett varumärke (Yoo, 2000). Det framkom att samtliga
konsumenter kände igen TUIs logotyp utan större svårigheter. Deltagarna ansåg sig även väl
bekanta med Vings logotyp, trots detta pekade nästan samtliga felaktigt ut deras gamla logotyp.
För Apollos del hade sammanlagt tre personer rätt om vilken logotyp som tillhörde dem.
Beträffande Solresors logotyp var det inte någon deltagare som visste vilken logotyp som hörde
samman med deras varumärke.
Top-of-mind betraktas som den högsta nivån av varumärkesmedvetenhet och är således av vikt
för företag då det innebär att konsumenter först kan plocka fram varumärket ifråga ur minnet
jämfört med konkurrerande företag (Boo et al., 2009). Utifrån detta mått blev det uppenbart att
Ving var det varumärke konsumenterna hade högst medvetenhet till och snabbast kunde
återkalla. Deltagarna förklarade att Ving uppkom först i deras minnen då de förkroppsligade
trygghet och ansågs vara det största företaget bland researrangörerna. Inom
varumärkesmedvetenhet är det även av vikt att konsumenter känner familjaritet gentemot
varumärken eftersom det minskar osäkerhet, komplexitet och skapar tillit mellan konsumenter
och företag (Woodside & Walser, 2007). Att deltagarna uppfattade Ving som den största
aktören och således ett tryggt varumärke, talade för att de kände tillit gentemot Ving. Eftersom
deltagarna uttryckte en stark familjaritet gentemot Ving var logotyptestresultatet förvånande då
nästan samtliga deltagare pekade ut Vings före detta logotyp som deras nuvarande. Det var
enbart två deltagare i den tredje gruppen som menade att Ving utöver den tidigare logotypen
även använde sig av den nya. Att enbart två deltagare kunde identifiera Vings nuvarande
logotyp talar för en lägre medvetenhet. Enligt Yoo (2000) är det av vikt att konsumenter snabbt
kan återkalla symbolerna, logotyperna samt färgerna av varumärken för att få en förståelse för
konsumenters varumärkesmedvetenhet. Detta stämde inte överens med majoriteten av
deltagarna då de inte kunde återkalla rätt logotyp, dessutom associerade de färgen orange till
Ving vilket talade för en lägre varumärkesmedvetenhet då den nya logotypen var gul. Däremot
indikerade deltagarnas svar att Ving tidigare kan ha besuttit en högre medvetenhet eftersom den
tidigare orangea logotypen pekades ut med säkerhet.
Om konsumenter kan återge ett specifikt varumärke när de presenteras för en produktkategori
innebär det att varumärkets igenkänning är av dominant slag, vilket följaktligen indikerar att
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varumärket lyckats väl med att differentiera sig från konkurrerande företag (Aaker 1991).
Eftersom åtta av deltagarna uppgav Ving när top-of-mind mättes, får de anses ha lyckats väl
med att differentiera sig från konkurrenter. Deltagarnas möjligheter att identifiera varumärkena
med hjälp utav logotyperna var närmast obefintlig för Vings del då nästan samtliga
sammankopplade dem med fel logotyp, vilket således tydde på en lägre
varumärkesmedvetenhet.
Apollo nämndes som top-of-mind hos fyra av deltagarna, vilket främst berodde på att de initialt
tänkte på Grekland och semester vilket i sin tur sammankopplades med Apollo. Två av
deltagarna förklarade att de kom att tänka på Apollo då de tidigare hade rest med dem. Att
Apollo sammankopplades med Grekland tydde på att konsumenterna var medvetna om
varumärket (Christodoulides et al., 2015) och innehade starka och unika associationer i deras
minnen (Keller, 1993).
Vid logotyptestet kunde enbart tre av deltagarna peka ut vilken logotyp som hörde samman med
Apollo. Deltagarna som uppgav Apollo som top-of-mind kunde dock inte urskilja deras
logotyp, vilket betraktades som anmärkningsvärt. Eftersom medvetenheten berör vilken styrka
ett varumärke besitter hos konsumenter (Leone et al., 2006) och i vilken utsträckning de kan
återkalla och känna igen varumärken (Aaker 1991, 61), ansågs varumärkesmedvetenheten för
Apollo som låg. Även om igenkänningen för deras logotyp var högre jämfört med Ving var det
endast tre deltagare som kunde sammankoppla varumärket med rätt logotyp.
Tätt efter Apollo följde TUI när top-of-mind mättes. De tre deltagarna som uppgav TUI
förklarade att det berodde på att deras tv-reklam och jingel etsat sig fast i deras minnen.
Varumärkesmedvetenhet berör vilken styrka varumärken besitter hos konsumenter (Leone et
al., 2006) och huruvida konsumenter är medvetna om ett varumärke (Christodoulides et al.,
2015). Vidare innefattar varumärkesmedvetenhet att konsumenter besitter starka, fördelaktiga
och unika associationer till varumärken (Keller, 1993). I TUIs fall ansågs deltagarna besitta
relativt starka och unika associationer då de i hög utsträckning förknippades med deras tvreklam och jingel. Detta tydde på att TUI lyckats differentiera sig då deltagarna snabbt kunde
plocka fram dem ur sina minnen. Igenkänning av ett varumärke innebär att konsumenter kan
återge ett specifikt varumärke (Aaker 1991, 61) men vilken styrka TUI egentligen innehade hos
deltagarna var diskutabelt. Detta eftersom samtliga deltagare genomgående under intervjuerna
refererade till Fritidsresor istället för TUI, vilket innebar att de inte kunde återge det specifika
varumärket vilket i sin tur tydde på en lägre medvetenhet.
När logotyptestet genomfördes hade samtliga deltagare rätt på vilken logotyp som hörde
samman med TUI. De kunde relativt snabbt peka ut logotypen och betonade att färgen utmärkte
sig från konkurrerande varumärken, vilket enligt Leone et al. (2006) talar för att konsumenter
besitter en hög medvetenhet och styrka till ett varumärke. Att konsumenter anser sig familjära
med ett varumärke är av vikt då det minskar osäkerhet och skapar större tillit gentemot företaget
(Woodside & Walser, 2007). Eftersom varumärkesmedvetenheten var hög till TUIs logotyp
tydde det på familjaritet, åtminstone gentemot den visuella delen av företaget. Vidare ansåg
deltagarna att TUI var det varumärke som konsumenter generellt var mest familjära med, vilket
enligt Lehmann (2008) tyder på en högre grad av varumärkesmedvetenhet. Då medvetenheten
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är ett viktigt mått för huruvida varumärken lyckats differentiera sig hos konsumenter (Aaker,
1996) ansågs TUI ha lyckats väl med att differentiera sin logotyp och de ansågs således inneha
en relativt hög medvetenhet.
För Solresors del uppvisades det en oerhört låg medvetenhet då endast en deltagare uppgav att
Solresor var det varumärket hon först kom att tänka på. Enligt Berry (2000) är top-of-mind av
stor vikt då det besvarar vilken grad av varumärkesmedvetenhet företag har i jämförelse med
konkurrenter. Utifrån detta ansågs Solresor besitta en låg grad av medvetenhet jämfört med
konkurrerande varumärken. Inte heller logotyptestet talade för någon högre grad av
medvetenhet hos deltagarna då ingen av dem kunde para samman Solresor med rätt logotyp.
Inom varumärkesmedvetenheten är det av största vikt att konsumenter kan plocka fram
varumärken ur deras minnen och att de således är medvetna om varumärkens existens (Aaker,
1996). I två av fokusgrupperna kom Solresor först på tal efter att deltagarna hade presenterats
för de korrekta svaren på logotyptestet. Att Solresor inte kom på tal tydde följaktligen på en
oerhört låg medvetenhet hos två av grupperna.

4.3.2. Varumärkesassociationer
Varumärkesassociationer är allting som sammanlänkas till ett varumärke och dess namn på ett
meningsfullt sätt i konsumenters minnen (Keller & Lehmann, 2006). Associationerna som
gjordes till Ving var huvudsakligen av positivt slag och ord som strand, sol, bamseklubb, all
inclusive, barnvänligt och familjeresor förekom och sammankopplades med Ving av samtliga
grupper. Alla associationer var emellertid inte positiva, en del upplevde Ving som tråkiga och
påtalade att de fastnat i gamla mönster. Deltagarna motiverade detta med att Ving på senare tid
inte har kommit med någonting nytt, varken rese- eller reklammässigt.
Nästan samtliga deltagare uppfattade Ving som den största aktören på marknaden och
följaktligen det varumärke som funnits med under längst tid. Associationer som konsumenter
uttrycker kan variera i styrka beroende på i vilken utsträckning de har exponerats för
varumärken (Aaker 1991). De två grupperna med äldre deltagare förklarade att de varit
medvetna om och rest med Ving sedan 1970-talet, vilket talade för att deras associationer var
av starkare slag då de exponerats för dem under lång tid. Samtliga deltagare menade att Ving
betraktades som ett välkänt varumärke på grund av dess storlek vilket även ledde till att
företaget associerades med pålitlighet och trovärdighet.
Indirekta associationer till företag är enligt Keller (1993) sekundära associationer och dessa kan
påverka trovärdigheten, förtroendet och de attityder som konsumenter utvecklar gentemot
varumärken. Detta stämde väl överens med vad deltagarna förknippade med Ving då de ansågs
inge förtroende på grund av dess storlek och att de funnits på marknaden under lång tid, vilket
i sin tur bidrog till att deltagarna uppfattade Ving som trovärdigt. Varumärkesassociationer
inbegriper de uppfattningar konsumenter besitter som vanligtvis är unika för varumärken inom
en kategori (Aaker, 1996) och det som gör att företag kan differentiera sitt varumärke och
erbjudande (Huang & Cai, 2015). Detta stämde väl överens med deltagarnas uppfattningar om
Ving, då de associerades med trovärdighet och ansågs vidare vara den största aktören på
marknaden vilket betraktades som unikt för Ving. Sammantaget ansågs Ving ha lyckats väl med
att differentiera sig utifrån deltagarnas associationer.
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För TUIs del associerades även de med ord som familjesemester, sol, bad och strand.
Varumärkesassociationer är enligt Keller och Lehmann (2006) allting som konsumenter
sammankopplar med ett varumärke på ett meningsfullt sätt. Tre av deltagarna hade dock inga
associationer alls till TUI vilket tydde på att de inte lyckats differentiera sig hos samtliga
konsumenter.
Fyra deltagare förklarade att TUIs reklam och jingel var någonting de hade lagt på minnet.
Samtliga deltagare förklarade att tv-reklamen hade etsat sig fast i deras minnen och att det var
den enda resereklamen de kunde minnas att de hade sett. De associationer som konsumenter
uttrycker varierar i styrka beroende på i vilken utsträckning de exponerats för varumärken
(Aaker 1991). Deltagarna uttryckte en hög styrkenivå gällande varumärkesassociationerna då
de uppfattades ha exponerats för TUIs reklam i den utsträckningen att andra varumärken inte
kom på tal i sammanhanget.
Ingen deltagare associerade TUI med dess riktiga varumärkesnamn istället refererade
deltagarna till Fritidsresor när TUI kom på tal. Detta var även anledningen till att många
negativa associationer förekom för TUIs del. Deltagarna i den första och andra gruppen var
särskilt kritiska till att det inte längre hette Fritidsresor. De menade att det nya namnet var löjligt
och fult, deltagarna ansåg att det var ett opassande val av varumärkesnamn för en researrangör.
Den första fokusgruppen var övertygad om att namnbytet berodde på att TUI ständigt låg tvåa
efter Ving, detta stämde överens med det Huang och Cai (2015) menar om att konsumenters
associationer representerar deras egna idéer och attribut som de tillskriver varumärken. Några
av deltagarna i den andra gruppen menade snarare att TUI var ett alldeles för stort företag och
att de därmed aldrig kunde uppfattas som familjärt. Många negativa åsikter och tankar
associerades till TUI i samband med att deras varumärkesnamn diskuterades. Deltagarna
uttryckte även att namnet TUI inte klingade lika bra som Fritidsresor, då det inte längre lät som
ett svenskt varumärke. Att deltagarna reagerade på svenskheten av varumärkesnamnet stämde
överens med det Keller (1993) menar om att sekundära associationer kan uppkomma och
påverkas av faktorer som varumärkets ursprungsland. Sådana associationer kan påverka
attityder, trovärdigheten och förtroendet som konsumenter utvecklar gentemot varumärken
(Keller, 1993). Detta stämde väl överens med deltagarnas åsikter då de förklarade att deras
negativa attityder och uppfattningar om TUI först uppkom vid namnbytet och följaktligen när
TUI inte längre ansågs vara svenskt. En man i den andra fokusgruppen uttryckte sig som
följande; ”jag tycker det är ett alldeles för dumt namn att marknadsföra sig med i Sverige,
många kan inte ens uttala det och då tar de hellre Ving”. En kvinna i samma grupp fyllde i;
”jag vet faktiskt inte om jag skulle köpa en charterresa av dem längre på grund av detta”.
De associationer som konsumenter uttrycker varierar i styrka beroende på i vilken utsträckning
de exponerats för varumärken (Aaker, 1991) och de associationer som konsumenter tillskriver
företag gör att de kan differentiera sina erbjudanden från konkurrenter (Huang & Cai, 2015).
Styrkan av deltagarnas associationer ansågs som hög beträffande TUIs reklam, men särskilt
stark var den hos samtliga deltagare vad gällde deras namnbyte. Utifrån detta ansågs TUI ha
lyckats väl med att differentiera sig från konkurrerande varumärken, emellertid var detta inte i
någon positiv bemärkelse då deltagarnas associationer i huvudsak var av negativt slag.
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Deltagarnas associationer till Apollo bestod även de av ord som sol, strand, barnklubbar och
barnfamiljer likt de som gjordes till Ving och TUI. Två av deltagarna associerade dessutom
Apollo med Sällskapsresan och tv-serien Playa del Sol. Detta stämde överens med att
associationer inte behöver vara direkt relaterade till tjänster men att de ändå kan
sammankopplas till varumärken (Chang, 2006). Hos två av deltagarna förekom en del negativa
associationer till Apollo vilket främst berörde deras hantering av klagomål vilket i sin tur bidrog
till att Apollo upplevdes som mindre pålitligt. Majoriteten av deltagarna förklarade att de tänkte
på Grekland och resor dit när de tänkte på Apollo, vilket de antog berodde på
varumärkesnamnet. Eftersom varumärkesassociationer är allting som sammanlänkas till ett
varumärke på ett meningsfullt sätt av konsumenter (Keller & Lehmann, 2006) betraktades
Greklandskopplingen som särskilt meningsfull för Apollo. Enligt Keller (1993) kan sekundära
associationer uppkomma hos konsumenter beroende på de tjänster varumärken tillhandahåller,
som i sin tur kan påverka trovärdigheten, förtroendet och de attityder konsumenter utvecklar
gentemot varumärken. Detta stämde väl överens med deltagarnas attityder gentemot Apollo då
tre av grupperna menade att de skulle välja att boka sin resa hos Apollo om de skulle åka till
Grekland. Detta berodde på att deltagarna uppfattade Apollo som ett väldigt kompetent och
kunnigt företag beträffande Grekland och vidare ansåg deltagarna att Apollo hade störst utbud
av resor dit. Varumärkesassociationer involverar uppfattningar som är unika för ett varumärke
inom en produktkategori (Aaker, 1996) och vidare är associationerna som tillskrivs ett
varumärke det som gör att de kan differentiera sitt erbjudande från konkurrenter (Huang & Cai,
2015). Detta ansågs stämma väl överens med deltagarnas uppfattningar om Apollo, deltagarna
uttryckte starka associationer till Grekland och företaget vilket följaktligen bidrog till att
deltagarna uppfattade Apollo som det mest kunniga företaget gällande Greklandsresor. Att
Apollo sågs som kunniga var även anledningen till att deltagarna uppgav att de mer än gärna
skulle boka sin nästkommande resa till Grekland med Apollo. Detta tydde på att Apollo lyckats
relativt väl med att differentiera sig och sitt erbjudande från konkurrerande varumärken.
För Solresors del var det sju deltagare som inte hade några associationer alls till dem.
Resterande deltagare sammankopplade varumärket med familjeresor, resor till solen, sol och
bad. Dessa associationer stämde väldigt väl överens med det som sammankopplades till de
andra varumärkena. Eftersom associationer kan variera i styrka beroende på i vilken
utsträckning konsumenter har exponerats för varumärken (Aaker 1991), ansågs dessa
associationer till Solresor som relativt svaga då majoriteten förklarade att de i låg utsträckning
kommit i kontakt eller bokat resor med Solresor. Att styrkan av associationerna var svagare
tydliggjordes ytterligare då två av deltagarna förklarade att de var övertygade om att Solresor
var en jämförelsesida för resor och således inte en researrangör. Till skillnad från Apollo så
sammankopplades inte Solresor till ett specifikt land utan deltagarna associerade varumärket
med flertalet platser som Cypern, Spanien, Kanarieöarna och Grekland. Emellertid innefattar
associationer även den symboliska meningen som sammankopplas med varumärken (Huang &
Cai, 2015), vilket mycket väl kan ha varit skälet till att olika platser nämndes då Solresor
sammankopplades med resor till solen generellt vilket samtliga av dessa platser ansågs vara.
Att Solresor inte sammankopplades med en specifik plats till skillnad från Apollo, innebar inte
per automatik att deltagarnas associationer skulle anses som svagare.
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Deltagarna var däremot överens om att Solresor ansågs som ett mindre företag i jämförelse med
de andra tre varumärkena som undersöktes. Samtliga deltagare som hade associationer till
Solresor menade att det var billigare än andra företag och de ansågs följaktligen som ett
budgetalternativ. Deltagarna var även eniga om att Solresor endast huserade på internet och
upplevdes därmed som ett yngre varumärke. Då en stor andel av deltagarna inte hade några
associationer till Solresor får varumärkesassociationerna betraktas som svagare eftersom
associationer är allting som sammanlänkas med ett varumärke av konsumenter (Keller &
Lehmann, 2006). Majoriteten av deltagarna betraktade Solresor som ett billigare varumärke
som endast huserade på internet, vilket talade för att Solresor lyckats differentiera sig hos de
deltagare som hade associationer till dem.

4.3.2.1. Uppfattat Värde
När deltagarna tillfrågades om de uppfattade att något av varumärkena gav mervärde för
pengarna svarade nio av dem nej. Fem deltagare uppgav att Ving var det företag som stod för
mest värde för pengarna och två av deltagarna förklarade att de upplevde att Apollo tillsammans
med Ving stod för mervärde. En deltagare förklarade istället att TUI var det varumärke som
gav minst värde för pengarna.
Att konsumenter uppfattar att produkter som varumärken erbjuder genererar någon form av
värde är av stor betydelse för företag, varumärken som inte upplevs generera något värde för
konsumenter blir istället oerhört sårbara (Aaker, 1996). Majoriteten av deltagarna ansåg
emellertid inte att något av varumärkena genererade mervärde, vilket följaktligen gjorde
företagen såbara. Deltagarna uppfattade således inte att varumärkena erbjöd dem något
tillräckligt värdefullt för att de skulle väljas framför andra varumärken. Detta stämde överens
med det Aaker (1996) menar om att konsumenter som inte uppfattar att varumärken erbjuder
något värde kommer inte heller ha någon anledning att välja ett varumärke framför
konkurrerande företag.
De sju deltagare som uppfattade att varumärkena erbjöd någon form av värde, uttryckte
samtliga att Ving var den aktör som gav deltagarna mest värde för pengarna. En kvinna i den
första gruppen uttryckte sig som följande; ”jag tror att Ving står för en mer garanterat bra
resa, fast jag inte själv har åkt med dem. De ger mervärde för pengarna för att man inte behöver
oroa sig för att man skulle ha kastat pengarna i sjön”. Deltagarna menade framförallt att värdet
för Vings del var inbäddat i tryggheten som de sammankopplade med varumärket. Värde är de
fördelar som konsumenter anser att ett varumärke erbjuder jämfört med konkurrenter (Aaker
1996). Detta stämde väl överens med det som deltagarna uttryckte om Ving gällande tryggheten
och följaktligen innebar det att Ving erbjöd ett högre värde jämfört med de andra
researrangörerna. Två av deltagarna ansåg även att Apollo gav mest värde för pengarna,
eftersom deltagarna betraktade dem som en av de största aktörerna på marknaden. Att
framförallt Ving ansågs generera mest värde innebar att konsumenterna upplevde att det fanns
en anledning att välja Ving framför andra varumärken, vilket således tydde på att de lyckats
differentiera sig och följaktligen gjort sig mindre sårbara.
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4.3.2.2. Varumärkespersonlighet
Att konsumenter sammankopplar företag med en varumärkespersonlighet anses vara av särskild
vikt för företag som inte skiljer sig från varandra fysiskt (Aaker 2014, 36). Deltagarna ombads
därför para samman de varumärkena som undersöktes i denna studie med fem stycken
förutbestämda varumärkespersonligheter.
Nio av deltagarna ansåg att Ving innehade en kompetent personlighet, fem deltagare ansåg
snarare att de skulle anses ha en uppriktig personlighet och två deltagarna menade att de hade
en spännande personlighet. En deltagare ansåg inte att Ving besatt någon
varumärkespersonlighet. Varumärkespersonligheten inbegriper de mänskliga karakteristiska
som konsumenter associerar till varumärken (Aaker, 1997). Även här betonade majoriteten av
deltagarna att Ving betraktades som ett tryggt och trovärdigt varumärke och att de följaktligen
skulle anses inneha en kompetent personlighet. Deltagarnas associationer till Ving stämde väl
överens med de personlighetsdrag som den kompetenta personligheten inbegrep, vilket enligt
Aaker (1997) innebar att varumärket skulle betraktas som ansvarsfullt, pålitligt och trovärdigt.
Varumärkespersonligheten fungerar även som grundval för relationen mellan konsumenter och
varumärken (Aaker 2014, 39). Nästan samtliga deltagare ansåg att Ving hade en personlighet
vilket tydde på att de hade någon form av relation till företaget. Att majoriteten av deltagarna
ansåg att Ving skulle betraktas som kompetenta talade för att de hade en liknande uppfattning
och relation till företaget. Detta eftersom Aaker (1997) menar att konsumenter som tilldelar
varumärken en personlighet således innehar en tydlig bild om vilka varumärkena är. Att
varumärken anses besitta en personlighet indikerar således att företagen lyckats differentiera
sig från konkurrerande varumärken (Harris & Chernatony, 2001). Utifrån personlighetstestet
ansågs Ving ha lyckats väl med att differentiera sig då nästan samtliga deltagare
sammankopplade företaget med en varumärkespersonlighet, vilket talade för en starkare
relation mellan Ving och konsumenterna.
För TUIs del var deltagarnas åsikter mer tudelade. Åtta deltagare ansåg att TUI hade en
spännande personlighet, sex deltagare menade snarare att de inte kunde anses ha någon
personlighet alls, två deltagare ansåg att de hade en kompetent personlighet och en deltagare
tyckte att de hade en sofistikerade personlighet. Varumärkespersonligheten inbegriper de
mänskliga karakteristiska som konsumenter associerar till varumärken (Aaker, 1997) och
således deras uppfattningar om vilka personlighetsdrag varumärken besitter (Keller, 1993).
Deltagarna som ansåg att TUI hade en spännande personlighet förklarade att det framförallt
berodde på deras namnbyte från Fritidsresor. De menade att namnbytet både var våghalsigt och
trendigt vilket stämde väl överens med Aakers (1997) beskrivning om den spännande
varumärkespersonligheten. Om konsumenter anser att varumärken innehar en personlighet
innebär det att konsumenter har en tydlig bild om vilka varumärkena är (Aaker, 1997), detta
stämde väl överens med det som de åtta deltagarna uttryckte men det tydliggjordes dock att
deras nya varumärkesnamn inte hade mottagits väl. Att varumärken anses ha en personlighet är
en viktig aspekt för att uppnå differentiering (Harris & Chernatony, 2001), utifrån deltagarnas
svar ansågs TUI lyckats väl med att differentiera sig, dock betraktades differentieringen på ett
negativt sätt. Att sex deltagare inte kunde sammankoppla TUI med någon personlighet tydde
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på att de inte lyckats särskilja sig tillräckligt hos deltagarna eftersom varumärkespersonligheten
är grunden för relationen mellan konsumenter och varumärken (Aaker 2014, 39).
När Apollo kom på tal var deltagarna desto mer splittrade. Fem deltagare ansåg att de hade en
uppriktig personlighet, fyra deltagare menade att de hade en kompetent personlighet och
ytterligare fyra deltagare tyckte inte att Apollo kunde tillskrivas någon personlighet. Två
deltagare ansåg istället att Apollo innehade en spännande personlighet och slutligen menade en
deltagare att de hade en sofistikerad personlighet. Vilken personlighet ett varumärke uppfattas
inneha beror på de karakteristiska som konsumenter anser att varumärken har (Keller, 1993).
Deltagarna som uppfattade Apollo som ett uppriktigt varumärke framhöll framförallt att de
betraktades som ett mindre företag vilket ledde till uppfattningen om att Apollo var mer
familjära. Den tredje gruppen menade dessutom att Apollo på grund av detta upplevdes som ett
trevligt varumärke. Deltagarnas åsikter stämde väl överens med de karakteristiska som Aaker
(1997) menar att uppriktiga personligheter besitter drag som genuina, ärliga, inhemska och
trevliga.
Nästan lika många deltagare menade dock att Apollo snarare skulle ses som kompetenta. Detta
berodde på att Apollo betraktades som oerhört kunniga gällande resor till Grekland och därför
sammankopplades Apollo med den kompetenta varumärkespersonligheten. Att varumärken
tillskrivs en personlighet innebär att konsumenter har en tydlig bild om vilka varumärkena är
(Aaker, 1997) och är således en viktig källa för differentiering (Harris & Chernatony, 2001).
Utifrån detta ansågs Apollo ha lyckats väl med att differentiera sig från konkurrerande
varumärken. Varumärkespersonligheten ses som grunden för relationen mellan konsumenter
och varumärken (Aaker 2014, 39), majoriteten av deltagarna ansågs således ha en relation med
Apollo. Emellertid uppgav fyra deltagare att de inte kunde sammankoppla Apollo med någon
personlighet, vilket tydde på en svag relation mellan Apollo och konsumenterna vilket
följaktligen innebar att företaget inte lyckats differentiera sig hos dessa deltagare.
När turen hade kommit för Solresor uppstod det en längre tystnad i två av grupperna. Det
uppenbarade sig att sammanlagt tolv deltagare inte kunde sammankoppla Solresor med någon
varumärkespersonlighet. Tre av deltagarna i den andra fokusgruppen menade dock att Solresor
skulle anses ha en sofistikerad personlighet. En deltagare tyckte att de besatt en kompetent
personlighet och ytterligare en deltagare menade att Solresor hade en spännande personlighet.
Deltagarna som inte tillskrev Solresor någon personlighet förklarade att de antingen hade för
lite erfarenhet för att uttala sig eller att de aldrig hade kommit i kontakt med Solresor. Att en
personlighet sammankopplas med varumärken är av särskild vikt för företag som inte skiljer
sig från varandra fysiskt (Aaker 2014, 36), detta då konsumenter som tillskriver varumärken en
personlighet har en tydlig bild om vilka varumärkena är (Aaker, 1997). Det blev uppenbart att
en majoritet av deltagarna inte hade någon tydlig bild om vilka Solresor var eller vad de stod
för. Detta talade för att de inte varit särskilt framgångsrika med att differentiera sig från
konkurrerande företag. De tre deltagarna som ansåg att Solresor hade en sofistikerad
personlighet menade att företaget var ett elegant varumärke som därför skulle betraktas som
sofistikerade. Detta stämde överens med det Aaker (1997) karakteriserar som en sofistikerad
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personlighet, då sådana varumärken anses vara charmerande, romantiska, pretentiösa och
glamorösa vilket talade för att Solresor lyckats särskilja sig om än hos få deltagare.

4.3.2.3. Organisatoriska associationer
När trovärdigheten för varumärkena undersöktes tillfrågades deltagarna om de ansåg att det var
av vikt att researrangörerna uppfattades som trovärdiga och huruvida de upplevde att de kunde
lita på dem. Därefter ombads deltagarna att svara på vilket varumärke de upplevde som mest
trovärdigt, detta eftersom det är av vikt att konsumenter uppfattar varumärken som trovärdiga
för att höga organisatoriska associationer och följaktligen hög CBBE ska kunna uppnås (Aaker,
1996). Samtliga deltagare svarade att det var av vikt att varumärkena uppfattades som
trovärdiga. Den andra och tredje gruppen var de som utvecklade sina tankar kring detta och
förklarade att det var av vikt då trovärdigheten var någonting de ansåg att de betalade för. En
kvinna i den andra gruppen uttryckte det som följande; ”om jag bokar med en resebyrå då köper
man ju det för att få ansvarsfrihet, trovärdighet och pålitlighet”, vilket ansågs talande för vad båda
grupperna uttryckte. Deltagarnas åsikter stämde väl överens med det Erdem et al. (2006) anser
vara trovärdiga varumärken, då sådana varumärken signalerar och genererar konsumentvärde
genom att reducera den uppfattade risken och informationskostnader.
Deltagarna tillfrågades sedan om de ansåg att något varumärke upplevdes som mer trovärdigt.
Åtta deltagare svarade att Ving var det varumärke som upplevdes som mest trovärdigt jämfört
med konkurrerande varumärken, dock nämnde två av deltagarna att TUI var likvärdigt med
Ving gällande trovärdigheten. Ytterligare en deltagare uppgav att både Ving och Apollo var
mest trovärdiga. Resterande sju deltagare menade istället att trovärdigheten var lika hög hos
samtliga av de fyra varumärken som undersöktes. De organisatoriska associationerna är en
viktig del av differentieringen för varumärken då det berör om konsumenter uppfattar att
organisationen bakom varumärket bryr sig om sina kunder, är synliga och om de eftersträvar
en hög kvalitet (Aaker, 1996). De organisatoriska associationerna betraktas som starka om
konsumenter upplever att de känner tillit gentemot företagen som tjänsterna tillhandahålls av
(Aaker, 1996). Att Ving betraktades som det mest trovärdiga varumärket ansågs inte som
förvånande då deltagarna genomgående under intervjuerna betonade att Ving var mest
trovärdigt och pålitligt på grund av dess storlek och att de funnits på marknaden under lång tid.
Vidare ansågs deltagarnas uppfattningar om Ving stämma väl överens med det Erdem et al.
(2006) menar om att trovärdiga varumärken signalerar och genererar konsumentvärde genom
att reducera den uppfattade risken, informationskostnader och bidrar till att skapa positiva
uppfattningar hos konsumenter. Emellertid var det inte enbart deltagare som hade rest med Ving
som menade att de var trovärdiga utan även deltagare som endast använt sig av konkurrerande
varumärken som trots detta hyste större tillit till Ving. Att Ving betraktades som ett pålitligt och
trovärdigt varumärke påverkade sannolikt deltagarnas övriga uppfattningar om företaget på ett
fördelaktigt sätt, då deltagarna till största del uttryckte sig positivt gentemot Ving genomgående
under intervjuerna. Utifrån detta ansågs Ving ha lyckats väl med att differentiera sig gällande
trovärdighetskriteriet och således ansågs de besitta höga organisatoriska associationer i
jämförelse med de andra varumärkena.
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Icke att förglömma var att sju av deltagarna inte uppfattade att något av varumärkena var mer
trovärdiga än konkurrerande företag. De organisatoriska associationerna är av vikt för
varumärkens differentiering och påverkar huruvida konsumenter anser att organisationer
bakom varumärken bryr sig om sina kunder, om de eftersträvar en hög kvalitet och huruvida de
är synliga (Aaker, 1996). Detta stämde inte överens med de sju deltagarna åsikter eftersom de
ansåg att varumärkena var likartade gällande trovärdighetsaspekten, vilket således tydde på att
inget av varumärken lyckats differentiera sig till den graden att de skulle uppfattas som mer
trovärdiga.

4.3.3. Uppfattad kvalitet
Den uppfattade kvaliteten berör konsumenters uppfattningar om den generella kvaliteten eller
överlägsenheten som de anser att produkter har med hänsyn till deras tilltänkta syfte och
konsumenters känslor gentemot varumärken (Keller, 2003). Grupperna var tämligen enhälliga
i sina svar då fjorton deltagare menade att varumärkena hade en likartad kvalitet och följaktligen
stod inget företag eller deras tjänster för någon högre kvalitetsuppfattning.
Att konsumenter inte utvärderar kvaliteten av varumärken och dess erbjudanden på ett objektivt
sätt (Aaker, 1996) blev uppenbart utifrån deltagarnas svar. Två av deltagarna i den tredje
gruppen menade att Apollo enbart använde sig av gamla flygplan och att de även hade sämre
standard på hotellen. En annan deltagare ansåg snarare att TUI var det företag som använde sig
av betydligt äldre flygplan i jämförelse med de andra varumärkena. Tre av deltagarna i den
första gruppen ansåg att Solresor innehade en lägre kvalitet eftersom deras varumärkesnamn
inte lät som ett högkvalitativt varumärke. Detta tydde på att deltagarna inte utvärderade
varumärkena efter objektiva fakta, utan snarare utifrån deras egna känslor och uppfattningar
om företagen. Detta stämde således väl överens med det Aaker (1996) menar om att
konsumenter utvärderar kvaliteten av varumärken subjektivt.
En hög uppfattad kvalitet innebär vanligtvis att varumärken lyckats differentiera sig (Aaker,
1996). Vidare betraktas en hög kvalitet som en anledning för konsumenter att välja ett särskilt
varumärke framför konkurrerande företag eftersom det ger dem ett skäl att konsumera
varumärket eller tjänster (Yoo et al., 2001). Majoriteten av deltagarna ansåg inte att kvaliteten
mellan varumärkena skiljde sig åt nämnvärt vilket följaktligen innebar att de inte ansåg att det
fanns någon anledning att välja en viss researrangör framför andra. Detta tydde på att företagen
inte lyckats tillräckligt väl med att differentiera sig på grundval av kvaliteten. Enligt Netemeyer
et al. (2004) innebär en högre kvalitet att konsumenter upplever att de kan lita på företagen och
att varumärkena uppfattas leva upp till sitt varumärkeslöfte (Lehmann, 2008). Trots att
majoriteten av deltagarna tidigare under intervjuerna uppgav att Ving var det mest trovärdiga
företaget speglades detta inte när den uppfattade kvaliteten mättes. Detta betraktades som
relativt förvånande då Netemeyer et al. (2004) menar att trovärdiga varumärken vanligtvis
besitter en högre kvalitetsuppfattning hos konsumenter, vilket följaktligen innebar att
deltagarna borde ha ansett att Ving innehade högst kvalitet. Detta kan ha berott på att deltagarna
ansåg att kvaliteten mellan varumärkena var likartad eller att de helt enkelt inte var medvetna
om hur kvaliteten egentligen skiljde sig åt mellan företagen. Oavsett anledning tydliggjordes
det att konsumenterna inte ansåg att kvaliteten skiljde sig åt tillräckligt mycket för att något av
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varumärkena eller deras erbjudanden skulle uppfattas inneha en högre kvalitet. Utifrån aspekten
av den uppfattade kvaliteten och att deltagarna betraktade varumärkena som likvärdiga ansågs
följaktligen inget av varumärkena ha lyckats tillräckligt väl med att differentiera sig.

4.3.4. Varumärkeslojalitet
Varumärkeslojalitet definieras som den hängivenhet och det engagemang som konsumenter
uppvisar mot ett särskilt varumärke (Aaker 1991, 39) och anses vara en viktig del av CBBE
(Pappu et al., 2005). Deltagarna tillfrågades därför om de hade ett förstahandsval bland de
varumärkena som undersöktes. En majoritet om tio deltagare förklarade att de inte hade något
förstahandsval medan resterande sju förklarade att deras förstahandsval var Ving. Tre av
deltagarna som uppgav Ving menade även att Apollo och TUI skulle betraktas som deras
förstahandsval. Utifrån detta ansågs inte merparten av deltagarna tillräckligt hängivna
varumärkena, detta då Yoo och Donthu (2001) menar att varumärkeslojalitet är tendensen som
konsumenter uppvisar mot att vara lojala och innefattar vidare deras intentioner av att köpa från
ett särskilt varumärke och följaktligen se det som sitt förstahandsval. Den andra gruppen
diskuterade detta ingående och betonade att varumärket var sekundärt, detta eftersom de ansåg
att destinationen hade större betydelse.
Emellertid var det ändå sju deltagare som förklarade att de hade ett föredraget varumärke, vilket
tydde på att deltagarna skulle betraktas som lojala och hängivna sina föredragna varumärken.
Merparten av deltagarna förklarade att Ving var det varumärke i kategorin som de föredrog
framför konkurrerande företag. Om konsumenter själva anser sig hängivna ett varumärke
innebär det att de har en större tilltro till varumärket i paritet med konkurrerande företag (Lassar
et al., 1995). Detta stämde väl överens med vad deltagarna uttryckte genomgående under
intervjuerna, där Ving ansågs som de mest trygga valet på grund av dess storlek. Även när
varumärkeslojaliteten undersöktes uppgav deltagarna samma förklaringar kring Ving, vilket
talade för att de hade en starkare tilltro till Ving i jämförelse med konkurrerande varumärken.
Konsumenter som betraktas som lojala bidrar till att göra företag mindre sårbara gentemot
konkurrenter (Aaker, 1996). Att deltagarna uppgav Ving som deras förstahandsval tydde på att
Ving var ett mindre sårbart varumärke. Majoriteten av deltagarna ansåg dock inte att de hade
något förstahandsval, vilket tydde på att varumärkena snarare skulle betraktas som sårbara.
Vad som även är av vikt inom varumärkeslojaliteten är kundtillfredsställelsen. Om
konsumenter har en hög kundtillfredsställelse innebär det att det finns en större benägenhet att
rekommendera vidare varumärket eller produkten till andra personen genom word-of-mouth
(Srinivasan et al., 2002). Samma deltagare som uppgav att de inte hade något förstahandsval
förklarade även att de inte skulle rekommendera vidare något av varumärkena, vilket inte
betraktades som någonting förvånande. De sju deltagarna som menade att de skulle
rekommendera vidare ett varumärke var däremot tudelade om i vilket sammanhang de skulle
göra det. Fyra av deltagarna menade att det främst var destinationen de skulle rekommendera
men uttryckte samtidigt att varumärket skulle premieras om någonting exceptionellt inträffade.
Resterande tre deltagare menade däremot att de skulle rekommendera vidare researrangörerna
om de ansåg att någonting var tillfredsställande och bra. Att majoriteten dock förklarade att de
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inte skulle rekommendera vidare varumärkena tydde på en lägre lojalitet och
kundtillfredsställelse.
En högre varumärkeslojalitet innebär även att konsumenter anser sig villiga att betala ett högre
pris (Srinivasan et al., 2002) och följaktligen bidrar lojalitet till mindre priskänslighet (Keller,
2003). Sammanlagt menade sexton av sjutton deltagare att de inte var villiga att betala ett högre
pris för att handla av ett särskilt varumärke. En kvinna i den andra gruppen uttryckte sig
beskrivande för resterande deltagare; ”jag skulle väl aldrig kunna tänka mig att det var värt
det”. Konsumenter som inte uppvisar någon vilja att köpa av särskilda varumärken (Yoo &
Donthu, 2001) anses ha en lägre hängivenhet gentemot varumärkena (Aaker 1991, 39). Detta
stämde väl överens med deltagarna då nästan samtliga uppgav att de inte var villiga att betala
ett högre pris, vilket tydde på en låg varumärkeslojalitet.
Konsumenter som väljer att boka med ett annat varumärke om deras föredragna varumärke inte
är tillgängligt tyder enligt Sung och Kim (2010) på en lägre form av varumärkeslojalitet. Sexton
av sjutton deltagare förklarade att de skulle använda sig av ett annat varumärke. En kvinna i
den andra gruppen uttryckte sig som följande när ämnet kom på tal; ”jag skulle aldrig skippa
en resa för ett varumärkes skull, resan är mycket viktigare”. Detta påstående ansågs talande för
vad nästan samtliga deltagare uttryckte. Detta tydde således på en låg lojalitet gentemot
varumärken vilket följaktligen även bidrog till en ökad sårbarhet gentemot konkurrerande
varumärken precis som Aaker (1996) menar.

4.4. Falsk medvetenhet
Sammanfattningsvis uttryckte deltagarna starka åsikter och känslor gentemot varumärkena,
vilket följaktligen tydde på att de kunde differentiera företagen som undersöktes. Allt detta kom
dock att omkullkastas. När intervjuerna började lida mot sitt slut presenterades deltagarna för
olika start- och bokningssidor, varav fyra var från varumärkena som undersöktes i denna
uppsats och ytterligare två researrangörer togs med för att försvåra för deltagarna. Deltagarna
ombads därefter att peka ut vilka varumärken som hörde samman med respektive start- och
bokningssida. Detta genomfördes då Christodoulides et al. (2015) betonar att
tjänstevarumärken kan vara svårare att undersöka med hänsyn till avsaknaden av materiella
ting. Därför ansågs researrangörernas start- och bokningssidor utöver deras logotyper som det
närmaste det gick att komma någonting materiellt.
När den första gruppen presenterades för start- och bokningssidorna svarade samtliga fem
deltagare fel. I den andra gruppen uppdagades samma mönster, även där svarade tre av fyra
deltagare fel. Emellertid uppgav en deltagare rätt svar gällande Vings startsida, dock kunde hon
inte sammankoppla resterande sidor med rätt varumärke. En fundering uppstod kring huruvida
de felaktiga svaren berodde på att deltagarna i den första och andra gruppen var väsentligt
mycket äldre än resterande två grupper. Det visade sig dock inte stämma överens med
verkligheten då tre av fyra deltagare svarade fel även i den tredje gruppen. Deltagaren som
svarade rätt kunde enbart peka ut vilken startsida som tillhörde Ving men likt deltagaren i den
andra gruppen kunde hon inte placera resterande varumärken. Inte heller i den fjärde gruppen
kunde de fyra deltagarna sammankoppla start- och bokningssidorna med rätt varumärke och
följaktligen var samtliga deltagares svar felaktiga. Att detta framkom innebar även att samtliga
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tankar och åsikter som deltagarna tidigare hade uttryckt plötsligt kunde ifrågasättas eftersom
det blev uppenbart att de kanske inte var kapabla att särskilja de olika varumärkena.
Vad som spädde på dessa tankegångar ytterligare var när deltagarna tillfrågades om de mindes
vilket varumärke de sist hade använt sig av och nästan samtliga deltagare uppgav att de var
säkra på vilket företag de sist hade åkt med. Med anledning av deltagarnas felaktiga svar vid
start- och bokningssidorna tillfrågades deltagarna slutligen om de hade möjlighet att bekräfta
vilket varumärke de hade använt sig av. Drygt hälften av deltagarna kunde bekräfta vilket
varumärke de åkte med sist, dock inte i direkt anslutning till intervjuerna vilket bland annat
berodde på tidsbrist hos deltagarna och att somliga inte hade direkt tillgång till
bokningsbekräftelsen. Svaren som framkom hos deltagarna var emellertid förvånande. I den
första gruppen trodde fyra av fem deltagare att de hade åkt med Ving vid sin senaste resa och
den femte deltagaren uppgav TUI. Det visade sig att tre av deltagarna kunde kontrollera vilket
företag de hade rest med sist och svaren var tämligen överraskande. Det uppenbarade sig att
samtliga tre deltagare hade åkt med ett annat varumärke än vad de först uppgav. Två av
deltagarna som trodde att de hade rest med Ving visade sig i själva verket ha åkt med Apollo
respektive TUI. Det uppenbarade sig att den tredje deltagaren som trodde att hon hade åkt med
TUI under sin senaste paketresa faktiskt hade åkt med Solresor. Den andra gruppens svar var
liknande det som framkom i den första gruppen. Två av fyra deltagare visade sig ha fel
uppfattning om vilket varumärke de hade rest med sist. En man uppgav att han hade åkt med
TUI, vilket till hans förvåning visade sig vara Ving. Den andra deltagaren trodde att hon hade
åkt med Apollo, vilket visade sig vara TUI. När det kom till den tredje gruppen visade det sig
att två av deltagarna inte kunde minnas vilken researrangör de hade åkt med sist. En man trodde
med säkerhet att han hade åkt med TUI vilket visade sig vara Ving. En kvinna som förvisso
förklarade att hon inte var säker på vilket varumärke hon senast hade åkt med trodde att det var
TUI, vilket visade sig vara Ving. I den fjärde och sista gruppen förklarade en man att han hade
åkt med Airtours på sin senaste resa, dock visade det sig att han hade rest med Apollo. Slutligen
uppgav en deltagare att han trodde att han hade åkt med Apollo, vilket dock inte stämde utan i
själva verket var det TUI. Att nästan samtliga deltagare inte visste vilken start- och
bokningssida som tillhörde respektive varumärke i kombination med att drygt hälften av
deltagarna faktiskt hade åkt med ett annat varumärke vid sin senaste resa, innebar att
deltagarnas resterande åsikter och tankar under intervjuerna gick att ifrågasätta. Detta då det
uppenbarade sig att deltagarna inte kunde särskilja varumärkena ifrån varandra.
Det som framkom var både väntat och oväntat. Att svaren sågs som väntade berodde på att
deltagarna under intervjuernas gång uttryckte sina åsikter om varumärkena med säkerhet
samtidigt som de gav uttryck för både osäkerhet och okunskap om de olika varumärkena. I
samband med att de svarade på frågor om varumärkena tillade de ofta att de inte riktigt visste,
att de inte hade tillräcklig erfarenhet för att svara eller att de uppfattade varumärkena som
identiska. Trots detta uttryckte deltagarna ändå starka åsikter, tankar och känslor om
varumärkena. Deltagarna uttryckte sig med en relativt stor självsäkerhet i sina svar kring de
olika researrangörerna, vilket initialt bidrog till uppfattningen om att de visste vad de pratade
om. Självsäkerheten visade sig särskilt när väldigt positiva eller negativa associationer
sammankopplades med vissa av varumärkena där deltagarna stundtals uttryckte sina tankar på
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ett intensivt sätt. Denna självsäkerhet tolkades som att deltagarna kunde särskilja varumärkena
ifrån varandra trots att det fanns en del osäkerhet bland dem.
Inom varumärkesmedvetenheten är det av stor vikt att varumärken besitter en hög styrka av
medvetande i konsumenters minnen (Leone et al., 2006) detta då det är måttet på hur
framgångsrika varumärken har varit med att differentiera sig hos konsumenter (Aaker, 1996).
Dessutom är medvetenheten ett villkor för konsumenters associationer och deras förståelse för
vad ett varumärke står för och därmed ett förvillkor för att CBBE ska kunna utvecklas
(Christdoulides et al., 2015). Initialt uppvisade deltagarna en hög medvetenhet till Ving
framförallt när deltagarna uppgav vilket varumärke de först kom att tänka på. Dessutom
sammankopplades de i stor utsträckning med ord som trygghet och trovärdighet, deltagarna
upplevde även en hög familjaritet gentemot Ving. När medvetenheten mättes genom
logotyptestet var det uppenbart att TUI lyckats bäst med att differentiera sig. Utifrån de initiala
svaren blev det således tydligt att Ving och TUI varit mer framgångsrika med att särskilja sig
från konkurrerande varumärken. Gentemot Solresor uppvisade konsumenterna en oerhört låg
medvetenhet. Dessa svar hade sannolikt stått sig om det inte hade varit för hemsidetestet och
att hälften av deltagarna faktiskt inte mindes vilket varumärke de åkte med sist. Det blev
uppenbart att konsumenterna tenderade att blanda ihop varumärkena med varandra. Vilket
egentligen inte var någonting förvånande då majoriteten av deltagarna genomgående uppgav
att de hade svårigheter att urskilja varumärkena och att de liknade varandra. Trots detta delade
de med sig av sina svar med säkerhet. Med tanke på det som framkom får det ses som mer
sannolikt att varumärkesmedvetenheten hos researrangörerna faktiskt var låg och att styrkan av
dessa varumärken således var mycket svagare än vad det först verkade som. Att Ving fick höga
betyg på top-of-mind och familjariteten stämde sannolikt överens med det deltagarna förklarade
om att de funnits länge på marknaden och därför var ett familjärt namn, men utifrån det som
framkom tydde det inte på någon faktisk differentiering då konsumenterna varken kunde
urskilja logotyper, hemsidor eller vilka de hade rest med sist.
Hoyer och Brown (1990) menar att varumärkesmedvetenhet är av än större vikt och mer
fördelaktigt för varumärken när konsumenter uppvisar lägre engagemang gentemot deras
tjänster eller varor. När produktkategoriinvolveringen mättes blev det uppenbart att
konsumenterna inte alls var särskilt involverade i kategorin paketresor, trots att resande
generellt var av stor vikt i deras liv. Det uppenbarade sig att konsumenterna inte enbart innehade
lägre involvering gentemot kategorin, utan likväl hade konsumenterna stora svårigheter med att
särskilja varumärkena vilket uppfattades bero på deras låga involvering.
Varumärkesassociationer är den delen av CBBE som vanligtvis involverar de uppfattningar
som är unika för varumärken inom en särskild produktkategori (Aaker, 1996) och är allting som
sammankopplas med varumärken på ett meningsfullt sätt (Keller & Lehmann, 2006). Utifrån
det som framkom borde inte heller associationerna ses som överensstämmande med
verkligheten och associationerna som gjordes kunde inte heller betraktas som meningsfulla för
varumärkenas del då det uppenbarade sig att konsumenterna blandade samman varumärkena.
Eftersom att deltagarna uttryckte starka åsikter av både positivt och negativt slag ansågs detta
som särskilt bekymmersamt för företagens del då de sammankopplades med associationer som
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inte stämde överens med verkligheten. Vad som talade för att deltagarna blandade samman
varumärkena och att de försökte framstå som mer kunniga än vad de faktiskt var, berörde
särskilt de associationer som gjordes till Solresor. Trots att varumärkesmedvetenheten betraktas
som ett förvillkor för att varumärkesassociationer överhuvudtaget ska förekomma gentemot
varumärken (Christodoulides et al., 2015) hindrade det inte deltagarna från att uttrycka sina
tankar och åsikter, vilket ansågs som särskilt underligt i Solresors fall. Detta då en majoritet av
deltagarna menade att de aldrig hade hört talas om Solresor men likväl hade de starka
associationer i negativ bemärkelse och de betraktades som ett budgetalternativ och ett
varumärke av sämre kvalitet. Varumärkesassociationerna kunde därmed inte ses som
överensstämmande med verkligheten och bidrog inte till någon verklig differentiering hos
konsumenterna.
Varumärkespersonligheten fungerar som grunden för relationen mellan konsumenter och
varumärken (Aaker 2014, 39) och är de mänskliga karakteristiska som sammankopplas med
företaget (Keller, 1993). Initialt framstod det som att Ving skulle betraktas som det företaget
som konsumenterna hade bäst relation till. De personligheter som deltagarna tillskrev
varumärkena baserades på deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper kring företagen, men
eftersom att deltagarna i själva verket hade stora svårigheter att differentiera företagen kunde
inte heller den varumärkespersonlighet som sammankopplades med varumärkena betraktas som
korrekt. Konsumenter som anser att varumärken besitter en personlighet anses därmed även ha
en tydlig bild om vilka varumärkena är (Aaker, 1997) och följaktligen är personligheten en
viktig del för att uppnå differentiering (Harris & Chernatony, 2001). Det uppenbarade sig att
konsumenterna inte hade en tydlig bild om varumärkena, snarare tvärtom eftersom majoriteten
av deltagarna inte kunde särskilja dem ifrån varandra. Aaker (2014, s. 36) menar vidare att det
är av än större vikt för företag som inte skiljer sig fysiskt att sammankopplas med en
personlighet. Trots att detta var av vikt för varumärkena kunde inte konsumenterna urskilja dem
vilket talade för att relationen mellan dem inte skulle betraktas som lika stark som den initialt
uppfattades vara.
Likväl som att varumärkespersonligheten kunde ifrågasättas baserat på det som framkom kunde
även de organisatoriska associationerna och följaktligen trovärdigheten av varumärkena
ifrågasättas. Nästan hälften av deltagarna ansåg att Ving var det mest trovärdiga alternativet.
Ett trovärdigt varumärke signalerar och genererar konsumentvärde genom att reducera den
uppfattade risken, informationskostnader och skapar positiva attributuppfattningar (Erdem et
al., 2006). Att Ving beskrevs som mest trovärdigt berodde sannolikt inte på någon faktisk
differentiering, utan snarare att konsumenterna kände igen varumärkesnamnet och var
medvetna om att de funnits på marknaden under lång tid i förhållande till de andra varumärkena.
Att konsumenterna varken kunde urskilja deras logotyp, hemsida eller vilket varumärke de hade
rest med sist, talade för att trovärdigheten egentligen inte skulle betraktas som högst för Ving.
Det finns en stor risk att konsumenter favoriserar varumärken de känner igen (Leuthesser et al.,
1995) och eftersom konsumenter gillar det som är bekant för dem är de villiga att tillskriva dem
alla möjliga attribut (Aaker 2014, 10). Detta förmodades vara det som påverkade Vings höga
betyg genomgående då konsumenterna var familjära med varumärkesnamnet. Emellertid stod
denna familjaritet inte för någon faktisk kunskap hos konsumenterna utan de hade stora problem
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med att differentiera varumärkena ifrån varandra, vilket sannolikt även påverkades av den låga
involveringen de uppvisade mot kategorin generellt. Vid högre involvering hade de varit
kapabla till att urskilja varumärkena ifrån varandra detta eftersom lågt involverade konsumenter
endast tar hänsyn till ytliga faktorer som varumärkesnamnet (Bian & Montinho, 2011), vilket
ytterligare styrkte att konsumenterna inte kunde urskilja dem. Den uppfattade kvaliteten är av
vikt för att differentiera varumärken från konkurrenter (Aaker, 1996). Att en majoritet av
konsumenterna inte ansåg att de skiljde sig åt kvalitetsmässigt talar för deras hopblandningar
av varumärkena och därmed deras svårigheter att förstå hur de skiljde sig åt.
Varumärkeslojalitet definieras som den hängivenhet eller det engagemang som konsumenter
uppvisar gentemot varumärken (Aaker 1991, 39) och lojalitet anses vara ett högt värderat mål
hos företag (Boo et al., 2009). Sju av deltagarna uppgav att de hade ett förstahandsval som
baserades på deras senaste resa och tidigare erfarenheter. Även här betraktades Ving initialt
som det varumärke som lyckats bäst med att differentiera sig. Inte heller detta ansågs som
överensstämmande med verkligheten då konsumenterna påvisade att de faktiskt inte kunde
särskilja dem ifrån varandra. Eftersom de varken kunde peka ut Vings logotyp, hemsida eller
mindes vilket företag de hade åkt med senast, visade detta på att det inte skulle betraktas som
någon äkta lojalitet. Konsumenterna betonade genomgående under intervjuerna att det
egentligen inte spelade någon roll vilket varumärke de reste med, vilket ytterligare förstärkte
deras låga involvering i produktkategorin och deras svårigheter att hålla isär varumärkena.
Utifrån det som framkom kunde inte researrangörerna betraktas som framgångsrika med sin
differentiering. Christodoulides et al. (2015) har pekat på svårigheterna med att undersöka
tjänstevarumärken med anledning av avsaknaden av materiella ting. Denna avsaknad bidrar till
att konsumenters kunskap blir mer abstrakt för varumärkenas del då konsumenterna inte kan
forma sina associationer kring några materiella föremål (Christodoulides et al., 2015). Detta
påverkar i sin tur att konsumenter formulerar generella attityder och uppfattningar gentemot
varumärken i en produktkategori och det kan uppstå svårigheter hos konsumenterna att
dekonstruera det till individuella associationer och dimensioner (Christodoulides et al., 2015).
Att deltagarnas associationer och åsikter var av mer generellt slag beträffande researrangörerna
tydliggjordes när närmast identiska associationer uppkom för varje varumärke. Samtliga
varumärken sammankopplades med ord som sol, bad, familjesemester och bamseklubbar.
Vilket stämde överens med de svårigheter som Christodoulides et al. (2015) uttryckte. Vad som
även påverkade konsumenternas svårigheter att urskilja varumärkena var den låga
involveringen de uppvisade för produktkategorin paketresor. Även om samtliga deltagare
svarade att de jämförde karakteristiska mellan varumärkena innan de bokade en paketresa,
talade resultaten utifrån produktkategoriinvolveringen och CBBE för raka motsatsen. Om
konsumenterna faktiskt hade jämfört varumärkena innan köp hade de troligtvis varit kapabla
till att särskilja dem. Detta talade för att konsumenterna sannolikt ville framställa sig som mer
insatta eller kunniga än vad de faktiskt var, vilket möjligtvis berodde på att de inte ville betraktas
som att de tog första bästa erbjudande. När produktkategoriinvolveringen undersöktes
förklarade samtliga sjutton deltagare att de inte upplevde att varumärkena skiljde sig åt, vilket
enligt Bian och Moutinho (2011) talar för en väldigt låg involvering hos konsumenter. Trots
detta hade konsumenterna starka associationer och trodde att de kunde urskilja varumärkena
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ifrån varandra. Kategorin paketresor uppfattades helt enkelt inte som tillräckligt viktig eller
relevant för konsumenterna (Zaichkowsky, 1985). Detta uppfattades ändå som tämligen
förvånande utifrån vad deltagarna svarade om sin involvering i resande generellt. Samtliga
deltagare uppfattades utifrån teorin som höginvolverade i resande då det mötte viktiga
värderingar och uppfattades som någonting viktigt och meningsfullt (Wiley et al., 2000).
Trots konsumenternas höga involvering i resande betraktades inte företagen som tillhandahöll
denna viktiga aktivitet som differentierade ifrån varandra. Vilket ansågs som anmärkningsvärt
eftersom det redan existerade en långsiktig involvering hos konsumenterna för resande
generellt.
Hoyer och Brown (1990) påpekar att det är av särskild vikt att varumärken differentierar sig
hos konsumenter som betraktas som lägre involverade både gentemot varumärken och de
erbjudanden som företagen tillhandahåller. Utifrån det som framkom väcks därför frågan i
vilken utsträckning det går att undersöka varumärken där konsumenter betraktas vara
låginvolverade gentemot kategorin och där varumärken således uppfattas som likartade.
Eftersom konsumenterna varken kunde urskilja varumärkenas logotyper, hemsidor eller vilket
varumärke de hade rest med sist kunde inte heller de övriga associationerna som tillskrevs
varumärkena bedömas som överensstämmande med verkligheten. Eftersom konsumenterna
inte kunde särskilja varumärkena var det således omöjligt att ta reda vilka tankar och åsikter
som egentligen tillhörde respektive varumärke. I förlängningen kan detta innebära att det finns
svårigheter med att undersöka varumärken på låginvolverade marknader.
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5. Slutsatser
Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur konsumenters involvering i resande
generellt och produktkategorier påverkar deras möjligheter att urskilja turistiska
tjänstevarumärken. Det visade sig att konsumenterna hade stora svårigheter med att särskilja
varumärkena ifrån varandra trots att de uppvisade en hög involvering gentemot resande
generellt. Det tydliggjordes även att konsumenterna skulle betraktas som lägre involverade
gentemot varumärkena i kategorin paketresor. Den låga involveringen som uppvisades för
produktkategorin påverkade konsumenterna i den utsträckningen att de faktiskt inte kunde
särskilja varumärkena ifrån varandra.
Det uppenbarade sig att hög involvering för en aktivitet inte per automatik innebar en hög
involvering för varumärkena i kategorin. Detta tydde följaktligen på att varumärkena skulle
betraktas agera på en låginvolverad marknad, vilket således innebar att konsumenterna inte
uppvisade ett tillräckligt högt engagemang för att differentiering skulle uppstå bland företagen.
Ytterligare en slutsats som kunde dras utifrån studien var att konsumenterna initialt uppfattades
inneha starka associationer och åsikter gentemot varumärkena vilket följaktligen betraktades
som ett tecken på att företagen hade lyckats med att differentiera sig. Det framkom emellertid
att konsumenterna inte kunde särskilja varumärkena och det blev tydligt att det låga
engagemanget bidrog till att konsumenterna blandade samman varumärkena, trots deras starka
uttalanden. Detta antogs bero på att konsumenterna antingen ville framstå som mer kunniga än
vad de faktiskt var eller att de själva trodde att de kunde särskilja varumärkena.
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6. Diskussion
Med hänsyn till det som framkom väcktes en fundering angående vilken betydelse varumärken
faktiskt har för konsumenter. Framförallt då konsumenterna visade sig vara minde involverade
i produktkategorin och uttryckte att varumärket inte hade någon större betydelse, vilket även
avspeglades i deras hopblandning av varumärkena. Konsumenterna uttryckte dessutom
genomgående under intervjuerna att de upplevde varumärkena som identiska. Emellertid
betraktades samtliga konsumenter som högt involverade i resande generellt eftersom de
förklarade att det var en aktivitet som var av stor vikt för dem. Detta ansågs dock vara tämligen
bekymmersamt för företagen inom produktkategorin. Den differentieringsproblematik som
uppenbarade sig hos företagen härrördes framförallt från konsumenternas svårigheter att
särskilja varumärkena. Vad som betraktades som än mer problematiskt för företagen var frågan
om involvering. Konsumenterna uppvisade som tidigare nämnt en hög involvering gentemot
resande generellt och samtliga ansåg att det var en viktig del i deras liv. Däremot bidrog inte
denna involvering till något engagemang i produktkategorin paketresor, vilket ansågs som
besynnerligt. Att företag som tillhandahåller betydelsefulla tjänster för konsumenter ändå inte
lyckas differentiera sig talar för att finns stora svårigheter för företag som agerar på marknader
där konsumenter inte uppfattas vara tillräckligt involverade i varumärkena och deras
erbjudanden. Därmed väcktes även frågan i vilken utsträckning företag kan differentiera på
marknader där konsumenter betraktas som lägre involverade.
En intressant diskussionspunkt som uppkom var hur konsumenterna gick tillväga för att boka
sina resor. Samtliga menade att de först bestämde vilken destination de skulle besöka,
varumärkena blev således alltid sekundära för deras resor. Även detta ansågs som någonting
bekymmersamt för företagen som tillhandahöll paketresor. Detta då konsumenterna tydligt
uttryckte att de varken gick in på deras hemsidor för inspiration till vart de skulle och det hade
inte heller någon betydelse vilket varumärke de bokade med så länge de kom till den destination
de avsåg att åka till. Det tydliggjordes därmed att konsumenterna inte fann någon anledning att
vända sig till researrangörerna i första taget, vilket ansågs försvåra företagens möjligheter att
differentiera sig avsevärt.
Ytterligare någonting intressant som kom på tal berörde flygbolagen. De flesta konsumenterna
uttryckte att det var betydligt viktigare att veta vilket företag de flög med till skillnad från vilken
researrangör de använde sig av. Särskilt viktigt ansågs det vara att inte använda sig av
varumärken som förknippades med lägre kvalitet där Ryanair och Aeroflot nämndes. Det var
således av större vikt att både känna igen och vara medveten om vilket flygbolag som nyttjades.
Utifrån detta väcktes en fundering kring huruvida konsumenterna varit medvetna om vilket
flygbolag de har åkt med vid paketresor och huruvida flygbolagens varumärken har påverkat
deras val av researrangör. Med anledning av researrangörernas svårigheter att differentiera sig
väcktes även frågan om andra varumärken som till stor del erbjuder identiska tjänster likt
flygbolagen, har lyckats differentiera sig hos konsumenterna eller om samma problematik även
återfinns hos dessa företag.
En intressant aspekt som uppkom i samtliga grupper var den om researrangörernas reklam.
Majoriteten av konsumenterna förklarade att de inte tog del av någon digital reklam eller
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information om varumärkena och deras erbjudanden eftersom det ansågs som påträngande,
vilket sannolikt berodde på deras låga involvering. Dock menade samtliga att de skulle
uppskatta att få fysiska broschyrer från researrangörerna hemskickat. Att de två äldre grupperna
uppgav detta betraktades som mindre förvånande då detta var sättet varumärkena
marknadsförde sig på tidigare. Desto mer förvånande ansågs det vara att samtliga deltagare
även i de två yngre grupperna efterfrågade denna form av reklam. En fundering som uppstod
utifrån detta var huruvida företagen var medvetna om att konsumenterna ansågs som
låginvolverade i deras produkter. Med anledning av att konsumenterna inte kunde särskilja
varumärkena väcktes tanken kring om det digitala marknadsföringssättet verkligen är det mest
effektiva sättet att skapa medvetenhet och följaktligen differentiering när konsumenterna
betraktas som låginvolverade.
Utifrån det som framkom i denna studie uppstod även en fundering kring huruvida företag som
konsumenter betraktas som låginvolverade i faktiskt kan differentiera sig och hur dessa bör gå
tillväga för att nå fram till konsumenter som inte är tillräckligt engagerade i vare sig
erbjudandena eller varumärkena i produktkategorin. Med hänsyn till detta väcktes frågan om
dessa varumärken istället bör använda sig av andra tillvägagångssätt för att nå ut till
konsumenter och följaktligen öka deras involvering.
Den lärdom som framförallt tas med från denna studie berör källkritik. I detta fall berörde
källkritiken det som yttrades i grupperna. Initialt uppfattades det som att deltagarna kunde
särskilja varumärkena ifrån varandra. Som tidigare nämnt visade det sig att så inte var fallet
utan deltagarna hade egentligen stora svårigheter att hålla isär researrangörerna i deras minnen.
Detta uppmärksammades under intervjuernas gång och det hade förmodligen inte varit möjligt
att ifrågasätta deltagarnas svar i samma utsträckning om en kvantitativ metod hade tillämpats.
Konsumenternas svårigheter med att differentiera varumärkena framkom delvis utifrån
följdfrågorna som ställdes och således kunde motsägelser fångas upp, vilket troligtvis hade varit
svårare om en kvantitativ metod hade använts. Med anledning av detta drogs det även en lärdom
gällande att människor inte alltid är helt sanningsenliga, medvetet eller omedvetet. Detta kan
ha berott på att deltagarna själva trodde att de kunde särskilja varumärkena och således ansåg
sig svara sanningsenligt. Det kan även ha berott på att deltagarna var i en för dem onaturlig
miljö med delvis okända människor, vilket i sin tur kan ha påverkat deltagarna så till vida att
de kände sig tvungna att ha någonting att säga och dela med sig av. Detta kan således ha
påverkat deltagarna till att försöka framställa sig som mer kunniga än vad de faktiskt var.
Utifrån detta är det av vikt att individers åsikter och tankar inte tas för givet vid studier av olika
slag. Med hänsyn till det som framkom i denna uppsats anses det även vara av vikt att överväga
en kvalitativ metod när liknande frågeställningar ska undersökas, eftersom en kvantitativ metod
sannolikt inte hade fångat upp att konsumenterna faktiskt inte kunde särskilja varumärkena.

6.1. Förslag till vidare forskning
Med tanke på att konsumenterna uppvisade en hög involvering gentemot resande generellt men
låg involvering i paketresekategorin uppstod således svårigheter med att differentiera
researrangörerna. Därför vore det av intresse att undersöka och få en förståelse för vilka
marknader konsumenter faktiskt är hög- respektive låginvolverade i. Särskilt intressesant vore
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det att få en förståelse för om konsumenter som anses låginvolverade i en produktkategori har
liknande problem med att särskilja företag och om det således finns en tydlig relation mellan
involvering och differentiering även på andra marknader.
För vidare forskning vore det även av intresse om tjänstevarumärken undersöktes än mer
djupgående och likväl konsumenters förmåga att särskilja sådana varumärken. Dessutom vore
det av intresse att få en förståelse för om konsumenter upplever större svårigheter med att
differentiera tjänstevarumärken i jämförelse med produktvarumärken och vad detta i sådana fall
skulle kunna bero på.
Förslag till vidare forskning berör även turistindustrin specifikt då det vore av intresse att få en
mer djupgående förståelse för om konsumenter även ska betraktas som låginvolverade
beträffande andra varumärken inom resebranschen. Detta med anledning av att konsumenterna
utifrån denna uppsats betraktades som höginvolverade i resande generellt, samtidigt som de var
låginvolverade i kategorin paketresor och följaktligen researrangörernas varumärken.
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8. Bilagor
8.1. Frågeformulär fokusgruppintervjuer
1. Anser ni att resande generellt och att åka iväg på semester är någonting viktigt och
någonting som intresserar er? (mäter involvering i resande generellt)
2. Upplever ni att ert val av resande säger mycket om er och upplever ni att ni kan vara er
själva när ni reser? (mäter involvering i resande generellt)
3. Upplever ni att resande har en stor del i erat liv och att det är viktigt för er? (mäter
involvering i resande generellt)
4. Anser ni att paketresor är någonting som intresserar er och är viktigt för er? (mäter
involvering i produktkategori)
5. Skulle ni vara intresserade av att läsa artiklar och annan information om paketresor?
(mäter involvering i produktkategori)
6. Jämför ni olika karakteristiska mellan varumärkena inom paketresekategorin? (mäter
involvering i produktkategori)
7. Upplever ni att det finns en stor skillnad mellan varumärkena inom kategorin? (mäter
involvering i produktkategori)
8. Har ni ett varumärke som ni föredrar mer än andra? (mäter involvering i
produktkategori)
9. När ni tänker på de researrangörer som finns, vilket är det första varumärket ni kommer
att tänka på? (mäter medvetenhet CBBE)
10. Varför kom ni att tänka på just de? (mäter medvetenhet CBBE)
11. Kan ni komma och tänka på några fler researrangörer? (mäter medvetenhet CBBE)
12. Då ska ni få göra ett logotyptest på researrangörerna och jag vill att säger den ni tror hör
samman med ett visst varumärkesnamn. (mäter medvetenhet CBBE)
13. Vilken logotyp anser ni är mest familjär? (mäter medvetenhet CBBE)
14. Nu när ni har sett logotyperna, vad associerar ni med respektive logotyp och varumärke?
(Mäter associationer CBBE)
15. Vet ni vad respektive varumärke står för och hur skiljer sig ifrån varandra? (Mäter
associationer CBBE)
16. Vilket varumärke uppfattar ni ger mest värde för pengarna? Skiljer det sig mellan
arrangörerna? (mäter värde inom associationer CBBE)
17. Anser ni att det finns någon anledning att välja en viss researrangör framför en annan?
(mäter generell CBBE)
18. Jag tänkte att ni skulle få göra personlighetstestet med de fyra researrangörerna, så då
vill jag att ni parar ihop researrangörerna med det varumärket ni tror att det hör samman
med. Om ni anser att flera researrangörer har samma personlighet så får ni välja det.
(mäter varumärkespersonlighet under associationer i CBBE)
19. Tycker ni att det är viktigt att researrangörerna uppfattas som trovärdiga och om ni väljer
att boka er resa hos en researrangör är det viktigt att ni litar på dem då? (mäter
organisatoriska associationer under varumärkesassociationer i CBBE)

i

20. Vilken researrangör uppfattar ni som mest trovärdig? (mäter organisatoriska
associationer under varumärkesassociationer CBBE)
21. Vilken researrangör tror ni står för högst respektive lägst kvalitet, eller uppfattar ni att
det är liknade mellan företagen? (mäter uppfattad kvalitet inom CBBE)
22. Tycker ni att någon av researrangörerna är bättre respektive sämre och i sådana fall
varför? (mäter uppfattad kvalitet inom CBBE)
23. Har ni något förstahandsval bland researrangörerna? (mäter varumärkeslojalitet inom
CBBE)
24. Om ni har ett förstahandsval, skulle ni rekommendera det vidare till någon? (mäter
varumärkeslojalitet inom CBBE)
25. Om ert förstahandsval inte gick att boka en resa av, skulle ni boka av en annan arrangör
då? (mäter varumärkeslojalitet inom CBBE)
26. Skulle ni kunna tänka er att betala 10% mer för att köpa en resa hos en specifik arrangör?
(mäter generell CBBE och varumärkesassociationer inom CBBE)
27. Om ni inte anser att ni har ett förstahandsval eller är lojala vad är det då som påverkar
att ni väljer att boka en resa av en researrangör?
28. Tror ni att det går att skapa lojalitet hos researrangörer?
29. Vilket av varumärkena skulle ni kunna tänka er att boka en resa av nästa gång? (mäter
varumärkeslojalitet CBBE)
30. Uppfattar ni att researrangörerna är lika eller olika varandra och i sådana fall på vilket
sätt? (mäter generell CBBE)
31. Kommer ni ihåg vilken researrangör ni åkte med sist?
32. Hemside- och bokningstest, deltagarna presenterades för bilder på respektive
researrangörs hem- och bokningssida (mäter varumärkesmedvetenhet inom CBBE).
Kan ni peka ut vilken researrangör ni bokade av sist?
33. Sist tänkte jag lägga fram några bilder framför er, jag vill att ni tittar på dom och undrar
om det finns någonting specifikt som särskiljer researrangörerna ifrån varandra utifrån
deras hem- och bokningssidor? Går det att urskilja vem som är vem?
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8.2. Logotyptest
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8.3. Test Hemsidor & Bokningssidor
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8.4. Test Bokningssidor
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