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Förord 
 
Uppsatsen är skriven inom företagsekonomiska institutionen på Södertörns högskola. Efter 
tidigare studier inom turismprogrammet är uppsatsens ämne av stort intresse för oss. Det är 
också ett högaktuellt ämne med tanke på att resor utgör en av de största produkterna på 
Internet. Då våra företagsekonomiska studier i huvudsak utförts med en 
marknadsföringsinriktning var det viktigt för oss att även uppsatsen kopplades till ämnet. Vi 
har lärt oss mycket under arbetets gång och uppsatsen har kommit att formas och omformas 
allteftersom våra kunskaper växt inom området. Arbetet har gett oss ett bredare perspektiv 
på branschen inte bara för jämförelsesidor utan även för marknadsföring på Internet i stort. 
Vi vill här passa på att tacka alla er som hjälpt och stöttat oss under arbetets gång. 
 
Vi tackar Olle Thorman på PriceRunner, Sabina Edrén på Kelkoo, Tony Ryttersson på 
Reseguiden, Tony Camsjö på Travelmarket, Jan Lundin på RTS, Urban Lindstedt journalist 
och författare, Frédéric Saigne på Zanox och Åsa Lundell på TradeDoubler. Vi är glada att 
ni tog er tiden, för att ni svarat så utförligt och väl på våra frågor och för ert förtroende. 
 
Ett speciellt tack vill vi tillägna Peter Hellman på Hellman&Partners, som inspirerat och 
stöttat oss i vårt arbete.  
 
Vi vill självklart tacka vår handledare Erik Borg, Docent företagsekonomi, för goda råd på 
vägen. Våra opponenter, tack för den tid ni lagt ner på att läsa och klura på vårt arbete. 
 
Tack även våra nära och kära som stöttat oss under den här tiden, framförallt Niklas Kånge 
och Peter Berglund, ni är för söta! 
 
 
Stockholm, januari 2007 



 

Sammanfattning 
 
Uppsatsen har skrivits i en tid då allt fler företag lägger sin verksamhet på Internet. 
Resebranschen ligger framförallt långt fram när det gäller Internet och är klart störst på e-
handel då den står för 30 procent av den totala e-handeln i Europa. Konsumenten ges via 
Internet tillgång till en oändlig mängd information från miljontals företag vilket skapar ett 
behov av att sortera informationsflödet. Nya affärsmodeller såsom jämförelsesidor för resor 
har aktualiserats för att bistå konsumenten att sortera bland mängden av erbjudanden på 
Internet. I uppsatsen frågar vi oss vilka faktorer som är viktiga för att jämförelsesidorna ska 
kunna förstärka värdet av de tjänster de erbjuder. Vårt syfte med arbetet är att identifiera 
hur jämförelsesidor arbetar med att skapa värde för individuella användare och därmed 
genererar värde till verksamheten i sig, dess företagskunder och samarbetspartners. För att 
undersöka detta har vi genomfört intervjuer med representanter för fyra jämförelsesidor för 
resor varav två även jämför kapitalvaror och andra tjänster. Jämförelsesidornas 
affärsmodeller och intäktsmodeller har hjälpt oss att identifiera olika arbetssätt för att 
leverera en jämförelsetjänst och därmed hur de arbetar med värdeskapande aktiviteter. För 
att identifiera sådana aktiviteter har vi använt oss av en teori om värdeskapande källor för e-
handel. De medverkande jämförelsesidorna är: PriceRunner, Kelkoo, Reseguiden och 
Travelmarket Interactive. Vidare har även intervjuer med specialister inom resebranschen 
och Internetmarknadsföring utförts för att få en utomstående syn på hur marknaden för 
jämförelsesidor för resor ser ut, hur de fungerar samt framtida utveckling för sajterna. 
Observationer av jämförelsesidornas sajter kompletterar vissa uppgifter i empirin och 
möjliggör att ställa vissa uppgifter från intervjuer och observationen mot varandra. 
 
En analys av jämförelsesidorna presenteras där respektive jämförelsesidas affärsmodell 
analyseras med hjälp av vår teoretiska referensram. Vidare drar vi slutsatsen att 
jämförelsesidorna måste bli mer medvetna om att arbetet med att tillföra värde för 
användarna även påverkar verksamheten i stort. Det formar en positiv spiral eftersom om 
användarna upplever tjänsten som värdefull med många betydande komplement kan det 
bidra till fler användare. Därmed skapas större attraktivitet för annonsörer och anslutna 
butiker vilket har en positiv inverkan på jämförelsesidan. Det går även att se spiralen från 
företagskundernas, det vill säga de anslutna butikerna synvinkel. Ju större fördelar 
företagskunderna kan dra från företaget desto högre blir incitamenten för dem att stanna 
kvar respektive gå med i nätverket som jämförelsesidan etablerat. Dessutom bidrar en ökad 
förmåga att skapa ”lock-in” till en stor volym av transaktioner på sajten. I sin tur skapar 
detta högre incitament för samarbetspartners att tillföra kompletterande erbjudanden. 
 
Resultatet av undersökningen visar att beroende på affärs- och intäktsmodell varierar arbetet 
med att generera värde till tjänsten.  De vertikala jämförelsesidorna vilka är specialiserade 
på att endast jämföra resor har större förutsättningar för att skapa värde till sina användare. 
Detta till skillnad från de horisontella portalerna där resor endast ingår som en liten del, 
vilka har svårare att uppbringa värde för sina användare. 
 
De faktorer som är viktiga för att förstärka värdet av en jämförelsesidas tjänster är dels 
frambringande av transaktionseffektivitet, erbjudande av komplement till kärntjänsten och 
skapande av lojalitet, det vill säga ”lock-in”. Dels ett innovativt arbete med 
produktutveckling samt att följa med i utvecklingen av marknaden. Möjligheten för 
jämförelsesidorna att klara av detta bygger i stort på hur deras affärsmodeller är uppbyggda 
och vilken modell de använder för att generera intäkter. 
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I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund av e-handel i stort och 
för resor specifikt liksom uppkomsten av nya affärsmodeller såsom 
jämförelsesidor. Vidare förs en problemdiskussion kring jämförelsesidor 
för resor och e-handelsprocessen vilken slutligen leder fram till vår 
problemfråga och syftet för uppsatsen. Därefter presenteras även 
avgränsningar och de huvudsakliga begreppen i arbetet. Kapitlet avslutas 
med tidigare forskning. 
 
I metodavsnittet förs en diskussion kring de för uppsatsen valda 
metoderna och angreppssätten. 
 
  

 
 

I det tredje kapitlet för vi en diskussion kring värde och redovisar valda 
teorier om: affärsmodellen, intäktsmodeller och värdeskapande källor för 
e-handel. Vi presenterar även vår teoretiska syntes och referensram.  
 
 

Empiriavsnittet presenterar resultatet från de intervjuer som utförts i med 
representanter för jämförelsesidor, men även med specialister inom 
resebranschen och marknadsföring på Internet. 

 
 
 
Här analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i teorierna om 
affärsmodellen, intäktsmodeller och värdeskapande källor för e-handel. 
  
 

 
 

 Resultatet presenteras i det sjätte kapitlet och är grundat på analysen. 
 
 
 
 
 
Slutsats och diskussion bemöter den inledande problemdiskussionen i 
kapitel ett. I slutsatsen vill vi ge svar på de problem som framhållits och 
i diskussionen förs ett resonemang kring dessa.  
 

 
 

I det avslutande kapitlet förs en kritisk granskning av arbetet. Vi ger även 
förslag till vidare forskning. 
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1. Inledning 
 
I vårt inledande kapitel presenteras en bakgrund för e-handel∗ och resor. Den följs vidare 
upp med en problemdiskussion vilken leder fram till uppsatsens frågeställning. Uppsatsens 
syfte beskriver vad vi ämnar göra med undersökningen. Följt efter syftet kommer våra 
avgränsningar för arbetet. Därefter presenteras definitioner, de för uppsatsen centrala 
begreppen.  Vi har avslutningsvis ett avsnitt med tidigare forskning. 
 
Sverige ligger långt fram i utvecklingen när det gäller användning av Internet∗1 och idag 
finns det cirka sju miljoner Internetanvändare i landet2. Totala antalet personer i åldern 16-
75 som beställt eller köpt varor eller tjänster i Sverige på nätet för privat bruk under första 
kvartalet år 2005 uppgick till 2 377 088 personer.3 Att Internethandeln i Sverige har 
utvecklats snabbt jämfört med många andra länder i Europa sägs bland annat bero på hög 
IT-mognad. Sverige har en stor andel datorer per invånare, bra telekommunikationer och 
dessutom stora färdigheter i det engelska språket som till stor del används på nätet. Den 
snabba utvecklingen beror också mycket på att tekniken är billig, enkel och lättillgänglig.4 
Internet är ett snabbt växande medium som ändrar förutsättningar för företagen5. 
 
En bransch som överlag har kommit långt och är klart störst på e-handel är resebranschen 
då den står för 30 procent av den totala e-handeln i Europa. Reseindustrins e-handel i 
Sverige omsatte tio miljarder kronor år 2005 vilket är 36 procent av Sveriges totala e-
handel, det kan jämföras med detaljhandelns totala omsättning i e-handel som ligger på nio 
miljarder kronor enligt HUI.6 Prognosen för e-handeln inom resor år 2006 är 15 miljarder 
kronor7. Specifikt för resebranschen är att de säljer immateriella produkter∗. Eftersom resor 
är immateriella beskrivs de vanligen i ord som upplevelse, förtroende, känsla och trygghet. 
Vid försäljning av resor på Internet kan dessa ord konkretiseras med text och bilder.8 
 
Många företag inom resebranschen konkurrerar om att synas på Internet. Det är allt från 
researrangörer, resebyråer, flygbolag, tåg, hyrbilsföretag, företag som erbjuder reseguider 
och information om resor till företag som ger medicinska råd och tjänster för resenärer.9 
Internets komplexitet försvårar många gånger för kunder och företag att hitta varandra10. 
Köpare av produkter kräver assistans när de ska välja vilken produkt eller tjänst de ska 
köpa. Det har bidragit till skapande av nya mellanhänder vilket illustreras i figur 1. på 
följande sida. Figuren visar vidare att processen där kunden direkt går till leverantör snabbt 
blir ineffektiv för henne. För att hitta det bästa priset eller erbjudandet skulle hon vara 
tvungen att besöka en mängd olika reseföretag∗ för att sedan återvända till det företag som 
hon beslutar sig att köpa ifrån. Genom att placera en mellanhand mellan köparen och 
                                                 
∗ E-handel, se definitioner, s. 5 
∗ Internet, se definitioner, s. 5 
1 Fredholm, P, Elektroniska affärer, s.34-39 
2 Karlsson, M, Turismens Utredningsinstitut  
3 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____154548.asp, 2006-09-27 
4 Fredholm, P, Elektroniska affärer, s.34-39 
5 Coupey, E, Digital Business, s.1 
6 Hellman, P, Hellman&Partners, E-handel Distribution Jämförelsesajter, Nutek-seminarie, 26102006 
7 Hellman, P, Turism & Truism Trender &Traditioner i en framtidsbransch, s.32-37 
∗ Immateriella produkter, se definitioner, s. 6 
8 Grönroos, C, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, s.59-63 
9 Turban, E & King, D, Introduction to e-Commerce, s.104-105 
10 Beynon-Davies, P, e-business, s.238 
∗ Reseföretag, se bilaga 1. 
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säljaren minskar ineffektiviteten. Mellanhanden gör en prisutvärdering på ett 
tillfredsställande sätt eftersom deras databas innehåller länkar med prisuppgifter från olika 
leverantörers databaser.11 Ett exempel på en sådan mellanhand är en så kallad 
jämförelsesida∗. Det är en sajt på Internet som jämför priser och produkter utan att själv 
sälja dem. Konsumenten klickar på den produkt som hon är intresserad av och förmedlas 
vidare till den Internetbutik som säljer produkten.12  

 
 
Figur 1. Mellanhänder13 
 
1.1 Problemdiskussion 
Problemet med Internet idag är att det är mycket prisfokuserat. En av orsakerna är 
avsaknaden av en fysisk plats och därmed ett personligt kundbemötande vilket gör det svårt 
att skapa differentiering inom e-handel.14 En ytterligare orsak är att konsumenterna med 
Internets hjälp har lättare att överblicka vad som erbjuds på marknaden. Kunderna jämför 
olika konkurrerande företag för att hitta vad de anser vara det bästa erbjudandet vilket 
många gånger också innebär den billigaste produkten. För leverantörerna finns det en risk 
att tappa marknad om de inte kommer bra till vid sådana jämförelser. Risken finns då att 
företagen pressas och bjuder under varandra. Fenomenet kallas ibland för hyperkonkurrens 
vilket betyder att konkurrensen pressar företagen till allt lägre marginaler.15 För 
reseförsäljning ”online” blir det ännu mer komplicerat då statusen på resor kan förändras 
snabbt. Priser skiftar ständigt vilket gör att jämförelsesidornas prisuppgifter ofta kan vara 
inaktuella, samt att redan fullbokade resor fortfarande står kvar på hemsidorna. Det är också 
svårt att få fram totalpriset på en resa. Ibland tillkommer det olika avgifter till det pris som 
kunden fått vilket gör att priset förändras väsentligt. Priser som står högt upp i listan av 
alternativa resor eller på något annat vis framhävs kan vilseleda konsumenter. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara det lägsta priset utan kan lika gärna betyda att det är en sponsrad 
länk. En stor del av de befintliga jämförelsesidorna bevakar enbart priser på Internet och 
inte priser i fysiska butiker.16 Trots prisfokuseringen ”online” behöver det inte 
nödvändigtvis vara reseföretag vilka erbjuder de lägsta priserna på Internet som vinner 
kunden. Det kan lika gärna vara de företag som har en välkänd hemsida.17 Varumärket är 
därför av stor betydelse. Relationen mellan kunden och varumärket påminner på många vis 
om ett kontrakt. Konsumenten vet fördelarna som är associerade med ett specifikt 

                                                 
11 Chaffey, D, Mayer, R, Johnston, K, m.fl., Internet Marketing, s.48-54 
∗ Jämförelsesida, se definitioner, s. 6 
12 Lön och jobb, Eliasson, P, Agenter hjälper dig handla billigare, http://www.lon-
jobb.nu/artikel.phtml?id=1397, 27092006 
13 Omarbetad från Chaffey, D, Mayer, R, Johnston, K, m.fl., Internet Marketing, s.48-54 
14 Christiansson, S, Hinders, H, Kundlojalitet på den elektroniska marknaden – Strategier för att skapa lojala 
e-handelskunder, s. 9 
15 Fredholm, P, Elektroniska affärer, s. 63, 70, 106 
16 Lön och jobb, Eliasson, P, Agenter hjälper dig handla billigare, http://www.lon-
jobb.nu/artikel.phtml?id=1397, 27092006 
17 HUI, Är det billigare på nätet? – HUI:s tredje prisjämförelse av e-handeln, s.27 
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varumärke och förväntar sig att producenten levererar det fulla värdet.18 För konsumenten 
råder det dock ofta stora svårigheter att se vem som står bakom informationen på 
jämförelsesidan, det säljande företaget eller jämförelsesidan i sig. Ett sådant problem 
försvårar skapandet av relationer mellan dem19. Fenomenet försvåras ännu mer då köpare 
och säljare inte möts ansikte mot ansikte20.   
 
Ett stort dilemma för besökare på Internet är att det finns ett stort antal jämförelsesidor 
verksamma ”online” vilket påverkar möjligheten för kunderna att bedöma huruvida de är 
seriösa. Jämförelsesidor kan också drivas på olika sätt. En del av jämförelsesidorna drivs 
ideellt21. De är vanligtvis designade och skapade av amatörer vilka inte förväntar sin någon 
finansiell återgäldning. Istället för på pengar, baseras överlevnaden av sajtens på dess 
rykte.22 Andra finansieras med hjälp av annonser, försäljningsprovision, avgifter från 
butiker men även med hjälp av att sälja information och statistik om konsumenters 
beteenden. Många sidor använder sig av en kombination av dessa.23 Användare av 
jämförelsesidor kan lätt tro att sajterna står helt på deras sida vilket inte alltid är fallet. De 
flesta jämförelsesidor är, som många andra verksamheter, vinstdrivande. En del av 
jämförelsesidorna listar både butiker som betalar för att synas och de som inte gör det. De 
butiker som betalar till jämförelsesidan får visa sin logotyp och en direktlänk till sina 
hemsidor. Det leder till självklara funderingar gällandes jämförelsesidornas oberoende. 
Några andra har valt en annan modell och jämför endast de butiker som betalar till dem.24 
Eftersom jämförelsesidor inte jämför samtliga återförsäljare av en produkt eller tjänst kan 
priset konsumenten finner genom en sådan sida inte garanteras vara det lägsta på 
marknaden vilket kan uppfattas som vilseledande25.  
 
Turismföretagens utbud blir alltmer likvärdigt vilket bland annat bidrar till att kunderna blir 
mindre lojala. I framtiden kommer marknaden alltmer att tillhöra kunderna. De kommer att 
kunna välja och vraka och ställa krav på rese- och turistindustrins företag och 
leverantörer26. Detta gör det viktigt med kvalitetssäkring, vilket innebär att företagen utgår 
från vad kunderna anser om företagets varor och tjänster27. För att motivera befintliga 
kunder att återvända måste företag på Internet hitta andra faktorer som kunden kan 
uppskatta som inte är kopplat till pris. Utan sådana faktorer riskerar e-handelsföretag att 
kunder försvinner till konkurrerande företag för att finna det billigaste priset.28 Då 
jämförelsesidorna affärsmodeller går ut på att förmedla produkter utan att själv sälja dem29 

                                                 
18 Lindström, M, Andersen, T.F, Brandbuilding on the Internet, s.125-126 
19 Lön och jobb, Eliasson, P, Agenter hjälper dig handla billigare, http://www.lon-
jobb.nu/artikel.phtml?id=1397, 27092006 
20 Turban, E, King, D, Introduction to e-Commerce, s.156 
21 Lön och jobb, Eliasson, P, Agenter hjälper dig handla billigare, http://www.lon-
jobb.nu/artikel.phtml?id=1397, 27092006 
22 Hedman, J, Kalling, T, IT and Business Models – Concepts and Theories, s.222-223 
23 Lön och jobb, Eliasson, P, Agenter hjälper dig handla billigare, http://www.lon-
jobb.nu/artikel.phtml?id=1397, 27092006 
24 PC för alla, Appel, M, http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,925348,00.html, 09112006  
25 Lön och jobb, Eliasson, P, Agenter hjälper dig handla billigare, http://www.lon-
jobb.nu/artikel.phtml?id=1397, 27092006 
26 Etour, Fernström, G Hellman, P, Lexhagen, M, m.fl., Kan turistnäringen bygga varumärkesrelationer via 
Internet? s.41 
27 Fredholm, P, Elektroniska affärer, s.241-242 
28Christiansson, S, Hinders, H, Kundlojalitet på den elektroniska marknaden – Strategier för att skapa lojala 
e-handelskunder. Kandidatuppsats vid Södertörns högskola VT 2005, s. 66 
29 Lön och jobb, Eliasson, P, Agenter hjälper dig handla billigare, http://www.lon-
jobb.nu/artikel.phtml?id=1397, 27092006 
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kan detta bidra till svårigheter vid relationsskapande. Problemet ligger i att jämförelsesidan 
inte äger produkten och därmed inte säljer något vilket innebär att det inte finns något 
finansiellt avslut mellan slutkund och jämförelsesidan. Deras arbete bör därför fokuseras på 
att skapa värde till slutkund.  
 
1.2 Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga för att jämförelsesidorna ska kunna förstärka värdet av de tjänster 
de erbjuder? 
 
1.3 Syfte 
Syftet är att identifiera hur jämförelsesidor arbetar med att skapa värde för individuella 
användare och därmed genererar värde till verksamheten i sig, dess företagskunder och 
samarbetspartners. 
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har i grundläggande studier inför uppsatsen fått erinra mängden av benämningar som 
används i litteraturen för begreppet jämförelsesida. Vårt val att använda oss av 
benämningen jämförelsesida är enkelt, då ordet tydligt och klart uttrycker vad dess uppgift 
är, det vill säga en sida som utför jämförelser. Andra vanligt förekommande benämningar 
för jämförelsesidor är: prisagenter, prisjämförelsesidor, agenter, e-handelsagenter, 
shoppingagenter och Internetportaler. Benämningar som prisagenter och prisjämförelsesidor 
har pris som fokus och är därmed för begränsade för syftet av uppsatsen. Att benämningar 
innehållandes ordet agent valts bort beror på att det är ett generellt uttryck som lätt blandas 
ihop med andra begrepp och därför kan förvirra. Internetportaler som benämning anser vi 
vara för allmänt eftersom de nödvändigtvis inte behöver innehålla jämförelser.  
 
Gällande undersökningen av olika jämförelsesidors affärsmodeller avgränsas uppsatsen till 
att endast undersöka jämförelsesidor med en svensk toppdomän∗. Att vi har avgränsat oss 
till jämförelsesidor med svenska toppdomäner beror på att svenska företag anses ha kommit 
långt i utvecklingen av e-handel. Jämförelsesidor däremot, som en del av e-
handelsprocessen, är ett relativt nytt och outforskat fenomen. De jämförelsesidor som valts 
ut för undersökningen har minst en del vilken inriktar sig på jämförelser av resor. Urvalet 
av jämförelsesidor bygger på skillnader i storlek på verksamheter. Det ger oss en utökad 
möjlighet att finna skillnader i arbetssätt och för att se vad ett avgränsat respektive brett 
utbud har för inverkan på verksamheten. Resor som immateriella produkter lämpar sig för 
försäljning på Internet men är dock svåra att jämföra då de innehåller många delprodukter 
och är dynamiska. Varför vi avgränsat oss till att undersöka resebranschen beror på dess 
ledande ställning inom e-handel.  
 
Personerna vilka medverkar som specialister i uppsatsen besitter alla beaktansvärd och 
relevant kunskap för studien. Frédéric Saigne är verksam som Country Manager på Zanox 
och Åsa Lundell är verksam som Consultant på TradeDoubler. Dessa företag arbetar med 
Internetmarknadsföring och är väletablerade inom sin bransch med många kunder både i 
Sverige och internationellt. Jan Lundin är verksam som VD på RTS (Rese- och 
Turistindustrin i Sverige). Urban Lindstedt är verksam som journalist sedan tretton år 
tillbaka. Sex av åren har han varit verksam på tidningen Internet World. Han har även 
skrivit en bok om sökmarknadsföring. Peter Hellman, reseanalytiker från Hellman&Partners 
har mångårig erfarenhet från resebranschen. Genom de medverkandes olikartade 

                                                 
∗ Toppdomän, se bilaga 1. 
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befattningar hoppas vi kunna ge en så nyanserad bild som möjligt utifrån en 
specialistsynvinkel. De jämförelsesidor som ingår i undersökningen är dels horisontella 
jämförelsesidor med resor som en del av utbudet. De representeras av Olle Thorman, 
försäljning och annonsering, på PriceRunner och Sabina Edrén, marknadschef på Kelkoo. 
Dels ingår vertikala jämförelsesidor specialiserade på resor vilka representeras av Tony 
Ryttersson, Sales and Marketing Manager på Reseguiden samt Tony Camsjö, Key Account 
Manager på Travelmarket Interactive.  
 
1.5 Definitioner och begrepp 
 

• Internet  
Enligt Yelkur och DaCosta definieras Internet som: ”Internet representerar ett extremt 
effektivt medium för att tillgängliggöra, organisera och kommunicera information. Internet 
innehåller teknologier för kommunikation som sträcker sig från det skrivna och talade ordet 
till visuella bilder. Marknadsföring på Internet är en av de nyaste distributionskanalerna 
som marknadsförare använder för att nå kunder. Internet är annorlunda från traditionella 
kanaler på så vis att det även är ett nätverk för kommunikation. Likt alla 
kommunikationsnätverk så handlar Internet om att etablera och förstärka kontakter mellan 
människor.”30  
 

• E-handel  
IBM var först med att använda termen e-handel i sin kampanj år 1997. Sedan dess har 
företag och forskare använt ”e” för att lansera sina idéer31. Det finns många definitioner av 
e-handel men alla innebär något slag av elektronisk förmedling av affärstransaktioner. DTI 
(the UK Department of Trade and Industry) definierar e-handel som ”utbyte av information 
över elektroniska nätverk, oavsett om de sker på olika nivåer av leverantörskedjan, inom 
organisationer, mellan företag, mellan företag och konsumenter eller mellan offentlig och 
privat sektor, oavsett om överföringarna kostar eller inte”. Handel är ett ord som vanligtvis 
förknippas med förehavanden som utförs mot betalning men i och med DTI: s definition får 
begreppet en mycket mer informativ innebörd.32 
 
E-handel är inte endast ett moment utan består av fem steg. Information, jämföra och ta 
beslut, bokning, betalning och leverans bildar e-handelsprocessen för resor enligt figur 2.33 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 2. E-handelsprocessen för resor 34 
 
 

                                                 
30 Groucutt, J, Griseri, P, Mastering e-business, s.91, (referat från: Yelkur och DaCosta (2001)) 
31 Hedman, J, Kalling, T, IT and Business Models – Concepts and Theories, s.221 
32 Jackson, P, Harris L & Eckersley, P.M, e-Business Fundamentals, s.16 
33 Hedlund, A, Hellman P, Nätstudie resebranschen Feb. 2006 
34 Hellman, P, Turism & Truism Trender &Traditioner i en framtidsbransch, s.32-37 
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• Jämförelsesidor 
En relativt ny del av e-handelsprocessen är de elektroniska mellanhänderna såsom olika 
Internetportaler. Internetportaler är sådana Internetsidor som specialiserar sig på att agera 
som inkörsportar till andra sidor på Internet. Det finns horisontella portaler vilka tjänstgör 
för hela Internet men också vertikala portaler som riktar sig till speciella marknadssektorer. 
Vertikala portaler i form av jämförelsesidor för resor tillgängliggör organisationer, 
produkter och tjänster för specifika målgrupper.35 Konsumenten kan aldrig köpa något 
direkt på jämförelsesidan utan den fungerar som en länk mellan konsumenten och företaget 
som säljer varan hon efterfrågar.36 
 

• Immateriell produkt 
Christian Grönroos definierar en immateriell produkt i form av en tjänst som: ”En tjänst är 
en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som vanligen, men 
inte nödvändigtvis alltid sker i samverkan mellan kund och servicepersonal och/eller fysiska 
resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör lösningar på 
kundens problem. ”Det kan urskiljas tre grundläggande egenskaper för de flesta tjänster. 
Dessa är följande: 
 

• Tjänster är processer som består av en rad aktiviteter snarare än saker 
• Tjänster produceras och konsumeras åtminstone delvis samtidigt 
• Kunden deltar åtminstone i viss mån i tjänsteproduktionens process.37 

 
1.6 Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlar vi forskning om fenomen liknande dem i vår uppsats. Det är 
slutsatser som stödjer våra tankar och funderingar kring fenomenet och som fungerat som 
inspiration för vårt arbete. 
 
Handelns Utredningsinstitut (HUI) har utfört en undersökning där de menar att det på den 
traditionella marknaden varit omöjligt att genomgående jämföra priser och handla där det är 
billigast. Internet har däremot möjliggjort detta genom att ta bort fysiska hinder och 
samtidigt minska sökkostnader för konsumenten. HUI anser att shoppingagenter är ett 
intressant fenomen inom e-handel. Det är så kallade sökrobotar som automatiskt söker 
igenom olika företags sajter efter prisuppgifter. De menar att dessa robotar mestadels är 
inriktade på böcker och CD-skivor. De anses ha hög tillförlitlighet i prisuppgifterna och är 
lätta att använda och finns i mer eller mindre avancerade former. Agenter ställer många 
gånger krav på vilka återförsäljare som listas vilket kan sätta frågetecken kring deras 
trovärdighet. Eftersom det finns kommersiella intressen involverade kan man fråga sig vilka 
som listas och varför, vem som äger sajterna och hur verksamheten finansieras. De flesta 
butiker använder sig av automatiska agenter vilka endast listar priserna på Internet men med 
manuella sökningar hos butikerna blir resultatet mer intressant. Sökresultaten hämtas 
vanligtvis i realtid men många gånger är inte resultaten kompletta och ibland faller vissa 
butiker bort från sökningarna på grund av att deras system är överbelastade.38 
 
 
 
                                                 
35 Beynon-Davies P, e-business, s.181 
36 Lön och jobb, Eliasson, P, Agenter hjälper dig handla billigare, http://www.lon-
jobb.nu/artikel.phtml?id=1397, 27092006 
37 Grönroos C, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, s.58-59 
38 HUI, Är det billigare på nätet? – HUI:s tredje prisjämförelse av e-handeln, s.8, 27-29 
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Gustav Andersson och Robin Freij menar i sin kandidatuppsats att företag förlorar den 
personliga kontakten med kunderna i och med Internet. Det måste e-handelsföretag 
kompensera genom att skapa lojalitet. Att lyssna på kunderna och sätta dem i centrum 
skapar också tillit. Deras resultat visar också att marknadsföring är viktigt för att bygga upp 
sitt varumärke och att sökmotorer∗ används som marknadsföringskanal av många. Alla de 
medverkande företagen i undersökningen fanns dessutom med på prisjämförelsesajter.39 
Sarah Andersson, Magnus Cejie och Karin Svensson diskuterar i sin kandidatuppsats också 
hur e-handelsföretag arbetar med relationsskapande aktiviteter. Slutsatsen innebar att 
svenska e-handelsföretag endast till mycket liten del arbetar för att skapa kundrelationer. 
Till exempel används nyhetsbrev mer i marknadsföringssyfte än för att hålla kontakterna 
med kunderna. Ytterst få av de medverkande företagen interagerade med kunderna genom 
forum∗ eller liknande på sajterna och missade därför möjligheter för ”feedback” på sin 
verksamhet.40 Stefan Christianssons och Henrik Hinders kandidatuppsats visar att det finns 
egenskaper utöver priset som konsumenterna värderar. En snabb leveranstid och ett brett 
utbud kan påverka kunden till att välja ett dyrare alternativ. För mer komplexa produkter 
kräver konsumenten även större interaktionsmöjligheter med företaget. Det är viktigt att 
undersöka vilken engagemangsnivå kunden har till produkten.41 Nate Elliott på Jupiter 
Research talar om att det har skett stora förändringar i konsumenternas beteenden vad gäller 
Internet. Han menar dock att det verkar ta längre tid för marknadsförare att förändras och 
utvecklas ”online”. Marknadsförare måste därför följa efter och dra nytta av 
konsumenternas beteenden. Vidare poängterar han att svenskar som bokar resor på nätet 
engagerar sig mer än de som inte bokar ”online”. Hans siffror visar att 63 procent av 
svenskarna som bokar resor på Internet har anmält sig till olika nyhetsbrev under de senaste 
tolv månaderna. För dem som bokar på annat sätt än via Internet ligger siffran på 42 
procent. 58 procent av de svenskarna som bokar resor via Internet har deltagit i olika 
undersökningar under de senaste tolv månaderna. För de svenskar som bokar på annat sätt 
än via Internet ligger siffran endast på 37 procent. Det är därför viktigt att reseföretag på 
Internet uppmuntrar folk att dela med sig av positiva reseupplevelser ”online”. 
Marknadsförare måste också utnyttja det ökande användandet av Internet och tala mer om 
varumärken.42 

                                                 
∗ Sökmotor, se bilaga 1. 
39 Andersson, G, Freij, G, Framgång på Internet genom att öka kundvärdet?, s. 44-45 
∗ Forum, se bilaga 1. 
40 Andersson, S, Cejie, M, Svensson, K, Svenska e-handelsföretags applikationer och intäktsmodeller, s.53-55 
41 Christiansson, S, Hinders, H, Kundlojalitet på den elektroniska marknaden – strategier för att skapa lojala 
e-handelskunder, s. 68 
42 Jupiter Research, Elliot, N, Marknadsföring av tjänster via nätet, ett globalt perspektiv, Nutek-seminarie: E-
handlingskraft med IT, 26102006 
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2 Metod 
 
I uppsatsens metodavsnitt presenteras de metoder vi använt för studien. Här förklaras 
valda angreppssätt vilka ligger till grund för undersökningens utförande. 
 
2.1 Arbetssätt för forskning 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod. Eftersom varje företag vi undersöker består av en 
unik kombination av kvaliteter eller egenskaper går det inte att mäta dem. Undersökningen 
av jämförelsesidornas verksamheter uttrycks därför bäst i text och är inte kvantifierbar.  
 
För att kunna utvärdera uppsatsens problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att 
jämförelsesidorna ska kunna förstärka värdet av de tjänster de erbjuder?, har vi använt oss 
av dokumentstudier, observationsstudier och intervjuer. Dokumentstudierna har berört 
litteratur, rapporter och tidningsartiklar inriktade på e-handel och e-marknadsföring vilka 
huvudsakligen har hittats genom sökverktyget Libris och andra sökmotorer på nätet. Syftet 
med dokumentstudien var både att få en förförståelse om fenomenet och för att finna en för 
uppsatsen relevant teoretisk uppbyggnad. Efter omfattande förstudier har vi kommit att lära 
oss mycket och få en ny, bredare förståelse för jämförelsesidor för resor. Uppsatsen har 
därmed skapats under en föränderlig medvetandeprocess. Det har lett till stora förändringar 
bland annat i den teoretiska delen av uppsatsen under arbetets gång. Uppsatsen bygger på 
ett deduktivt arbetssätt då den utgår från teorierna om affärsmodellen, intäktsmodeller och 
värdeskapande källor för e-handel. Arbetet med dessa teorier som utgångspunkt har skapat 
en föreställning om hur branschen ser ut för de utvalda undersökningsobjekten. Teorierna 
har hjälpt oss att identifiera jämförelsesidors möjligheter att skapa värde.  
 
2.2 Primärdata 
 
2.2.1 Observationer 
Observationer har utförts som en förstudie på sajterna för de utvalda företag som arbetar 
med marknadsföringstjänster på nätet. De för uppsatsen utvalda jämförelsesidornas sajter 
har även observerats för att skapa en förståelse kring deras uppbyggnad och vilken funktion 
de har i den bransch de verkar i samt för att kunna dra slutsatser om värdeskapande källor. 
En observation av jämförelsesidorna har även utförts baserat på vår checklista över de 
funktioner en hemsida bör kommunicera, se bilaga 2. Vi har med funktionslistan i åtanke 
frågat respektive respondent från de olika jämförelsesidorna vad de anser vara viktigt på 
denna lista. I slutändan har vi jämfört respondenternas åsikter med vad som framkommit 
under observationen. Med observationen undersökte vi om föreställningen om branschen 
och verkligheten stämmer överens. Utförandet av observationerna genomfördes på ett icke 
deltagande vis, det vill säga utan en direkt samverkan från vare sig jämförelsesidorna eller 
de företag som arbetar med marknadsföring på Internet. Observationerna bidrog till att vi 
kunde bilda oss en saklig uppfattning om verksamheterna innan genomförandet av 
intervjuerna. 
 
2.2.2 Intervjuer 
Vi har även genomfört intervjuer, dels med företrädare för jämförelsesidorna och för 
företagen som erbjuder marknadsföringstjänster på Internet. Dels utfördes intervjuer med 
utomstående personer med gedigna kunskaper om både resebranschen och marknadsföring. 
Vår strävan har varit att utföra intervjuerna genom personliga möten men på grund av vissa 
respondenters önskan har dock några av intervjuerna genomförts via e-post. Intervjuerna 
var semistrukturerade. Vi utarbetade två intervjuguider med frågor baserade på den 
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teoretiska referensramen, en till de olika jämförelsesidorna och en till specialister inom 
resebranschen och Internetmarknadsföring. Frågorna formulerades med öppna 
svarsalternativ för att möjliggöra följdfrågor och för att få fram så nyanserad information 
som möjligt. Respondenterna gavs frihet till fördjupning av vissa frågor, genom att utveckla 
sina svar eller genom att be intervjuaren förtydliga frågorna. Vid tecken på missförstånd 
eller otydliga svar har författarna i efterhand kontaktat respondenterna för att tydliggöra 
vissa svar. Viss information har även hämtats från hemsidorna för att komplettera 
intervjusvaren vid sammanfattningarna av intervjuerna. Intervjuerna via e-post har 
utformats på samma sätt som de intervjuer vilka utförts vid personliga möten. En nackdel 
med intervjuer via e-post är avsaknaden av en dialog med respondenten. Svaren på dessa 
intervjuer är därför begränsade eftersom vår möjlighet att be respondenten att utveckla sitt 
svar och resonemang uteblivit. För att minimera denna effekt har vi, i den mån vi ansett 
svaren vara alltför begränsade, valt att ställa följdfrågor. 
 
Vår strävan har i möjligaste mån varit att få kontakt med personer på företagen med 
relevanta befattningar, det vill säga personer med den för frågorna största kunskapen. På så 
sätt förväntade vi oss att få ut så mycket som möjligt av intervjutillfällena och öka 
reliabiliteten. Det kan dock ses som negativt att respondenterna på de olika medverkande 
företagen har olika befattningar eftersom deras kunskapsbredd och djup kan skilja sig åt. 
Det kan innebära att intervjusvaren kan ha påverkats. 
 
Intervjuer med jämförelsesidorna har genomförts för att få en förståelse för deras 
verksamhet. De för uppsatsen utvalda jämförelsesidorna skiljer sig åt både gällande utbud 
och bredd. Jämförelsesidorna PriceRunner och Kelkoo har båda ett brett utbud där de 
jämför ett stort antal olika produktkategorier varav resor är en kategori. Reseguiden och 
Travelmarket däremot är inriktade mot en produkt, det vill säga resor. Det intressanta här är 
att se om det finns skillnader i arbetssätt, både på grund av skillnader i storlek på 
verksamhet men även för att se vad ett avgränsat utbud har för inverkan på verksamheten, 
samt det omvända. Intervjuer vilka utförts med specialister ger en utomstående syn på 
jämförelsesidor och branschen de verkar i. Vi hoppas på så sätt även öka tillförlitligheten av 
undersökningen eftersom den annars med enbart intervjuer med jämförelsesidorna lätt blir 
subjektiv och vinklad. 
 
Alla involverade företag har en koppling till turistbranschen och till Internet. Då de 
medverkande företagen i undersökningen har olika verksamhetsinriktningar var det 
väsentligt att skapa en förståelse för de relationer och processer som en jämförelsesida ställs 
inför. Genom affärsmodellen undersöker vi företagens grundläggande drag, intäktsmodellen 
skapar en förståelse för hur de tjänar pengar och värdeskapande källor för e-handel hur de 
arbetar för att skapa värde. Den begränsade andel representanter för respektive företag kan 
dock påverka uppsatsens reliabilitet negativt. Dessutom kan någon av respondenterna ha 
varit mer eller mindre uppriktig i sina svar än den andra eller i utförligheten av svaren under 
intervjun. Det kan innebära att undersökningsobjektet i fråga framställs alltför positivt eller 
att svaren på annat sett vilselett oss. Vid intervjuerna kan det också ha förekommit störande 
faktorer runtomkring eller faktorer som gör att den intervjuade känner sig stressad. Sådana 
faktorer kan ha påverkat respondenterna till att ge snabbare och enklare svar på frågorna 
som ställts.  
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För att styrka reliabiliteten har vi båda deltagit under intervjuerna, vi har också använt 
anteckningar och bandspelare. Användningen av bandspelare som komplement till 
anteckningarna har möjliggjort en mer korrekt återgivning av det som framkommit under 
intervjuerna. För de respondenter som önskat har de efter intervjun fått ta del av 
sammanfattningen för att säkerställa att den framkomna informationen återges på ett korrekt 
sätt i uppsatsen.  
 
2.3 Sekundärdata 
Sekundärdata har inhämtats från ett brett spektrum av källmaterial. Vår ambition har varit 
att i huvudsak täcka tidigare undersökningar inom området för jämförelsesidor, men vi är 
dock medvetna om att en full översikt över ett fenomen inte är möjligt. Vi har framförallt 
inspirerats av författarna för de teorier som valts ut. Litteratur om e-handel och Internet 
liksom rapporter i ämnet har även de på många sett inspirerat till frågeställningen som 
problemdiskussionen resulterade i. Källorna består av tidsenliga utgåvor och rapporter av 
beaktansvärda undersökningar. Tidigare forskning om jämförelsesidor inom turistbranschen 
är dock begränsad eftersom det är ett relativt nytt fenomen. Den tidigare forskning som av 
oss anses intressant och relevant presenteras i sista delen av kapitel ett för att läsaren ska få 
en bakgrund och en djupare förståelse för fenomenet.  
 
Avsikten har varit att samla ett brett källmaterial och data har erhållits på flera sätt men 
garantier för totalt uteslutande av inaktuella källor kan inte lämnas. Vi har dock försökt 
undvika detta genom att undersöka och ta hänsyn till avsändare och datum när källan 
skapades.  
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3 Teori 
 
Eftersom vår uppsats är uppbyggd kring begreppet värde inleds teorikapitlet med en 
diskussion kring värde. Med en sådan diskussion vill vi ge utrymme för olika synsätt på 
värde och skapa en större förståelse kring ordet. Det är viktigt att förstå vidden av 
begreppet innan vi koncentrerar oss på de för uppsatsen valda teorierna. I kapitlet tar vi 
vidare upp de teorier vi ämnar använda oss av, vilka handlar om: affärsmodellen, 
intäktsmodeller och värdeskapande källor för e-handel. Därefter följer vår teoretiska 
syntes, det vill säga vår modell som visar sammankopplingen mellan valda teorier och 
problemet. Slutligen presenteras även den teoretiska referensramen vilken syftar till att 
beskriva hur vi tolkar och avser använda teorierna och hur de är knutna till syftet med 
undersökningen. 

 
3.1 Diskussion kring värde 
Det finns många sätt att se på värde och hur det kan skapas. Många gånger skiljer sig 
synsätten för värde åt på grund av de olika infallsvinklar ur vilket värde betraktas. Michael 
E. Porter betraktar värde ur ett konkurrensperspektiv och menar att ett företags strategi 
måste möjliggöra att leverera sådana värden till sina kunder, som inte konkurrenterna gör. 
Värde är unikt för varje företag och det finns ingen allmängiltig regel för hur de bäst 
konkurrerar eller tillmötesgår kunders alla behov och önskningar. För att lyckas med detta 
måste företagen definiera var de ska placera sig i värdekedjan och för att uppnå långsiktig 
lönsamhet är det nödvändigt att företaget överger vissa aktiviteter och erbjudanden för att 
istället kunna leverera något unikt till kunderna.43 Muriel Wilson-Jeansemle och Jonathan 
Reynolds håller med Porter att värde skapas ur strategier vilka ligger till grund för att 
kunderna överhuvudtaget ska överväga transaktioner via företaget. De menar vidare att 
företagen, sedan i steg två, måste övertyga kunderna att välja just deras hemsida.44 Valerie 
A. Zeithaml, Mary Jo Bitner och Dwayne D. Gremler kopplar ihop värdeskapande med pris. 
De menar att när kunden i huvudsak är intresserad av vad hon kan få ut av en tjänst är priset 
på tjänsten inte i lika stort fokus. Ju fler sådana eftertraktade attribut tjänsten tillhandahåller 
desto högre värdesätts tjänsten och ju högre pris kan företaget sätta.45 Philip Kotler menar 
att värde kan ses som en kombination av kvalitet, service och pris. Han definierar vidare 
värde som förhållandet mellan vad kunden får och vad hon ger. Vad kunden får är 
funktionella och emotionella förmåner. Kostnaderna innebär pengasumman, det vill säga 
priset för tjänsten, tiden och energin hon lägger ner på köpet liksom fysiska kostnader. 
Genom att justera förmåner och kostnader kan företaget öka värdet till kunden. Han menar 
också att marknadsförare måste fokusera lika mycket på att påverka olika affärsprocesser i 
företaget som att förmedla varumärket till kunderna. Det krävs en ansträngning i varje led 
av ett företag för att de ska kunna leverera vad de lovar till kunderna och uppfylla deras 
förväntningar.46 Christian Grönroos åsyftar att sett ur ett kundperspektiv köper inte kunder 
varor och tjänster utan de köper i stället de fördelar som en vara eller tjänst ger dem. 
Kunder önskar inte varor eller tjänster i sig, de vill ha lösningar som främjar deras egna 
värdeskapande processer. Han menar också att i en tjänst skapas värdet i samverkan mellan 
köpare och säljare och att kunderna deltar i produktionen, en tjänst kan inte heller hållas i 

                                                 
43 Porter, M.E, Strategy and the Internet,  s. 71 
44 Wilson-Jeansemle, M, Reynolds, J, Growth without profit: explaining the internet transaction profitability 
paradox, s.165-167 
45 Zeithaml, V.A, Bitner, M.J, Gremler, D.D, Service Marketing – integrating customer focus across the firm,    
s. 534 
46 Kotler, P, Marketing management, s.11-12, 62-63 
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lager och byter inte ägare varför producenterna av tjänsten måste samverka.47 Rickard 
Normann och Rafael Ramírez talar också om samverkan vilket de beskriver i form av 
värdestjärnor. De menar att när olika aktörer samverkar med varandra uppstår en 
samproduktion av värde. Liksom Grönroos talar de om kundens delaktighet när det gäller 
att tillföra värde till varan/tjänsten. När det gäller samproduktion finns det aldrig några 
passiva parter. Ett effektivt erbjudande är därför utformat så att alla aktörer utför de 
uppgifter som är rätta för dem, vilket frambringar värdeskapande för alla parter.48 Amit och 
Zott pekar på fyra källor som skapar värde, dessa är: effektivitet, komplement, innovation 
och ”lock-in”. Värdet hos e-företaget beror på den förenade effekten från alla dessa fyra 
källor. Med värde avses det totala värdet som skapas av transaktioner vid e-handel oavsett 
om det är företaget, kunden eller någon övrig inblandad aktör som tillför värdet.49  
 
Av alla dessa synsätt på värde har vi i uppsatsen valt att gå vidare med teorin av Amit och 
Zott eftersom vi anser den bäst kan hjälpa oss att besvara vårt syfte. Teorin urskiljer 
specifika källor för värdeskapande för e-handelsföretag vilket underlättar vår identifiering 
av tillvägagångssätt för jämförelsesidor att skapa värde. Deras teori har dessutom en stor 
bredd eftersom den delvis bygger på andra teorier. Den är också specialiserad på e-handel i 
likhet med vårt arbete. Amit´s och Zott´s teori om värdeskapande källor för e-handel 
presenteras som tredje teori nedan. Även teorin om affärsmodellen som presenteras nedan 
ger insikt i hur värde kan skapas. Kopplingen mellan teorin om intäktsmodeller (som 
presenteras nedan) och värdeskapande förs först i den teoretiska syntesen/referensramen. 
 
3.2 Affärsmodellen 
En affärsmodell klargör ett företags utmärkande drag. Vilka aspekter som inkluderas i 
affärsmodellen och beskrivningens djup är totalt subjektiv. Affärsmodellen är uppbyggd av 
flera komponenter, där de framträdande komponenterna är: marknad och bransch, 
erbjudande, aktiviteter och organisation, resurser och leverantörer.50 Se figur 3. nedan. 

 

 
Figur 3. Affärsmodellen51  
 
Affärsmodellen löser bland annat många frågor om värde och unicitet. Olika delar av en 
specifik affärsmodell kan vara mer värdefulla och unika. En affärsmodell ska beskriva vilka 

                                                 
47 Grönroos, C, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, s.14, 59-61 
48 Normann, R, Ramírez, R, Den nya affärslogiken, s.83-84 
49 Amit, R, Zott, C, Value creation in e-business, s.495 
50 Hedman, J, Kalling, T, IT and Business Models – Concepts and Theories, s.113-114 
51 Omarbetad från Hedman, J, Kalling, T, IT and Business Models – Concepts and Theories, s.113, 230 
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marknadssegment företaget riktar sig till. Kunderna kan associera erbjudandet och företaget 
med olika värden till exempel tydlighet, trovärdighet, rättvisande, användarvänlighet, 
tillgänglighet, säkerhet eller innovation. Sådana faktorer förtäljer hur företaget uppfattas 
och om hur företaget kan utvecklas i framtiden. Aktiviteter inkluderar bland annat 
produktion, försäljning, marknadsföring, hjälp- och stödtjänster såsom anskaffning och 
teknologisk utveckling. Beslut om inhyrning och ”outsourcing” är också viktiga. För e-
affärsmodeller bör strategiska och potentiella strategiska resurser identifieras, de kan till 
exempel vara teknik eller mänskliga resurser. För varje företag finns det också en 
uppsättning av värdefulla och unika resurser. Sådana resurser är svåra att kopiera och kan 
till exempel vara överlägsna tekniska färdigheter, kundrelationer och varumärkeslojalitet. 
Värde bestäms ytterst av hur väl resurserna förbättrar kostnader och pris eller kundupplevd 
kvalitet. Goda relationer med pålitliga leverantörer är viktigt för de flesta företag. Vad som 
tycks allt mer viktigt i dagens läge är tillgången till kunskap, det vill säga den rätta 
kunskapen till bästa möjliga kostnad. Även om resurser och aktiviteter är hörnstenar så är 
kärnan för många chefer ofta en hög lönsamhet. Om unika resurser eller unikt välaktiverade 
resurser hjälper företag att uppnå detta så är dessa resurser och aktiviteter centrala för 
företagets överlevnad.52 
 
3.3 Intäktsmodeller 
För att generera intäkter krävs en utarbetad intäktsmodell, följande är exempel på olika 
intäktsmodeller: 

• Transaktionskostnader - ett företag erhåller en viss procent i kommission baserad på 
transaktionsvolymen eller en fast kommission per transaktion. En kombination av 
dessa båda används ofta. 

• Serviceavgift – säljare är mer villiga att betala för värdeadderande tjänster än att 
betala kommissioner. Ibland betalar även slutkunder vissa serviceavgifter. 

• Medlemsavgifter – företagen betalar en avgift för att få synas på portalen och för att 
göra det möjligt för potentiella kunder att till exempel jämföra priser med andra 
företag som också är medlemmar i portalen. Avgiften baseras på en fast kostnad 
som betalas en gång per år eller månadsvis. Sådana medlemsavgifter ger oftast 
medlemmarna rätt till vissa rabatter och även vissa tjänster gratis. 

• Annonsintäkter – uppstår när företaget låter andra annonsera på deras hemsida mot 
en avgift. 

• Prenumerationsavgifter – slutkunder som betalar en fast summa, vanligtvis 
månadsvis, för att få tillgång till en tjänst. 

• Anslutningsavgifter – företag erhåller kommission när de hänvisar kunder till andra 
hemsidor. Detta beskrivs i form av ”affiliate-marknadsföring”∗. På Internet innebär 
det att en marknadsföringspartner såsom ett företag, en organisation eller en enskild 
individ genom sin egen hemsida ansluter kunder till ett annat företags hemsida. 
Kunderna sätts i samband med det andra företaget genom länkar, annonser eller 
placering av företagets varumärke på sin hemsida. 

• Försäljning – företag får intäkter när de säljer en vara eller tjänst eller tillhandahåller 
en tjänst på hemsidan. 

• Sponsring – vissa företag kan sponsra ett e-företag i bland annat 
marknadsföringssyfte. 53 

 

                                                 
52 Hedman, J, Kalling, T, IT and Business Models – Concepts and Theories, s. 115-123, 125-126, 231 
∗ “Affiliate-marketing”, se bilaga 1. 
53 Turban, E, King, D, Introduction to e-Commerce, s.11-15, 98, 268-269 
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3.4 Värdeskapande källor för e-handel 
Amit och Zott har skapat en modell som illustrerar hur e-handel kan skapa värde till ett 
företag, se figur 4. nedan. Med värde avses det totala värdet som skapas av transaktioner vid 
e-handel oavsett om det är företaget, kunden eller någon övrig inblandad aktör som tillför 
värdet. Modellen nedan bildar ett ramverk av ett flertal teorier för att underlätta en 
förståelse för drivkrafterna bakom skapandet av värde. Teorierna består till största del av: 
Porter´s värdekedja, Schumpeter´s innovationsteori, Barney´s resursbaserade synsätt, Burt´s 
strategisk nätverksteori och Williamson´s teori om finansiella transaktionskostnader. Dessa 
nämnda teorier används ofta i forskningssammanhang för e-handel eftersom många delar i 
forskningen är applicerbar även där. Mängden av värdeskapande faktorer som tas upp är 
dock stor och det krävs därför en identifikation och prioritering av de källor som skapar 
värde för e-handel. Amit´s och Zott´s modell bygger på fyra källor som skapar värde, dessa 
är: effektivitet, komplement, innovationer och ”lock-in” (förmågan att fånga kundernas 
intresse och behålla dem). Värdet hos e-företaget beror på den förenade effekten från alla 
dessa fyra källor. 
 

 
 
Figur 4. Värdeskapande källor för e-handel54 
 
3.4.1 Effektivitet 
Enligt Amit och Zott skapas värde i e-handelsammanhang primärt genom 
transaktionseffektivitet. Det innebär att allteftersom kostnaden per transaktion minskar ökar 
effektiviteten i transaktionerna och därmed även värdet. En ökad effektivitet kan 
åstadkommas genom att leverera en omfattande och uppdaterad information och på så vis 
eliminera eventuella brister i informationen mellan köpare och säljare. Förbättrad 
information kan även reducera kundernas sök- och förhandlingskostnader liksom illojalt 
beteende. Det möjliggör ett snabbare och mer informerat beslutsbeteende. Detta är relativt 
enkelt att åstadkomma då information kan spridas snabbt på Internet. E-handel 
tillhandahåller även ett större urval till en lägre kostnad. Kostnader för bland annat 
marknadsföring, transaktionsförädling och kommunikation kan minskas i ett effektivt  

                                                 
54 Omarbetad från Amit, R,  Zott, C, Value creation in e-business, s.504 
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e-företag. Ett företags potential för värdeskapande kan också förbättras genom skalbarhet, 
det vill säga egenskapen att ett system kan förbättras och utökas för att hantera mer av 
samma uppgift. 
 
3.4.2 Komplement  
Kompletterande tjänster behövs när ett flertal tjänster tillsammans skapar ett högre värde än 
det totala värdet av att ha tjänsterna separat. Följaktligen förväntas kompletterande tjänster 
få värdet att stiga genom att öka intäkterna. E-handel anses möjliggöra skapandet av värde 
genom att erbjuda antingen vertikala komplement som till exempel efter-köp-tjänster eller 
horisontella komplement, det vill säga att kärntjänster och alla dess komplement är samlade 
på ett ställe för kund. Sådana kompletterande tjänster förhöjer värdet på kärntjänsten och 
gör det enkelt för besökarna på sidan att finna information. Även komplement till tjänster på 
Internet såsom telefontjänster värdesätts av kunderna. Relationer mellan företag baserade på 
Internet och företag på den traditionella, fysiska, marknaden kan också ge upphov till 
kompletterande tjänster. 
 
Komplement kan även innebära aktiviteter vilka inte är direkt kopplade till kärntjänsten. 
Några exempel på sådana aktiviteter som kan användas för att bearbeta ett företags kundbas 
är ”chat”∗, forum, möjlighet att skriva e-postmeddelanden och att ladda ner mjukvara. Det 
går också att skapa värde genom att olika företag integrerar sina tjänster med varandra. Att 
väva samman resurserna mellan företag är ekonomiskt konkurrenskraftigt när 
transaktionskostnaderna, och följaktligen hotet från illojalt beteende är lågt. Det motsatta är 
också sant, kompletterande tjänster kan också leda till ökad effektivitet. Det sker i form av 
minskade sökkostnader och enklare beslutsprocess, åtminstone sett ur kundens synvinkel.  
 
3.4.3 ”Lock-in” 
Värdeskapande attribut kan i en e-verksamhet uppnås genom ”lock-in”. De förhindrar att 
kunder och strategiska partners går till konkurrenter vilket uttrycks som 
omställningskostnader. Ett företags strategiska tillgångar såsom dess varumärke samt 
förtroendet mellan företag och kund bidrar till ”lock-in”. Amit och Zott menar att det finns 
många olika sätt att förbättra ”lock-in”. För det första genom att införa lojalitetsprogram för 
att belöna återkommande kunder. För det andra kan företag utveckla en dominant standard 
för designen av affärsprocesser och erbjudanden. För det tredje kan företag etablera 
trovärdiga relationer med kunder. Det kan ske genom att erbjuda säkerhetslösningar för att 
skydda information som kunderna lämnar på sidan samt garanterad tillförlitlighet genom 
oberoende och trovärdiga utomstående intressenter. 
 
För att kunderna ska känna sig bekanta med en hemsida måste de lära in dess funktioner 
och design. När en sådan inlärningsprocess har börjat kan den hindra kunder från att byta 
till andra sajter där inlärningen skulle behöva börja på nytt igen. Argumentet ökar i styrka 
när möjligheter för att skräddarsy och personifiera en hemsida utnyttjas. ”Lock-in” 
möjliggör för kunder att skräddarsy produkter, tjänster eller information efter deras egna 
speciella behov. 
 
Metoder för ”lock-in” inkluderar analyser av kundinformation, kundbeteenden och tidigare 
inköp. Genom sådana analyser kan företag tillhandahålla personifierade förstasidor på den 
aktuella sajten och skapa personifierade gränssnitt. Det möjliggör även direktannonsering, 

                                                 
∗ “Chat”, se bilaga 1. 
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riktad e-post och underlättar ”cross-selling”∗. Det går till exempel att använda sig av 
mjukvara som underlättar analys av tidigare klick, det vill säga användares beteende på 
sajten. Även impulsvaror kan rekommenderas till kunderna på sajten. Personifiering kan 
också uppnås genom filtreringsverktyg. De jämför kunders köpbeteenden med likasinnade 
kunder och ger rekommendationer baserat på jämförelsen. Mekanismen uppvisar att ju mer 
kunderna interagerar med systemen desto mer precist matchas resultaten. Detta skapar höga 
incitament för kunderna att använda systemen och genererar en spiral av positiv 
återkoppling. 
 
Virtuella marknader möjliggör för e-företag att skapa virtuella ”communities”∗ som binder 
samman deltagare med en specifik e-verksamhet. Sådana ”communities” möjliggör frekvent 
interaktion inom många olika teman och skapar därigenom lojalitet samt ökar 
transaktionsfrekvensen. När fler användare ansluter sig till en ”community” blir det också 
mer attraktivt för andra potentiella medlemmar att gå med. 
 
Effektivitet och komplement bidrar också till att attrahera och behålla kunder. Ju större 
fördelar kunderna kan dra från företaget desto högre blir incitamenten för dem att stanna 
kvar respektive gå med i nätverket som e-företaget etablerat. Omvänt kan ett företags 
skapande av ”lock-in” också påverka dess effektivitet och graden till vilken de erbjuder 
komplement. Till exempel kan en sajt låta användare betygsätta säljarna på sidan, det ökar 
dess trovärdighet och kundernas tendens att vara lojala till den. Det bidrar också till att 
säljare på sajten drar sig från att fuska, därmed ökar också effektiviteten. Dessutom bidrar 
en ökad förmåga att skapa ”lock-in” till en stor volym av transaktioner på sajten. I sin tur 
skapar detta högre incitament för samarbetspartners att tillföra kompletterande erbjudanden. 
 
3.4.4 Innovation 
Innovationer inom e-handel behöver inte endast innebära introduktioner av nya tjänster, 
metoder för produktion, distribution och marknadsföring. E-företag använder även 
nyskapande metoder för att utföra transaktioner och skapar på så sätt värde genom att föra 
samman parter och eliminera all ineffektivitet i e-handelsprocessen. Sådana metoder kan 
innebära att fånga upp dolda behov hos konsumenterna eller att skapa helt nya marknader. 
Den virtuella marknadens karaktäristika är unik eftersom den bland annat innebär att det 
inte finns några geografiska eller fysiska begränsningar och att informationsflöden kan 
riktas åt alla håll. Detta gör möjligheterna för innovation i stort sett ändlös. Innovation kan 
också innebära att företag kan välja ut passande samarbetspartners. Företag kan till exempel 
dirigera och intensifiera trafik till sin sajt genom att använda sig av ”affiliate-program” med 
en tredje part. Det är också en betydande fördel för företag att vara först på marknaden 
eftersom de då kan skapa kostnader för kunder som hindrar dem från att byta företag. 
Sådana omställningskostnader frambringas genom utveckling av varumärkets styrka och 
rykte. 
 
Innovation och ”lock-in” i modellen är sammanlänkade. Det yttrar sig genom att 
innovatörer inom e-handel har fördelen att attrahera och behålla kunder, speciellt i förening 
med ett starkt varumärke. Innovation är också sammanlänkat med kompletterande tjänster, 
det vill säga den huvudsakliga innovationen för vissa företag är de resurser och tjänster de 
kombinerar i sitt utbud. Till sist kan även innovation kopplas ihop med effektivitet. Ett 
exempel på detta är när företag tillhandahåller en databas som möjliggör för besökarna på 

                                                 
∗ ”Cross-selling”, se bilaga 1. 
∗ ”Community”, se bilaga 1. 
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en sajt att överblicka och jämföra information. En sådan funktion ökar 
transaktionseffektiviteten eftersom det reducerar eventuella brister i förmedlandet av 
information.55 
 
3.5 Teoretisk syntes 
Jämförelsesidor verkar i en miljö där det kan vara svårt att fokusera på andra värden än pris. 
Den virtuella marknaden är dessutom stor vilket kräver mer av företagen för att synas. För 
att lyckas med detta måste de skapa värde till användarna av sajten. När vi talar om 
användare och besökare i uppsatsen syftar vi till privatpersoner som använder 
jämförelsesidan. Uppsatsen bygger på tre teorier vilka handlar om affärsmodellen, 
intäktsmodeller och värdeskapande källor för e-handel.  Teorierna vi valt frambringar 
gemensamt en förståelse för hur jämförelsesidor arbetar med värdeskapande processer, se 
figur 5. nedan. Den hjälper oss därmed att lösa vår problemformulering som är: Vilka 
faktorer är viktiga för att jämförelsesidorna ska kunna förstärka värdet av de tjänster de 
erbjuder? 
 

 
 
 
Figur 5. Teoretisk syntes, vår tillämpning av teorierna.  
 

                                                 
55Amit, R, Zott, C, Value creation in e-business, s.495-500, 503-509 
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Affärsmodellen och intäktsmodellen förklarar gemensamt jämförelsesidornas 
grundläggande drag. Affärsmodellen, se figur 3., klargör vilka marknadssegment företagen 
riktar sig till, vad de erbjuder, vilka aktiviteter inom organisationen som skapar erbjudandet, 
vilka resurser som ligger bakom och relationer till andra företag. Vissa delar av ett företags 
affärsmodell är mer värdefulla, det är dem som gör företaget unikt och skapar värde. Vi har 
valt att använda affärsmodellen eftersom den så grundläggande förklarar vad e-företagen 
som medverkar i uppsatsen består av. Genom att förstå grundstenarna för jämförelsesidorna 
kan också värdeskapande faktorer identifieras hos dem. Beroende på vilken affärsmodell 
företagen har, väljer de metod för att generera intäkter. Det är i affärsmodellen företagets 
aktiviteter och funktioner bestäms och utifrån den som företaget måste fastlägga hur de ska 
överleva och tjäna pengar. Val av intäktsmodell påverkar i sin tur hur jämförelsesidorna går 
till väga vid en jämförelse och därmed deras affärsmodeller. Eftersom vi undersöker 
jämförelsesidornas skapande av värde till slutkund bör intäkterna komma till 
jämförelsesidan på ett sådant sätt att det inte påverkar jämförelsen att bli missvisande. 
Resultatet blir missvisande om reseföretagen kan påverka resultatet av jämförelsen genom 
att betala ett högre pris till jämförelsesidan. Sker en missvisande jämförelse minskar värdet 
av tjänsten.  
 
Jämförelsesidornas grundläggande drag och sätt att skapa intäkter är utgångspunkten för att 
förstå vad de har för möjlighet att skapa värde. Med utgångspunkt från respektive 
jämförelsesidas affärsmodell och intäktsmodell kan vi därmed dra slutsatser om hur de 
arbetar med faktorerna i teorin om värdeskapande källor för e-handel. Värdeskapande källor 
för e-handel, se figur 4., identifierar de primära källorna för skapande av värde. 
Jämförelsesidornas företagsverksamheter bör vara uppbyggda på ett sätt som frambringar 
effektivitet i transaktioner på nätet, skapar en komplett tjänst, ger upphov till 
omställningskostnader och ett nyskapande tänk för att genomföra transaktioner. Om dessa 
punkter uppfylls skapas värde för individuella användare och därmed genereras även värde 
till jämförelsesidan i sig, dess företagskunder och samarbetspartners.  
 
3.6 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen för vårt resonemang kring hur vi tolkat teorierna och ämnar 
använda oss av dem under arbetets gång. Våra intervjufrågor har formulerats efter 
referensramen, många av intervjufrågorna i empirin berör flera teorier eftersom de på 
åtskilliga sätt går in i varandra. Referensramen är uppbyggd på teorin om värdeskapande 
källor för e-handel där teorin om affärsmodellen och intäktsmodeller integrerats.  
 
Med referensramen som utgångspunkt drar vi en slutsats om hur jämförelsesidorna kan 
arbeta med värdeskapande i sina verksamheter. Om jämförelsesidorna kan skapa värde till 
individuella användare (slutkunder) påverkar detta även sajtens företagskunder positivt. 
Företagskunder är de reseföretag som jämförelsesidan har med i sitt utbud och vars resor 
kan ingå i en jämförelse på sajten. Om användarna upplever jämförelsesidan som värdefull 
leder det till ett större intresse för tjänsten. Ju fler användare desto intressantare blir det för 
reseföretagen att finnas med på jämförelsesajten. Detta ökar också uppmärksamheten från 
jämförelsesidornas mediapartners vilka bidrar till distributionen av informationen. Större 
uppmärksamhet från mediapartners gynnar reseföretagen eftersom de då exponeras på fler 
platser. Ju fler platser jämförelsesidorna syns på och ju fler resor det finns att jämföra desto 
attraktivare blir tjänsten för användarna. Det skapas en positiv spiral som också gynnar 
jämförelsesidan i sig.  
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3.6.1 Värdeskapande källor för e-handel integrerat med teorin om affärsmodellen och 
intäktsmodeller. 
I uppsatsen är hur jämförelsesidor kan arbeta med olika faktorer för att skapa värde till 
användarna av sajten i fokus. Teorin om värdeskapande källor för e-handel belyser på vilka 
sätt e-handel kan skapa värde till ett företag. Med denna har delar av teorin om 
affärsmodellen och intäktsmodeller integrerats. Alla delar i teorin är sammanlänkade men 
för att förklara teorin mer lättöverskådligt har vi valt att här dela in den, liksom tidigare i 
teorin, efter de fyra källorna för värdeskapande. Källorna är: effektivitet, komplement, 
”lock-in” och innovation.  
 
3.6.1.1 Effektivitet 
Värde skapas genom transaktionseffektivitet, det innebär att jämförelsesidorna bör ha 
utförlig och uppdaterad information vilket i sin tur eliminerar risker för missförstånd. Det 
bör finnas information om inte bara sökningen i sig utan även om resmål och andra 
närliggande produkter. Informationen måste vara uppdaterad för att användarens sök- och 
förhandlingskostnader ska minska och för att hon ska använda tjänsten igen. Det krävs 
också ett brett urval av resor för att användaren ska se fördelen med att gå till 
jämförelsesidan istället för att besöka exempelvis en resebyrå. Användarna måste kunna 
jämföra så många reseföretags erbjudanden som möjligt. Vilka som jämförs, det vill säga 
om det är medlemmar eller inte påverkar också förtroendet mellan jämförelsesidan och 
användaren. Här beaktas också hur jämförelsesidorna väljer att ta betalt för sina tjänster. 
Det är viktigt att undersöka intäktsmodeller för att få en förståelse för hur jämförelsen går 
till. Vi vill se om olika intäktsmodeller kan påverka resultatet av jämförelsen. Vidare kan 
intäktsmodellen även förtälja om jämförelsesidan är oberoende eller inte. För att kunna 
leverera en rättvis jämförelse till slutkund bör resultatet i jämförelsen vara opåverkat av 
reseföretagen. Om resultatet inte är påverkat kan jämförelsesidan leverera en för 
användaren rättvis jämförelse. Då tjänar användaren tid på att gå till jämförelsesidan istället 
för att leta resor och priser på respektive reseföretags hemsida och värde skapas till kunden. 
Vem som står bakom företaget kan också förtälja om jämförelsesidan är oberoende. Ju mer 
oberoende en aktör kan betraktas, desto större förtroende inger sajten när det gäller att 
leverera en rättvis jämförelse. Om jämförelsesidorna besitter starka resurser kan de också 
klara av de mycket komplexa system som krävs för att jämföra resor. Ju mer komplexa 
system desto fler erbjudanden kommer jämförelsesidan klara av att jämföra. Det krävs 
också kunskap för att hantera dessa system varför kunskaper inom organisationen är viktigt. 
De anställda gynnas av att vara en del av företagets unicitet och om jämförelsesidan besitter 
mycket kunskaper påverkas organisationen i stort positivt. En positivt laddad organisation 
ökar effektiviteten i dess aktiviteter. Det skapar också en konkurrenskraftig position på 
marknaden och underlättar för företagen att nå ut till sina kundsegment. Detta möjliggör för 
jämförelsesidorna att erbjuda en tjänst byggd på användarnas villkor. En sådan tjänst skapar 
värde till användarna genom att minska deras sökkostnader. Samarbeten mellan företag kan 
skapa lägre kostnader för bland annat kommunikation och marknadsföring. Samarbeten 
men även teknik och kunskap inom företaget kan möjliggöra för en jämförelsesida att 
bredda sitt utbud.  
 
3.6.1.2 Komplement 
Kompletterande tjänster och produkter kan få värdet på en tjänst att stiga. 
Jämförelsesidornas kärntjänster definierar vi, utöver själva jämförelsetjänsten, även som de 
produkter och tjänster vilka sajterna erbjuder reseföretagen. Vi har gjort en sådan 
bedömning eftersom dessa tjänster blir en del av själva jämförelsetjänsten till slutkund.  
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Att samla information till ett och samma ställe höjer värdet på kärntjänsten. Det kan vara en 
utökad information i form av information om resmål och länkar till komplement. Vidare 
kan möjlighet till interaktion mellan olika användare och jämförelsesidan i sig höja värdet 
av tjänsten. De produktkategorier som vi anser hör till kärntjänsten, är de vilka går att 
använda för att utföra en jämförelse. Kompletterande söktjänster innebär övriga 
produktkategorier på hemsidan liksom övriga tjänster inte direkt relaterade till jämförelsen. 
Vi tar i arbetet endast hänsyn till de komplement vilka är riktade till konsumenterna. 
 
3.6.1.3 ”Lock-in”  
Genom värdeskapande attribut kan jämförelsesidan attrahera kunder och hålla dem kvar. 
Att skapa omställningskostnader innebär att det blir dyrt för användarna att byta leverantör. 
Om jämförelsesidan lyckats med att skapa ett starkt varumärke kan bero på huruvida 
företaget startat sin verksamhet på den svenska marknaden eller inte. Det kan också bero på 
hur länge jämförelsesidan varit etablerad på marknaden och på hur starkt varumärke de 
skapat.  
 
För att skapa ”lock-in” bör de arbeta med olika marknadsföringsaktiviteter som till exempel 
CRM∗, nyhetsbrev, medlemsaktiviteter och lojalitetsprogram. Jämförelsesidorna bör också 
analysera kundinformation och kundbeteende. Det kan ske genom 
marknadsundersökningar, mätning av trafik eller genom interaktion via till exempel forum. 
Sådana aktiviteter möjliggör också olika riktade marknadsföringsaktiviteter och ”cross-
selling”. Om sajtens användare involveras i jämförelsesidan ökar också dess trovärdighet, 
användarna själva kan exempelvis få betygsätta reseföretagen på sidan. Användarna kan 
även ges möjligheter till att personifiera sajten. Information om säkerhet inger trygghet till 
användaren. Även om själva köpet inte görs på jämförelsesidan bör informationen som 
användaren lämnar till sajten vara skyddad. Det bör även finnas information om vilket 
ansvarstagande jämförelsesidan har och om användandet av till exempel ”cookies”∗. 
 
3.6.1.4 Innovation 
Jämförelsesidor har förändrat e-handelsprocessen i och med nya transaktionsformer för 
distribution av resor vilket i sig skapar innovation. Jämförelsesidorna kan välja ut passande 
samarbetspartners för att driva trafik till sin sida till exempel genom att använda sig av 
”affiliate-program”. Innovation handlar delvis också om hur företagen arbetar med 
produktutveckling men även om hur de och andra specialister inom resebranschen och för 
marknadsföring på Internet ser på marknaden och dess potential.  
 

                                                 
∗ CRM, se bilaga 1. 
∗ “Cookie”, se bilaga 1. 



 

21 

4. Empiri 
 
Empirin inleds med en kort presentation av respektive jämförelsesida samt specialisterna 
för att få en förståelse för deras verksamheter. Sedan presenteras en sammanfattning av 
resultatet från intervjuerna i en överskådlig tabell. För jämförelsesidorna, se tabell 1., för 
specialisterna, se tabell 2. och 3. För att se intervjuerna i sin helhet, se bilaga 3. och 4. 
Vidare presenteras resultatet av vår observationsstudie, se tabell 4. För att se underlaget 
till observationsstudien, se bilaga 2. 
 
4.1 Medverkande jämförelsesidor 
Nedan presenteras respektive jämförelsesida samt de medverkande respondenterna. 
PriceRunner representeras av Olle Thorman, Kelkoo av Sabina Edrén, Reseguiden av Tony 
Ryttersson och Travelmarket av Tony Camsjö. 
 
4.1.1 PriceRunner   
PriceRunner är en jämförelsesida som listar ett antal produkter och tjänster inom flera olika 
kategorier. Kategorierna består till stor del av kapitalvaror men de listar även ett antal 
tjänster såsom resor. PriceRunner startades av Kristofer Arwin, Martin Alexanderson och 
Magnus Wiberg tillsammans med Cell Ventures som finansiär i juli år 1999. Den svenska 
sajten lanserades i december 1999. PriceRunner köptes av ValueClick Inc. i augusti 2004.56 
ValueClick Inc. arbetar med marknadsföringslösningar, till exempel skräddarsydda paket 
för företag som ska hjälpa dem att uppnå sina affärsmål.57 PriceRunner finns i sju länder 
och deras mål är att ge användaren den mest omfattande översikten av marknaden och 
hjälpa användaren att jämföra produkter, priser och återförsäljare58. Olle Thorman arbetar 
med försäljning och annonsering på PriceRunner.  
 
4.1.2 Kelkoo 
Kelkoo är en shoppingportal som hjälper konsumenter att hitta erbjudanden och produkter 
för köp ”online”. De hjälper även e-handlare och tillverkare att öka försäljningen och 
minska kundanskaffningskostnaden.59 Verksamheten startade i Frankrike år 1999 av en 
grupp franska innovatörer. De ägs sedan snart tre år tillbaka av Yahoo!.  Yahoo! 
Tillhandahåller produkter, tjänster och information till konsumenter och erbjuder företag 
verktyg och marknadsföringslösningar60. Sedan uppköpet gjorts av Yahoo! Har Kelkoo 
blivit mer ett Yahoo! företag, det vill säga att de integrerar sina tjänster med redan 
existerande tjänster och tvärtom. Kelkoo finns i tio länder och affärsidén är att ge 
marknaden tillgång till näthandel på ett enkelt, effektivt och säkert sätt. Förutom att erbjuda 
konsumenter en värdefull tjänst ger Kelkoo e-handlare tillgång till en omfattande kundbas.61 
Sabina Edrén arbetar som produkt- och marknadschef på Kelkoo i Stockholm. Hon har varit 
på Kelkoo sedan tre och ett halvt år tillbaka. 
 
4.1.3 Reseguiden   
Reseguidens affärsidé är att ”hjälpa medvetna resenärer att söka och jämföra resor genom 
att blanda inspiration, fakta och erbjudanden från en mångfald av rese- och 
upplevelseföretag. Detta gör de genom att via Reseguiden.se och andra distributionskanaler 
                                                 
56 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about2, 13122006 
57 ValueClick, http://www.valueclick.se/solutions/, 10012007 
58 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about1, 13122006 
59 Kelkoo, http://www.kelkoo.se/b/a/co_4357_100298123-om-kelkoo.html den 12122006 
60 Yahoo!, http://yhoo.client.shareholder.com/press/faq.cfm, 10012007 
61 Ibid. 10012007 
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erbjuda intuitiva och målgruppsanpassade reseportaler. Via egenutvecklade lösningar ge 
reseföretag möjlighet att skapa och exponera resor och upplevelser.”62 Reseguiden är en 
jämförelsesida som har funnits i Sverige sedan år 1997 och sysselsätter idag 20 anställda. 
De ägs till 80 procent av Embryo Communication AB (ägs av fyra privatpersoner). Den 
resterande delen ägs av Stadsporten Citygate AB som är ett gemensamt utvecklingsbolag 
för 11 medieföretag där ägarnas Internetsatsningar samordnas. Tony Ryttersson var med 
och grundade Reseguiden, han arbetar som försäljningschef och sitter på kontoret i 
Göteborg. År 2006 lanserades deras sajt i Norge under namnet Orbville.no.  
 
4.1.4 Travelmarket   
Travelmarket har funnits sedan år 1996 på nätet. Deras affärsidé består i att ”ge besökaren 
en positiv upplevelse i deras sökande efter resor och reseinformation på Internet.”63 
Reseportalen Travelmarket.com är en del av danska IT- och mediaverksamheten 
Travelmarket 2001 A/S och är representerade i Sverige, Norge och Danmark. 
Travelmarket.com och partner.64 De står också bakom webbyrån Travelmarket Interactive 
som arbetar med webbproduktioner till företag i resebranschen. Företaget sysselsätter cirka 
27 anställda. De flesta av Travelmarket´s anställda har en bakgrund från resebranschen. Det 
har även Tony Camsjö som sedan cirka två år tillbaka arbetar ensam ifrån Sverige och är 
ansvarig för den svenska marknaden.  
 
4.2 Medverkande specialister 
Nedan presenteras respektive företag och personer som medverkar som specialister. Zanox 
representeras av Frédéric Saigne, TradeDoubler av Åsa Lundell, Rese- och Turistindustrin i 
Sverige av Jan Lundin och Hellman&Partners av Peter Hellman. Medverkat har även 
journalisten Urban Lindstedt. 
 
4.2.1 Zanox 
Zanox är ett företag som arbetar med prestationsbaserad marknadsföring på Internet. De 
hanterar relationen mellan flera partners, kunden (till exempel ett reseföretag), ”affiliate-
partnern” och konsumenten. De betalar ut en provision till ”affiliate-partnern” för genererad 
omsättning, säkerhetsställer relationen mellan ”affiliate” och kund, och att den finansiella 
transaktionen fungerar. Zanox grundades år 2000 och har idag cirka 230 anställda. 
Huvudkontoret ligger i Berlin och företaget finns i 26 länder. I Sverige sitter fem personer 
som arbetar med i huvudsak försäljning och projektledning, kontoret är beläget i 
Stockholm.  
 
4.2.2 TradeDoubler   
TradeDoubler erbjuder prestationsbaserade lösningar för marknadsföring och försäljning på 
Internet65, såsom annonsörer, premium partners och större traditionella företag∗66. De 
arbetar med företag inom olika branscher runt om i Europa och tillhandahåller tjänster för 
både företag som arbetar B2B (Business-to-Business) och B2C (Business-to-Consumer) 67. 
Tjänsterna inkluderar att förse företag med system för att administrera Internetsamarbeten, 

                                                 
62 Reseguiden, http://www.reseguiden.se/cgi-
bin/rg/general.cgi?page=solutions_company&event=default&site=reseguiden, 13122006 
63 Travelmarket, http://www.travelmarket-interactive.se/cms.cfm?nPageNo=4300, 13122006 
64 Travelmarket, http://www.travelmarket-interactive.se/, 14122006 
65 TradeDoubler, http://www.tradedoubler.se/pan/public/about, 11122006 
∗ Traditionella företag, se bilaga 1. 
66 TradeDoubler, http://www.tradedoubler.se/pan/public/about/business_focus, 11122006 
67 TradeDoubler, http://www.tradedoubler.se/pan/public/about, 11122006 



 

23 

Internetförsäljning och varumärkes- och marknadsföringskampanjer samt andra 
marknadsföringsaktiviteter68. Företaget grundades år 1999 och är verksam på 17 europeiska 
marknader. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men de har lokala kontor över hela Europa. 
Totalt har de 288 stycken anställda.69 
 
4.2.3 Rese- och Turistindustrin i Sverige 
RTS är en intresseorganisation för olika företag och organisationer inom rese- och 
turistnäringen i Sverige. Organisationen bildades år 1992 och medlemmarna är verksamma 
med till exempel biluthyrning, båt- och flygtrafik, resebyrå- och researrangörsverksamhet 
samt annan serviceverksamhet. Företagen som är medlemmar i organisationen sysslar med 
inhemsk, inkommande och utgående turism.70 RTS håller för närvarande på med ett projekt 
som heter Hela Resan AB som är en reseplanerare på Internet. Meningen är att alla 
resealternativ ska finnas på ett och samma ställe och göra upplevelser i Sverige tillgängliga 
för alla71. Projektet startade för drygt tre år sedan och i nuläget är tjänsten till för planering 
av resor. Den visar inte pris, plats och liknande information ännu, men kan eventuellt 
komma att utvecklas så småningom. Syftet med arbetet är att aktörer inom näringen ska få 
en större marknad att konkurrera på. De vill även minska inträdesbarriärerna för de mindre 
aktörerna.  
 
4.2.4 Hellman&Partners 
Hellman&Partners är ett konsultföretag inom resebranschen med fokus på affärs- och 
kunskapsutveckling. De är specialiserade på Kina, e-handel, mötesindustrin, flyg- hotell- 
distributions och kortfrågor. Peter Hellman är reseanalytiker och har verkat inom 
reseindustrin i 30 år. 
 
4.2.5 Urban Lindstedt 
Urban Lindstedt är journalist sen tretton år tillbaka. Sex av åren var han verksam på 
tidningen Internet World och det var också under denna tid han började intressera sig mer 
för marknadsföring. Detta intresse resulterade slutligen i en bok om sökmarknadsföring. 
Idag arbetar Urban på branschtidningen svensk Bokhandel. 

                                                 
68 TradeDoubler,  http://www.tradedoubler.se/pan/public/about/business_focus, 11122006 
69 TradeDoubler, http://www.tradedoubler.se/pan/public/about, 11122006 
70 RTS, http://www.travelindustry.se, 23112006 
71 RTS, http://www.helaresan.se,  23112006 
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4.3 Tabell 1. Intervjuer med jämförelsesidorna72 
 

Intervjufrågor – jämförelsesidor PriceRunner Kelkoo Reseguiden Travelmarket 
1. Hur definierar ni er 
verksamhet? 
 

* ”Vägledande konsumentsajt för 
smartare inköp”. Säljer inga 
produkter. 
* PriceRunner är gratis för 

användare. 

* Hjälp för konsumenter att hitta 
butiker, erbjudanden och produkter 
så att de kan spara pengar på att 
beställa och handla ”online”. Säljer 
inga produkter. De levererar också 
tjänster för butikerna. Butikerna får 
reda på vilka besökare de har och 
vad de letar efter. ”Rätt butiker ska 
hitta rätt besökare och tvärtom.” 
* Kelkoo utger sig inte för att vara 
oberoende.  
* Kelkoo är gratis för användare. 

* Jämförelsesajt för att hitta och boka 
resor. De hjälper över en halv miljon 
resenärer att hitta en resa till rätt pris. 
* Deras målsättning är att vara det 
självklara valet för den som planerar 
en resa. 
* För användare är tjänsten gratis. 
 
 
 

* Travelmarket ska underlätta 
sökningar efter resor på Internet, 
dels via Travelmarket.com, dels 
genom att de utvecklar produkter 
vilket underlättar sökningar. 
* Det de definierar som jäm-
förelsesida är framförallt under 
rubriken Flygbiljetten vilken är 
kopplad till ett GDS-system∗. Inom 
kort kommer funktionen 
Reseerbjudande att göras om till att 
presentera alla reseerbjudanden.  
* För användare är tjänsten gratis. 

2. Vad erbjuder ni för 
varor/tjänster? (Kärntjänst och 
kompletterande tjänster). 
a). Vilka funktioner fyller era 
varor/tjänster? 
b). Vad gör era varor/tjänster unika? 
c). Hur tar ni betalt för era 
varor/tjänster? 
d). Vad identifieras era varor/tjänster 
och ert företag med? (Hur uppfattas 
företaget/produkterna). 
 

* Prisjämförelser  
* Produktinformation  
* Recensioner, diskussionsforum, en 
del produktbilder och köpråd.  
* Prisbevakning. 
* PriceRunner har ett samarbete med 
Luftgrop, en jämförelsesida för resor 
vilka sköter tekniken för 
PriceRunner´s resejämförelser. 
Uppdateringen sker genom ett 
”cache” minne. De sker antingen en 
gång per timme alternativt en gång 
varannan timme. 
a). PriceRunner erbjuder ”ett 
smartare sätt att inhandla produkter, 
genom att ge privatpersoner och 
företag chansen att undersöka och 
jämföra produkter och priser”. 

* Hjälper nätbutiker och tillverkare 
att öka försäljningen och minska 
kundanskaffningskostnaden genom 
att erbjuda ”leads” från en kundbas. 
Skräddarsydda lösningar för att 
optimera synligheten på sajten. 
* Kategorisökmotorer jämför priser 
hos nätbutiker. 
* Produktsök. 
* Shoppingguider som ger råd och 
tips till användarna.  
* Specialerbjudanden från utvalda 
nätbutiker.  
* Besökare kan skriva recensioner 
för butiker och produkter utefter en 
femgradig betygsskala. 
* Ca 250 kategorisidor, av dem 
gäller sju-tio stycken resor. 

* Reseguidens sökmotor surfar ut på 
Internet och hämtar priser och 
produkter i realtid medan den som 
söker väntar. 
* Resultatet presenteras i första hand i 
prisordning. Möjligt att även sortera 
annorlunda. 
* Reseguiden Interactive AB ger ut en 
periodisk tidskrift, Magasin 
Reseguiden.se. I magasinet kan 
företag annonsera.  
*Reseguiden erbjuder även 
marknadsföringstjänster ”online”. 
Med Fast placering exponeras företags 
annonser på Reseguiden.se och i 
reseguidens medianätverk. XPress är 
ett manuellt verktyg där kunden 
skriver in informationen direkt. 

* Reseföretag som jämförs är dels 
de som ligger i GDS:er, dels de som 
ligger utanför. Under Rese-
erbjudanden kan reseföretagen 
själva lägga upp erbjudanden, de 
behöver ej ha koppling till 
GDS:erna. Travelmarket har även 
en bokningstjänst för flygbiljetter, 
(deras egen bokningsmodul) 
hanterad i sin tur av en resebyrå, 
Travel Point., kopplad till GDS. 
Resebyrån hanterar bl.a. pengar och 
biljetter.  
*Travelmarket kan delas in i tre 
avdelningar, reseportalen, webbyrån 
och Travelmarket partner. Rese-
portalen och webbproduktionen 
hjälper reseföretag att sälja 

                                                 
72 Lindberg, A, Marcussen, C 
∗ GDS, se bilaga 1. 
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b). Genom att jämföra priser och 
produkter ger de konsumenter ett 
aktivt val för vart de vill köpa sina 
produkter. De finns på Internet och 
genom en java applikation 
nedladdningsbar till mobiltelefonen. 
”Genom att se över vad marknaden 
har att erbjuda, får man lättare en 
överblick av vad som erbjuds, till 
vilket pris, leveranstid och 
leveranskostnader.”  
c). Återförsäljare, såväl webbutiker 
som fysiska butiker, listas på sajten 
utan kostnad.  
* Finansieras delvis genom 
annonsering, återförsäljare 
annonserar genom t.ex. logotype och 
direktlänk – detta påverkar inte var i 
prislistningen de placeras. De 
finansieras även genom CPC (”cost-
per-click”), det vill säga 
reseföretagen betalar för levererade 
besökare till sina sajter. 
d). ”Vi själva vill att konsumenter 
ska ges flera alternativ, det vill säga 
handla billigare via olika alternativ 
och antingen spara tid och resurser 
eller gå till sin lokala handlare och 
handla produkter.” 
 

*När en användare söker resor söker 
Kelkoo automatiskt hos resebyråer. 
Om någon besökare gör en exakt 
likadan sökning inom en halvtimme 
efter att den tidigare besökaren gjort 
det hämtar Kelkoo det sparade 
resultatet från den första sökningen.  
* Kelkoo har sök på flyg, hotell, 
biluthyrning och under hösten 
kommer de att ha ett bättre innehåll 
för skid- och vinterresor. 
a). Kelkoo´s produktsök innebär en 
sökmotor för alla typer av produkter 
och tjänster. Butikens produkter 
kommer även att visas på Kelkoo´s 
partnersidor. På Kelkoo kategorisök 
får butiken tillgång till allt, endast 
produkter kopplade till kategorin 
visas. 
b). Kelkoo´s önskan är att det ska gå 
att hitta i princip allt. För 
resekategorin har de runt 18-19 
företag för flyg, för hotell några fler 
och för biluthyrning ca 8-10 stycken. 
c). Det är avtalsstyrt och resebyråer 
och Internetbutiker betalar oftast per 
klick från Kelkoo. Kostnaden per 
klick beror på vilken kategori 
butiken listas på. 
d). Användarna ser Kelkoo först och 
främst som en prisjämförare sen som 
en sökmotor. Kelkoo vill presentera 
tjänsten som en shoppingsökmotor.  

”Onlinepriser” vänder sig till företag 
som har stora datamängder som 
uppdateras ofta. Priserna hämtas 
”online” direkt från reseföretagens 
bokningssystem.  
*Reseguiden samarbetar även med 
hotellgrossister.  
a). Reseguidens tjänst för 
reseföretagen är att göra dem synliga 
och sökbara. De hjälper reseföretag att 
hitta rätt kund till rätt resa och 
besökaren att hitta rätt resa till rätt 
pris. Deras tjänster till mediaföretag 
innebär att ge en aktuell och upp-
daterad resetjänst. 
b). Som jämförelsesajt har de det 
”absolut största innehållet”. Att 
använda en sökmotor och ge reseinfo. 
från både stora och små företag, i en 
och samma sökning är unikt. ”Att vi 
är strikt neutrala gör oss också unika.” 
De har också ett forum kopplat till sin 
tjänst. När konsumenten gör en 
sökning kan hon läsa diskussioner och 
”bloggar”∗ från andra besökare. 
c). Reseguiden.se är en jämförelsesajt. 
De är ingen resebyrå och säljer inga 
resor. Det innebär att Reseguiden inte 
bokar biljetter, rum eller arrangerar 
resor. Istället hjälper de resenärer att 
jämföra olika resealternativ. Pengarna 
tjänar de genom att användaren 
klickar på något av de reseföretag som 
de presenterar.  
d). ”Vi ses som en neutral söktjänst.” 

”online”. Reseportalen är en 
marknadsplats för resor. 
Travelmarket utvecklar även 
webbmoduler för reseföretag. I 
Travelmarket partner arbetar de 
med stora företag i branschen och 
levererar boknings- och 
webbmoduler. 
b). De vill vara en helhets-
leverantör, dels genom att leverera 
det senaste inom webbproduktion 
för resebranschen, dels genom att 
erbjuda en marknadsföringskanal 
där företag kan få potentiella kunder 
till sina webbplatser. 
c). Intjäningen från reseportalen 
Travelmarket.com uppnås från 
marknadsföringspaket som 
företagen i resebranschen tecknar. 
Vidare uppnås intäkter från 
annonskampanjer via mediabyråer, 
transaktionsintäkter från bokningar 
och andra tillkopplade aktörer i 
branschen. Alla 50 medlemmar 
listade på sidan deltar med 
marknadsföringspaket.  
d). De har valt att ligga kvar med 
den mera traditionella ”looken”, 
d.v.s. att de har bl.a. många 
”banners”∗ på sajten för att inspirera 
användare. En del reseföretag på 
deras sajt menar att Travelmarket 
ev. inte genererar mest trafik men 
de besök som kommer från sajten 
leder ofta till bokning.  

                                                 
∗ ”Blogg”, se bilaga 1. 
∗ ”Banner”, se bilaga 1. 
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Intervjufrågor - jämförelsesidor PriceRunner Kelkoo Reseguiden  Travelmarket 
3. Vilka parametrar är möjliga att 
jämföra när det gäller resor? 
 
 

* ”Avresedatum och klockslag, är en 
parameter, men då de flesta 
Internetresebyråer jämför samma flyg 
är det oftast deras pålägg som avgör 
deras listning på vår sida. Priset styr 
listningen och vi listar alltid det 
billigaste alternativet först. Självklart 
har olika flygbolag olika priser som 
också kan jämföras i listningen.”  

* Leveranstid, frakt, pris och om det 
är en stabil butik, löftena kring 
köpet, olika betalningsvillkor.  
* För resor presenteras totalpriset 
inklusive skatter. Om användaren 
söker resa för två personer anges 
också priset för två personer. De 
lägger även på ev. bokningsavgift. 
För resor är det självklart med 
information om avgång och 
ankomstort. Ska gå att välja om man 
vill ha mellanlandning eller 
direktflyg samt vilket flygbolag det 
är. Om bolaget är välkänt eller inte 
kan vara avgörande ibland. Tydlig 
information om resebyrån man bokar 
via, företagsnamn, 
kontaktinformation och deras 
betalningsregler ska finnas med. 

* ”En resa för dig och en resa för mig 
är inte samma sak”.  
* Det finns ändå möjliga parametrar 
att jämföra för resor t.ex. enskilda 
transporter. ”En flygresa har ett 
”flightnummer”, en avgångstid, går 
mellan destination A och B och har ett 
pris. Om det dessutom är ett 
lågprisbolag utan förstaklass eller 
dylikt går det definitivt att jämföra.”  
* Hotell går också att jämföra men du 
kan få olika pris på olika sökställen på 
ett hotell. Hotellet kan vara 25 år 
gammalt men ha en nytillbyggd del. 
Priserna kan variera beroende på om 
du bor i den nya el. den gamla delen. 
”Som jämförelsesajt måste vi, om vi 
ska vara resenärens bäste vän, börja 
jämföra de här skillnaderna också.”  
* Det går också att jämföra aktör mot 
aktör. Resegarantier behövs då 
undersökas, vilka aktörer det kan vara 
en större risk att köpa från.  
*Recensioner, om ett företag har fått 
mycket positiva omdömen får de en 
viss poäng och så vidare. Då kan 
poängen läggas in i jämförelsen. 
*Ofta är användaren inte ute efter den 
exakta jämförelsen utan efter en 
uppfattning om vad spannet är. Vad 
som ingår och till vilket pris, sen kan 
man ta ställning till om vi kan jämföra 
det. När användaren kommit till en 
lite djupare nivå är priset inte så 
avgörande längre.  

* Travelmarket menar att det finns 
olika sökdelar men vet inte riktigt 
om de direkt kan kallas jämförelser. 
”Vad man lägger in idag på sådana 
här sökmotorer är flyg, hotell 
hyrbil, försäkringar och nu kommer 
även ”events”.”   
* ”Det kommer också nya 
funktioner som kallas ”Open Jaw” 
och ”StopOver”. ”Open Jaw” 
innebär att man flyger ut från en 
destination, från t.ex. Stockholm till 
Bangkok från Bangkok till Madrid, 
bygger inte på tur och retur utan på 
att man ska vidare till en annan 
slutdestination. ”StopOver” är när 
du flyger Stockholm-Bangkok men 
ska vidare ner till Kuala Lumpur 
eller Sydney men vill först vara ett 
par dagar i Bangkok innan du flyger 
vidare till Kuala Lumpur, där du 
också vill vara ett par dagar och så 
vidare. Det är sådana sökningar som 
tidigare inte fungerat på sökmotorer 
utan man har behövt ringa till sin 
resebyrå. Det är sådana tekniska 
lösningar som nu börjar närma sig 
varandra.” 
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Intervjufrågor - jämförelsesidor PriceRunner Kelkoo Reseguiden  Travelmarket 
4. Vilka funktioner bör finnas med 
på en jämförelsesida för resor? (Se 
bilaga 2.) 
 
 

Om företaget: (Ledning och) 
Personal.  Kontor – adresser och 
kartor/vägbeskrivning. 
Produkter och service: Klientlista. 
Produktkategorier. Demonstrationer 
av produkterna. Speciella 
erbjudanden. Senaste uppdateringen 
av befintliga resor – ”uppdateras 
genom ”cache” minne som körs 
varannan timme, om inte live sökning 
sker”. Tid för leverans av jämförelse. 
Möjlighet för kund att välja 
parametrar för jämförelse. Forum, 
”blogg“. Nyhetsbrev. 
Pressmeddelanden. 
Kundservice: Vanliga frågor och 
svar. Arrangemang. 
Arrangemang 
Seminarier. Utställningar. Utbildning.

Produkter och service: Klientlista 
är viktigast. Demonstrationer av 
produkterna – ”Det är viktigt att 
butikernas produkter har bild och 
information, dock svårt för resor”. 
Speciella erbjudanden. Tid för 
leverans av jämförelse - Användare 
kan vänta på att priset sjunkit under 
en viss summa men vill veta status 
på en gång, inte skicka en förfrågan. 
Kan ev. vänta för komplicerad 
produkt som specialförpackade resor 
för stora grupper. Senaste 
uppdateringen försöker de lägga ut, 
ska inte gå att boka resor som inte 
finns. Möjlighet för kund att välja 
parametrar för jämförelse. ”Blogg” 
kan vara trevligt, istället för ”chat, 
en möjlighet för användare att göra 
recensioner om produkter. Nyhets-
brev skickar de, pressmeddelanden 
lägger de ut men ses ej som viktigt.  
Kundservice: Tydlig information 
om villkor för reklamationer lägger 
de in. Elektronisk ”helpdesk”∗ är de 
tveksamma till, bör ligga hos 
butikerna. Vanliga frågor och svar - 
Försöker lägga ut info. om vad 
användarna ska tänka på när det 
gäller e-handel, t.ex. betalnings-
varianter och ångerrätt. 
Arrangemang: Nej. Utbildning - 
Kelkoo har några köpguider, vad 
användaren ska tänka på. 
Generell information: Sökfunktion 

Produkter och service: Tid för 
leverans av jämförelse (info. om 
väntetid, hur länge kan du tänka dig 
att vänta?) - Reseguiden anser att 
konsumenten kan tänka sig att vänta 
en stund för att få ett mer relevant 
svar. De menar att de första 
sökningarna måste gå väldigt fort för 
konsumenten och här kan de som 
jämförelsesida visa bredden av sitt 
utbud. När konsumenten däremot väl 
kommit ner på detaljnivå är hon 
mycket mer tolerant. På detaljnivå 
lämnar konsumenterna ifrån sig mer 
information och får därmed också en 
mer skräddarsydd information i 
gengäld. Reseguiden menar att när 
konsumenten kommit till en djupare 
nivå i sökprocessen kan en mer 
avancerad sökning erbjudas, till 
exempel att konsumenten kan kryssa i 
flera valbara alternativ, eventuellt kan 
även en sökning som tar längre tid ske 
här. Möjlighet för kund att välja 
parametrar – Ja. Forum, ”blogg” och 
”chat” ser Reseguiden som ett. 
Nyhetsbrev. Pressmeddelanden – Inte 
intressant, för en konsument. 
Kundservice: Punkten kundservice är 
jättebra, det skulle Tony vilja att de 
hade på sin sajt 
Arrangemang: Seminarier etc. är bra 
men endast mot bransch, det vill säga 
samarbetspartners. 
Generell information: Ja 

Om företaget: För att sälja till den 
otåliga Internetanvändaren som vill 
kolla av pris på en tur- och returresa 
är företagets historia, ledning och 
personal inte intressant. Å andra 
sidan om en kund spenderar mycket 
tid på sajten ska det finnas med. 
Produkter och service: Speciella 
erbjudanden – Ja. Tid för leverans 
av jämförelse – Viktigt med snabb 
jämförelse, vill ej vänta i flera dagar 
på resultat. Om det är nischade 
företag el. för komplicerade resor 
kan det däremot funka. Forum, 
”Chat” - Från Travelmarket´s sida 
skulle det passa riktigt bra. För de 
som redan vet vart de ska resa ger 
forum bra info. ”Chat” är bra men 
inte ett måste på en jämförelsesida. 
Nyhetsbrev – Viktigt för att hålla en 
dialog med kunden. 
Kundservice: De som satsar på 
kundservice är de mest 
professionella men det är 
fortfarande en kostnadsfråga. De 
poängterar att för en enkel resa 
kommer slutkunden antagligen inte 
vara villig att betala extra för bra 
service, d.v.s. om företaget är så 
billiga att kunden kommer ändå. 
Om det är en mer komplicerad resa 
är det en annan sak. För 
jämförelsesidor tycker de att det 
inte är så nödvändigt med personlig 
service eftersom de inte säljer några 

                                                 
∗ Elektronisk ”helpdesk”, se bilaga 1. 
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är bra för ovana. Karta och index är 
självklart. Länkar till relaterade 
hemsidor har de vissa av som t.ex. 
till konsumentverket och tullverket.  
* Ju mer information en 
jämförelsesajt tillhandahåller, desto 
längre tid spenderar konsumenterna 
på sökmotorns webbplats innan de 
går vidare till butik, om de ens gör 
det. Trots allt är det där Kelkoo gör 
sina pengar.  
 * Kelkoo skulle vilja bjuda på mer 
information om destinationerna med 
till exempel en reseguide, men 
menar att världen är stor och att de 
inte har den möjligheten idag. För 
närvarande är det dock viktigast att 
det går att se utbudet hos alla de 
anslutna resebyråerna.  

 
 

resor.  Elektronisk ”helpdesk” - 
”Virtuella Anna som svarar på din 
fråga, fungerar det inte så får det 
totalt motsatt effekt, men kan du få 
det att funka så är det bra såklart.” 
Vanliga frågor och svar. Kontakta 
oss. 
Generell information:  
Nyheter. Sökfunktion. 
* Vad det handlar om är att skapa 
en sida som har tillräckligt mycket 
innehåll, som är användarvänlig och 
har aktiviteter, då kommer folk 
tillbaka. De poängterar samtidigt att 
det är viktigt att inte dränka 
konsumenten med information. Om 
man kan hitta en trogen resenär i 
dagens läge gör man det med hjälp 
av service. 

5. Hur arbetar ni med 
produktutveckling? 
 

* ”Vi arbetar ständigt med att 
förbättra sidan. Responstider, 
belastningfrågor och nya kategorier 
m.m. Det mesta av vår utveckling 
sker ”in-house” i Stockholm, vi har 
också nyligen laserat 
Pricerunner.com i USA och har då 
också öppnat ett 
service/utvecklingscenter i West 
Lake USA.” 
 

* Utveckling av produkter sker 
kontinuerlig genom att hitta nya 
kategorier och nya butiker. Kelkoo´s 
säljkår är i kontakt med alla butiker 
och försöker lyssna på butikerna, för 
de kan sina egna produkter. Oftast 
när det gäller små förändringar inom 
en kategori är det förfrågningar som 
kommit från butikerna.  
* Kelkoo hoppas få till fler 
specialkategorier allteftersom de 
hittar nya reseföretag som erbjuder 
det. Allt hänger på att Kelkoo ska 
lyckas ta ut informationen från 
resebyrån vilket kan vara svårt då 
resebyråerna arbetar med komplexa 
system.  

*”Vi jobbar med influenser från 
besökare och reseföretag”. När 
Reseguidens tekniker lanserar en 
nyhet annonserar de detta genom att 
skriva rakt in i deras forum. De lägger 
in det som diskussionsämne vilket ger 
Reseguiden direkt feedback från 
användarna. Även om det bara är ett 
fåtal personer som svarar så är det 
många som läser inläggen. 
 

* Arbetar löpande med 
produktutveckling då det kommer 
nytt hela tiden. Det här året har de 
koncentrerat sig på att utveckla 
flygbokningsmotorn, lanserades 
december 2006. 
*En strategisk plan är redan lagd för 
en tid framöver. De kommer nu 
med uppdateringar kring deras 
CMS-system, d.v.s. en plattform 
varifrån de sköter sin sajt samt nya 
funktioner för att hantera rese-
erbjudanden. 
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Intervjufrågor - jämförelsesidor PriceRunner Kelkoo Reseguiden  Travelmarket 
6. Vilka är er verksamhets 
viktigaste resurser? (Teknologi, 
kunskap, finansiering, materiella, 
varumärke, image, kundrelationer 
m.fl.) 
a). Vilka resurser är unika för ert 
företag? 

 

* PriceRunner anser att alla i frågan 
nämnda resurser är lika viktiga. 
Sajten skulle inte fungera utan teknik 
och kunskapen som deras teknikteam 
besitter. Varumärket PriceRunner står 
för ”trust”, besökare ska känna sig 
säkra när de använder portalen för 
sina inköp och på att de får korrekta 
prisuppgifter. 

* Den viktigaste resursen är 
människorna som använder tjänsten 
och människorna som arbetar med 
den, det är de som bidrar till att 
tjänsten går vidare och blir bättre. 
Tekniken är också en viktig resurs 
men känns som självklar eftersom 
den alltid ska fungera. Varumärket 
är inte en viktig resurs i Sverige men 
i andra länder. 
a). Personalen är Kelkoo´s viktigaste 
unika resurs. Kelkoo arbetar väldigt 
nära med andra länder. ”Folk tycker 
det är kul att arbeta med Kelkoo och 
det märks. Folk kompletterar 
varandra och individer lyfts fram.” 

*”Vår personal”. 
a). Personalen och dess kunskap om 
resor och Internet.  
 
 

* De kan hjälpa företag med hela 
flödet, se till att de får kunder och 
kan marknadsföra sig. De ligger i 
framkant när det gäller utveckling 
med olika bokningsmoduler. 
a). Deras helhetslösning. 
Travelmarket har både mediadelen 
och IT-delen och de har börjat 
erbjuda gratis webbproduktion. Det 
går ut på att reseföretaget ska skapa 
en webbplats, de behöver en 
hemsida, dels olika moduler och 
även kunder. De bjuder 
företagskunder på produktion av 
webbsida om de placerar pengar på 
deras mediadel. 

7. Vilka kunder vänder ni er till 
(privatpersoner och företag)? 
 
 
 

*Privatpersoner  
*En stor del företag både små och 
stora. 
* Jämför både medlemmar och icke 
medlemmar, 900 återförsäljare. För 
resor jämför de 11 samarbetspartners 
och ett antal stora flygbolag såsom 
SAS och B.A. 

*Alla som vill och kan handla på 
nätet, vilket automatiskt sorterar bort 
alla barn, betyder dock inte att de 
inte är intressanta för de klickar sig 
också runt på nätet. 
*Alla butiker, de kan dock aldrig 
säga att de har alla butiker eftersom 
vissa säger nej, inte har råd eller 
försvinner. 
* Kelkoo jämför enbart de 
resebyråer som de har avtal med. De 
jämför runt 18-19 företag för flyg, 
för hotell några fler och för 
biluthyrning ca 8-10 stycken. 

*Reseguiden vänder sig främst till 
privatpersoner som planerar att resa, 
majoriteten är privatresenärer.  
*Reseguiden jämför 588 reseföretag. 
Ingen skillnad görs mellan 
medlemmar och icke medlemmar. 
 

*Travelmarket vänder sig till 
slutkunder, resebyråer och 
researrangörer, de ser gärna att de är 
lite nischade. Travelmarket har 
cirka 50 medlemmar i Sverige och 
cirka 200 totalt i alla de tre 
länderna, det vill säga reseföretag 
som är kopplade till Travelmarket´s 
reseportal där de har möjlighet att 
presentera sina reseerbjudanden, 
kataloger etcetera. Till detta 
tillkommer även företag som enbart 
har ”bannerkampanjer”. 
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Intervjufrågor - jämförelsesidor PriceRunner Kelkoo Reseguiden  Travelmarket 
8. Hur arbetar ni med följande 
marknadsföringsaktiviteter? 
(”Affiliate-marknadsföring”, 
sökmotorer, länkar, ”white label”∗, 
”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship 
Management”) eller traditionell 
media). 
a). Arbetar ni med 
kundlojalitetsprogram och i så fall 
hur? 
b). Hur skapar ni en förståelse för 
era användares behov? (mäter ni 
trafik?) 
c). Hur hanteras kundinformation/ 
”cookies”/htmls? 
 
 
 

* ”Affiliate-program” med 
Commission Junction. Den aktuelle 
aktören får ersättning när den driver 
kvalitativ trafik till PriceRunner med 
hjälp av PriceRunner´s varumärke 
och de produkter de listar.  
a). ”Ja på många sätt, bland annat 
genom Commission Junction.” 
b). Tar emot synpunkter och 
kommentarer från användare för 
förslag på hur de kan förbättra 
tjänsten. Mäter all trafik med 
IndexTools, både trafik in och ut på 
sidan samt hur besökare rör sig på 
sajten. De gör kontinuerligt 
undersökningar, ofta webbenkäter där 
de mäter olika intryck hos sina 
besökare. De gör även många tester 
kring bland annat användarvänlighet. 
c). Inlämnad info. används endast i 
statistiskt syfte och används eller 
analyseras inte på individnivå. De 
informerar även om att de använder 
sig av ”cookies” De har viss 
information på sajten om deras 
ansvarstagande. 
 

* ”Affiliate-program” med 
TradeDoubler. Aktörer får ersättning 
för klick som besökare genererar 
vidare till butik från Kelkoo.  
* Sökmotorer 
* Länkar 
* ”White label” 
* ”Banners” 
* De har en ”blogg” men den är mer 
en tjänst för besökare och för att se 
vad de kan tänkas söka på. 
a). Lojalitetsprogram har funnits vid 
något enstaka tillfälle t.ex. har det 
varit några butiker som erbjudit 
rabatter till besökare som kommer 
via Kelkoo. Det är trevligt men görs 
inte regelbundet. 
* De har ett nyhetsbrev som går ut 
men oregelbundet, när de känner att 
de har något att säga ofta i samband 
med nya kategorier/erbjudanden.  
b). Kelkoo mäter all trafik, hela 
tiden. Det är trafiksiffrorna som 
berättar hur marknaden ändrar sig 
och vad de bör förändra för att bli 
ännu bättre. De lägger regelbundet ut 
enkäter på webbplatsen för att fråga 
besökare om e-handel generellt och 
om tjänsten. 
c). Kelkoo har god information ang. 
kundinformation och ”cookies”. 
Använder inte information på 
individnivå. 
 

* Reseguiden arbetar med ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, 
”white label”, ”banners”, forum, 
”bloggar” och traditionell media. 
a). Det går att bli medlem på 
Reseguiden och åtnjuta 
reseinformation och möjlighet att 
lägga upp sin egen sida och 
kommunicera med andra.  
b). Reseguiden gör regelrätta 
undersökningar, framförallt använder 
de Orvesto. Sådana undersökningar 
beskriver vilka deras besökare är och 
deras attityd. De lyssnar även på 
användarna genom sitt forum. 
*Reseguiden mäter trafik på hemsidan 
och anpassar sig efter deras besökare 
hela tiden. De använder sig av TNS 
Gallup och andra verktyg för detta.  
c). Reseguiden använder sig av 
”cookies” för att underlätta 
navigering. Till exempel om man 
söker flyg till en viss destination ett 
visst datum och därefter väljer 
”Boende” så kan de förinställa 
sökformuläret med vald destination, 
datum och antal personer. De 
informerar användaren om 
användningen av ”cookies”. 

*De arbetar med ”affiliates” via 
sökmotorer och med partners där de 
kan leverera bokningsmoduler till 
olika företag. De har avtal med 
Google. Med sökordsoptimering∗ 
och via sökmotorer får de mestadels 
sin trafik. * De använder 
nyhetsbrev. I brevet finns en modul, 
ett CRM-system där konsumenten 
kan fylla i olika intressen, skickas 
till 100 000 mottagare varje vecka.  
*Helsidesannonser och ”banners” i 
fackpress. Även direktutskick till 
marknaden. 
a). De arbetar inte med lojalitets-
program då de baseras på tidigare 
köp vilket gör det svårt för en 
jämförelsesida. Användare kan 
dock lämna e-postadress som gör en 
dialog möjlig. 
b). Nöjdkundanalyser genom 
”webbservice software”, ett verktyg 
för detta (formulär som skickas ut 
via e-post). 
*Travelmarket mäter trafik och 
använder statistiksystem. En 
portalmanager ansvarar för 
utveckling av portalen och tar bl.a. 
hjälp av statistik. 
c).  Information hanteras 
konfidentiellt efter användarens 
önskemål. De använder både 
”cookies” och htmls och informerar 
om detta på sajten. 

                                                 
∗ “White label”, se bilaga 1. 
∗ Sökordsoptimering, se bilaga 1. 
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Intervjufrågor - jämförelsesidor PriceRunner Kelkoo Reseguiden  Travelmarket 
9. Vilka samarbetspartners har ni 
när det gäller marknadsföring? 
 
 

* PriceRunner har ett stort samarbete 
med Metro och Råd & Rön där de gör 
konsumenttester med mera.  De har 
”affiliate-program” i samarbete med 
Commission Junction och arbetar 
med flera av de största sajterna i 
Sverige gällande produktlistningar 
med mera, såsom MSN shopping. 

* Alla som kan ge Kelkoo trafik är 
samarbetspartners, bland annat flera 
av Sveriges största portaler. De 
tjänster som finns på Kelkoo 
återfinns idag även på 
shoppingkanalerna AllaAnnonser, 
Telia Startsidan och Telia 
Företagssidan.  

* Reseguiden samarbetar med ett 30-
tal av Sveriges dagstidningar och 
nyhetssajter. Dessa använder 
Reseguiden för att ge sina besökare 
uppdaterad produktinformation inom 
resor.  

 

* Backpacker planet, MSN, 
borsen.dk, Jubii, Krak.dk, National 
Geografic, Resesidan, Sol, 
Seniornett, everyday.com och 
Boarding. 
 
 

10. Vad har ni för leverantörer?  
(System, kunskap, teknik m.m.) 
a). Är någon del av verksamheten 
”outsourcad” eller inhyrd?  
(Använder ni konsulter/inhyrning/ 
rekrytering och uthyrnings/ 
outsourcing – till hur stor del?) 

* De använder sig av externa 
konsulter i Indien gällande matchning 
av produkter. 
 

* Systemen och tekniken finns inom 
företaget. Troligtvis finns också all 
kunskap inom företaget. Kelkoo 
anlitar inte företag som gör saker i 
sin tur åt dem. Däremot kan de hyra 
in tekniker på konsultbasis men de är 
ändå en del av Kelkoo, eller snarare 
av Yahoo!. 
 

* ”Vi utvecklar och producerar nästan 
allting själva”.  
a). ”Nej.” 
 
 
 

a). Travelmarket har ”outsourcat” 
en del av verksamheten vilket 
medför att de blir fem medarbetare 
till. ”Vi kommer nu ”outsourca” en 
del till ett externt företag som 
kommer att arbeta med 
robotlösningar, det vill säga 
tillkopplingar till olika 
bokningsmotorer och olika 
hemsidor och så vidare.” 

11. Vilka framtida mål har ni med 
er verksamhet? 
 

* ”Öka i verksamheten i Europa, 
fortsätta vara marknadsledande på de 
marknader vi verkar idag! Vi finns 
idag i Sverige, UK, Frankrike, 
Tyskland, Österrike, Danmark och 
USA.”  

* Bli ännu bättre på det de gör och få 
ännu fler produkter, butiker och 
kategorier. De arbetar ständigt med 
att hitta alla de små nischerna som 
dyker upp.  

* De vill bli det självklara valet för 
den som planerar att resa. Ett annat 
mål är en etablering utanför Norden. 
 

*”Att vara den ledande partnern för 
resebranschen i form av IT- och 
medialeverantör, som 
helhetsleverantör.  Vi vill ligga i 
toppen, behöver inte nödvändigtvis 
vara störst i form utav mest 
besökare men som det ser ut nu 
ligger vi ganska ensamma om att 
leverera all delar och där vill vi 
ligga kvar för att behålla vår 
handlingsfrihet.” 

12. Hur ser marknaden ut för 
jämförelsesidor för resor? 
(Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
a). Hur tror ni jämförelsesidor för 
resor kommer att utvecklas i 
framtiden? 

* ”Marknaden för prisjämförelser för 
resor kommer definitivt att öka. I 
dagsläget görs ca en procent av alla 
flygsökningar i Sverige genom 
prisjämförelsesidor. I USA är denna 
siffra i dag ca fem till åtta procent. 
Sverige ligger generellt något år efter 
USA varför vi tror att utvecklingen 

* Marknaden ser generellt bra ut, e-
handeln kommer garanterat att växa. 
När det gäller resor tror Kelkoo att 
det kommer att bli billigare, för 
tillfället lever människor rätt bra i 
Sverige varför fler resebokningar 
kommer att göras. Det råder dock 
stor konkurrens på marknaden, både 

* Reseguiden menar att marknaden är 
ganska liten idag. De pekar på att både 
reseföretagen och besökarna inte 
riktigt tagit till sig tjänsterna 
jämförelsesidor erbjuder än och 
fortfarande är lite ovana. 
a). Reseguiden tror att antalet sajter 
kommer att öka lavinartat. ”Det 

* Marknaden har vuxit väldigt 
starkt den senaste tiden och är 
stigande menar Travelmarket. 
”Kunderna blir mer och mer vana 
att använda Internet och sköter allt 
fler ärenden via den kanalen.”  
a). Marknaden kommer att växa och 
vara det självklara valet för att hitta 
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av att jämföra olika researrangörer 
kommer att öka.”    
a). ”Mycket eftersom det finns 
mycket pengar att spara kommer fler 
och fler se över prisbilden via 
sökmotorer som ger en bättre/korrekt 
prisbild.  
 

för resebyråerna och för 
jämförelsesidorna. Enligt en 
undersökning av Kelkoo är resenärer 
illojala, de går inte till samma 
resebyrå som de använde sist och då 
blir jämförelsesidorna viktigast. Det 
finns dock en liten jämförelsemani. 
Antalet webbplatser är lite för 
många vilket kan bero på att alla vill 
göra sitt eget i Sverige. Det finns i 
dagsläget över 40 stycken 
jämförelsesidor i Sverige. De flesta 
är nischade, sex-sju stycken är mer 
breda i sitt utbud. En del kommer att 
försvinna inom två-tre år.  

kommer att bli fler, specialiserade och 
tjänsterna kommer präglas mycket 
mer av dem som använder sajterna.” 
*Det blir mer fragmenterat, nischade 
sökmotorer för till exempel golfresor 
och ekoturism menar Reseguiden. Det 
kommer inte att finnas en sökmotor 
som klarar allting. Branschen själva 
kommer att skapa egna sökmotorer 
genom branschkluster som går ihop. 
T.ex. skulle Reseguiden kunna tänka 
sig att alla företag med ekoturism i 
Västerbotten kommer att gå ihop. De 
tror även att det kommer att finnas 
några stora aktörer, kanske 10 stora i 
världen, men massor av små nischade. 
”Vi försöker bli en av de stora i 
världen.”  

resor, tror Travelmarket.  De tror att 
det blir några stora drakar som 
kommer ha störst mängd trafik. På 
Internet finns det emellertid alltid 
utrymme för folk att finna sina egna 
lösningar. Den som lyckas bäst är 
den som kan reflektera över hur 
marknaden ser ut och erbjuda 
kunden en komplett sökning. De 
närmsta åren kommer nog sätta sin 
prägel på hur det kommer att se ut  

13. Vilken effekt har Internet 
generellt på resebranschen? 
 

* ”Självklart har Internet haft stor 
betydelse, framförallt enkelheten med 
att sälja resor men också genom att 
kunna ge support snabbare m.m. Det 
har också gjort att resorna blivit 
billigare genom att fler aktörer 
konkurrerar om kunderna. Genom att 
resor har flyttat allt mer till Internet 
behöver inte företagen på samma sätt 
hålla dyra lokaler och mycket 
personal som också påverkar 
biljettpriserna.” ”Vi går mot 
slimmade nätorganisationer som ser 
möjligheten att sälja mycket genom 
låga avgifter/pålägg. Vi ser även 
många andra segment som säljer 
stora volymer genom låga marginaler 
och minskade behov av traditionella 
butiker.” 

* Priserna och utbudet påverkas av 
Internet. Det går inte bara att resa 
billigare utan det upptäcks även nya 
delar av världen. Resenärer behöver 
inte följa en tryckt katalog som 
någon aktör skickar ut, utan det går 
att söka den informationen på 
Internet. Personer kan även 
rekommendera nya platser på nätet 
vilket gör att andra kanske åker dit. 
Internet är en stor inspirationskälla 
för resor enligt en undersökning av 
Kelkoo´s besökare. Folk inspireras 
till att resa mer och till fler delar av 
världen. 

* Precis som i många andra branscher 
tar konsumenterna makten då de får 
tillgång till information och kan 
kommunicera med andra resenärer på 
ett enkelt sätt. För företagen blir det 
närmare till kunden på bekostnad av 
de traditionella återförsäljarna 
(resebyråerna). Kunden vill planera 
och boka sin (egen individuella) resa 
själv och det blir en förutsättning för 
branschens aktörer att ge 
konsumenten de verktygen. 
 

* Internet ger kunden möjlighet att 
boka när hon vill, 24 timmar om 
dygnet, detta är något som hållit på 
ett tag. ”Det som börjar smälla till 
nu är Internetmarknadsföringen.” 
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4.4 Tabell 2. Intervjuer med specialister73 
 

Intervjufrågor – Specialister Zanox TradeDoubler 
1. Hur påverkar Internet olika 
affärsmodeller? 
 

*”Internet är vår affärsmodell, om Internet dör i morgon så dör vi också. 
Det som påverkar vår affärsmodell är alla de förbättringar som görs inom 
Internet. Framförallt bredbandinflation och att allt fler människor har 
tillgång till en egen dator.” Zanox menar även att tiden folk spenderar 
framför datorn påverkar, tiden ligger över många av de andra medierna på 
många håll bland annat över radion. När det gäller investeringar och reklam 
ligger siffrorna för TV dock fortfarande mycket högre än för Internet. 

* Internet påverkar affärsmodeller på mängder av olika sätt. Några av de 
viktigaste är att Internet ökar effektiviteten, det går att nå nya kundsegment 
eller gamla kunder på nya sätt. Internet minskar även gapet mellan 
varumärkeskännedom, marknadsföring och försäljning genom att mediet 
medger köp direkt i anslutning till budskapet. 
 

2. Vilken effekt har Internet på 
resebranschen? 
 
 

* Internet har en massiv effekt på människors beteende. Det har blivit 
resebranschens mäktigaste kanal och har en stor påverkan på reseföretags 
affärsmodeller eftersom dessa är beroende av Internet. ”Hos lågpris-
flygbolagen kan du i princip endast boka ”online”. Många av resebyråerna 
och arrangörerna däremot är begränsade på Internet, de missar någonting. 
Andra sajter har tagit över istället, till exempel ”resecommunities”, 
reseguider och nischade sajter som Flicker med bilder över olika 
destinationer.” 

 - 

3. Hur skulle du definiera en 
jämförelsesida för resor? 
 
 

*”Det finns två typer av jämförelsesidor. Den ena innebär extrem enkelhet 
och att allt ligger i tekniken, det vill säga det enda man ser är en logga men 
en enorm teknik ligger bakom och får det att fungera. Den andra typen är 
generalister, sådana jämförelsesidor har massor av olika kategorier av 
jämförelser.” 

* TradeDoubler definierar en jämförelsesida för resor på följande vis: 
objektivitet, komplett urval, tydlighet i vad som ingår och inte ingår i olika 
priser och möjlighet att göra urval och sökningar på önskade parametrar. 

4. Hur tycker du jämförelsesidor 
fungerar? 
 
 

* Zanox anser att några av jämförelsesidorna är duktiga på att presentera 
information och gör det på ett enkelt sätt vilket underlättar för användaren. 
Sedan finns det både bra och dåliga affärsmodeller för jämförelsesidor där 
de som kan skapa ett gott samarbete med researrangörerna och byråerna 
vilkas produkter jämförs, kommer att gynnas i längden. 

- 

5. Hur påverkar 
jämförelsesidornas intäktsmodeller 
deras jämförelsetjänst? 

- - 

 
 
 

                                                 
73 Lindberg, A, Marcussen, C 
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Intervjufrågor – Specialister Zanox TradeDoubler 
6. Vilka funktioner bör finnas med 
på en jämförelsesida för resor? (Se 
bilaga 2.) 
 

Om företaget 
Historia bör finnas. 
Produkter och service 
Klientlista. Demonstration av produkterna – Bättre med länk då målet är att 
skicka kunden vidare. För flyg behövs ej demonstrationer, för paketresor, 
viss info. om det är mindre företag. Speciella erbjudanden – Bra, ett sätt att 
tjäna pengar. Tid för leverans av jämförelse – Krav med senaste 
uppdatering, många uppdaterar inte tillräckligt ofta. ”På en paketresa kan 
jag tänka mig att vänta 24 timmar samt för en resa värd mycket pengar, på 
lågprisflyg vill jag inte vänta.” Forum – Jämförelsesidorna borde arbeta mer 
med forum där folk kan ge betyg t.ex. mellan ett till tio för en viss resa. 
Servicen och tillgängligheten kan då bli avgörande. Omdömen om dem som 
står bakom är viktiga och bör finnas. ”Blogg” – Kan andra göra då den är 
mer personlig. Samarbete med andra ”bloggar” är dock bra. En ”blogg” kan 
vara ett PR-verktyg. Pressmeddelande – Det är PR. 
Kundservice 
Reklamation – Den som säljer resan bör stå för detta. Information om att 
jämförelsesidan inte är ansvariga bör dock finnas.” Elektronisk ”helpdesk” 
– intelligent agent∗ - ”Idag är det ganska begränsat men om knappt fem år 
har vi ”botar”∗ som är så utvecklade att de kan svara på allt.” En ”bot” kan 
hjälpa dig att hitta rätt väg på sajten. Kontakta oss – ”Ja, om det finns en bra 
kundtjänst”. 
Generell information 
Index och karta över hemsidan. Säkerhet – Möjligheten att välja mellan 
standard http eller https. Sökfunktion. Länkar till relaterade hemsidor – Ja, 
t.ex. till företag som säljer reseförsäkringar. 

Om företaget 
Ledning och personal. Kontor - Adresser och kartor/vägbeskrivning. 
Finansiell fakta. 
Produkter och service 
Klientlista. Produktkategorier (produktkategorier t.ex. flyg, båt, paketresa, 
sista minuten). Demonstrationer av produkterna (bild och information). 
Speciella erbjudanden. Tid för leverans av jämförelse – Information om 
väntetid bör finnas, viktigt med senaste uppdateringar. 
Möjlighet för kund att välja parametrar för jämförelse. Forum.  
Nyhetsbrev. 
Kundservice 
Tydlig information om villkor för reklamationer. Elektronisk ”helpdesk” - 
Person uppkopplad mot användare i realtid. Vanliga frågor och svar. 
Kontakta oss. 
Generell information 
Lediga jobb. Säkerhet. 

7. Vilka parametrar är möjliga att 
jämföra när det gäller resor? 

*”Sajterna är gjorda för prisjämförelse men frågan är om de verkligen 
jämför saker som är jämförbara”.  

* Några av de viktigaste enligt TradeDoubler är: pris och rabattmöjligheter, 
lediga platser och avresedatum/tider, vad som ingår, standard, servicenivå, 
flexibilitet (till exempel avbokningsregler), resmål, extratjänster (till 
exempel flygbuss) samt paket (till exempel hotell, hyrbil och golf). 

 
 
 
                                                 
∗ Intelligent agent, se bilaga 1. 
∗ “Bot”, se bilaga 1. 
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Intervjufrågor – Specialister Zanox TradeDoubler 
8. Vilka marknadsförings-
aktiviteter är effektiva på 
Internet? 
a). Hur kan lojalitet skapas via 
Internet? 
b). Hur kan lojalitet skapas via en 
jämförelsesida? 

b). ”Det går att skapa lojalitet till en jämförelsesida. Det går däremot inte 
för researrangörer och byråer att skapa lojalitet via en jämförelsesida 
eftersom priset är viktigast, det passar inte ihop med lojalitet.” 
 
 

b). Naturligtvis går det att skapa lojalitet via en jämförelsesida. 
Jämförelsesidorna bör då arbeta med: bästa erbjudandena genom exklusiva 
samarbeten, det mest kompletta utbudet och den tydligaste jämförelsen som 
håller ”enda fram” (det vill säga priset ändras inte innan man bokat genom 
till exempel påslag och dolda avgifter). ”What you see is what you get.” 
 
 

9. Vilka resurser krävs för att göra 
en jämförelsesida för resor? 
(Teknologi, kunskap, finansiering, 
materiella, varumärke, image, 
kundrelationer m.fl.) 
a). Vem bör driva en jämförelsesida 
för resor? 

*Det krävs duktiga tekniska människor, utvecklare, med erfarenhet från 
resebranschen. Det behövs framförallt programmerare och en bra säljare 
som känner till branschen. 
a). ”Någon som känner till branschen och har erfarenhet av 
Internetmarknadsföring. Det kan också vara en aktör med väl etablerat 
varumärke.” Det är svårt att vara helt oberoende för en jämförelsesida enligt 
Zanox. Om det inte är för att ägaren, så för att de aktörer som kommer högst 
upp i jämförelselistan är de som betalar högsta priset. 

* Jämförelsesidor bör drivas av en oberoende aktör. De ska ha ett eget 
varumärke och tekniken bör vara inhyrd. 
 

10. Hur ser marknaden ut för 
jämförelsesidor för resor? 
(Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
a). Hur tror ni jämförelsesidor för 
resor kommer att utvecklas i 
framtiden? 

*”Den ser lysande ut, jättepotential, det finns hur många olika sätt som helst 
för dem att utveckla sig. De kan till exempel utveckla sig med en bot.” 
a). Som sagt har de en lysande framtid. Jämförelsesidorna spelar en stor roll 
som första kontakt till skutkunden. 
 

- 
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4.5 Tabell 3. Intervjuer med specialister74 
 

Intervjufrågor - specialister Jan Lundin, RTS Peter Hellman, Hellman&Partners Urban Lindstedt 
1. Hur påverkar Internet olika 
affärsmodeller? 
 

* Rese- och turistnäringen är väl lämpad för 
jämförelsesidor och nya affärsmodeller. Det finns 
två dimensioner, det ena är att Internet som det är 
idag ger små aktörer möjlighet att hitta sin 
målgrupp, de kan ha en närvaro på marknaden 
som de inte kunde tidigare. Det är billigt och 
innebär låga barriärer att lägga upp en hemsida. 
Den största revolutionen de senaste åren enligt 
Jan är sökmotorerna, inte webben i sig. ”Klart att 
webben är bra, men det finns inga affärer i det. 
Det räcker inte med att ha en hemsida utan 
aktörerna bakom måste även nå ut till kunderna, 
det är där sökmotorerna kommer in. 

* Internet möjliggör nya affärsmodeller och har 
påverkat affärsmodeller i stor utsträckning. 
Företag bör ha samband mellan sina affärs-
modeller på nätet och de som de inte har där.  
*Det går t.ex. att sälja mervärden. Vissa tjänar 
inte pengar på att sälja utan på klick.  
*Tidigare har det talats mycket om provisioner. 
Istället talas det nu om andra sätt att ta betalt 
vilket kräver system som kan mäta vad som 
görs. Många surfar på nätet men få konverteras. 
* Det går att anamma saker från andra 
branscher vilket underlättar att ta betalt. I 
Sverige är det hittills så att allt varit paketerat. 
Peter tror dock på beteendeförändringar mot det 
amerikanska sättet där allt betalas separat. 

*Urban tycker att turismindustrin använde sig av 
krisen efter den 11 september 2001 på ett kreativt 
sätt och verkligen satsade på Internet. I samma veva 
kom dessutom lågprisflyget mer och mer och man 
gjorde mycket för att pressa ut transaktionerna på 
nätet, det var ett sätt att spara pengar. Turist-
branschen har mer än någon annan bransch 
anammat Internet som marknadsförings- och 
försäljningskanal, sen tycker jag i och för sig inte att 
de gör det särskilt bra. 
*Internet har skapat möjligheten att ha 
prisjämförelsesajter. Nätet i sig har skapat en 
pristransparens för alla varor. Även om du inte 
använder dig av prisjämförare utan bara surfar runt 
på olika resesajter, ger det en prisöversikt du aldrig 
kunnat få förut på lika kort tid. 

2. Vilken effekt har Internet på 
resebranschen? 
 

* Reseföretagen säljer något som ska konsumeras 
senare vilket innebär att det mer handlar om ett 
sätt att ta betalt, då fungerar Internet bra. Internet 
har gjort att de små aktörerna kan stå på samma 
sida som de stora. De säljer upplevelser båda två 
och har de en snygg välpaketerad hemsida spelar 
det ingen roll om de är stora eller små. Ofta är de 
små aktörerna nästan bättre eftersom de många 
gånger är tydligare i sitt budskap. De stora 
aktörerna har så mycket att det kan bli svårt att ta 
till sig. ”Då gäller det för aktörerna att hitta mitt i 
prick, hitta de som är intresserade.” 

* Svårigheten är att hålla ordning på alla 
aktörer. En fundering är vem som äger sidan. 
Det är mycket enklare att bli global via nätet än 
vad det var tidigare. Det gör att varumärkena 
blir viktigare framöver. Samtidigt blir det lättare 
att uppnå skalfördelar om man har volymer och 
går in på nya marknader. Det kommer att bli 
fler nischade aktörer. I och med att kunden är 
fokuserad på vart hon vill åka behöver hon inte 
all annan information som t.ex. broschyrer. Det 
går i och för sig att ha ett stort utbud men det 
behöver inte visas. Det gäller att få användaren 
att söka direkt. Destinationer blir allt viktigare 
för affärsmodeller som sysslar med resor på 
nätet. Boendet är viktigare än transporter, 
tidigare har flyget dominerat med sin produkt. 

* Se fråga 1. 

                                                 
74 Lindberg, A, Marcussen, C 
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Intervjufrågor - specialister Jan Lundin, RTS Peter Hellman, Hellman&Partners Urban Lindstedt 
3. Hur skulle du definiera en 
jämförelsesida för resor? 
 

* En ren jämförelsesida för Jan är någon som 
PriceRunner. Idag finns inte någon liknande för 
resor. PriceRunner´s affärsmodell bygger på att 
driva trafik. Aktörer inom resenäringen har inte 
riktigt ”ramlat in” i det ännu vilket har att göra 
med att det ligger en traditionell aktör bakom. Jan 
tror att jämförelsesidor har en roll att spela men 
att det svåra för dem är att hitta en lämplig 
affärsmodell. ”Om de driver trafik kan det nog 
fungera men det bygger fortfarande på att de 
säljer mycket annonsutrymme vilket inte är så där 
superspännande.” Resebyråerna på nätet har en 
annan affärsmodell, de tar på sig ett större jobb än 
jämförelsesidorna. De gamla aktörerna hamnar 
t.ex. inom paketreselagen och ställer olika 
garantier, det gör inte jämförelsesidorna. De tjänar 
istället på att sälja utrymme och abonnemang till 
olika aktörer som vill vara med i deras katalog. 
Utmaningen är därför att finna en affärsmodell 
där det bland annat går att mäta och driva trafik. 

* De utför jämförelser av olika leverantörer och 
deras utbud, t.ex. i form av pris, tidtabell och ett 
antal andra saker. Jämförelser av resor är svårt 
då det handlar om tjänster eftersom den blir så 
knuten till klockslaget då den utförs. Det ger 
ändå indikationer på vad saker kostar men 
fungerar mer som rådgivning 

* En prisjämförelsesida är en sajt som går ut och 
kollar av priserna på olika andra sajter. På vissa 
sidor måste du betala för att vara med, vissa har 
många olika varor. Bakom vissa prisjämförelsesajter 
står personer som också äger resebyråer, då ställer 
sig Urban frågande till hur mycket 
prisjämförelsesajt det egentligen är. På en 
Internetresebyrå får du också en prisjämförelse och 
de skulle ju aldrig kalla sig prisjämförelsesajt, det är 
bara en bokningssida. För användaren tror jag i och 
för sig inte att det spelar någon roll. Jag tror att 
chansen är större att få en rättvis jämförelse om du 
går till Internetresebyrån än till en 
prisjämförelsesajt. Tyvärr hittar du det billigaste 
priset själv och inte via en jämförelsesajt. Fördelen 
med allt som går via Internet är emellertid att det är 
mätbart. Eftersom det då blir relativt enkelt för 
företagen att se om de tjänar pengar via 
jämförelsesajten eller inte.  
*Vad som är anmärkningsvärt med resesajterna är 
att det tar såpass lång tid att göra en jämförelse, 
mellan 30-60 sekunder. De som lyckats är sajterna 
för lågprisflyg. Men det har hänt mer än en gång att 
man misslyckats beställa en resa på nätet. Det är 
inga problem att vänta 60 sekunder på en 
jämförelse, längre tid som 24 timmar skulle jag 
aldrig vänta. Det tror jag ingen skulle eftersom det 
ska gå snabbt på nätet. 

4. Hur tycker du jämförelsesidor 
fungerar? 
 

* Jan har varit inne på jämförelsesidor för resor 
men tycker inte att de tillför så speciellt mycket, 
dock anser han att de har en roll att spela. 
Jämförelsesidornas konkurrent är framförallt 
Google, vilka har cirka 40 procent i Sverige när 
det gäller sökningar på resor. Ska de slå sig in 
gäller det att de synas, ”tapetsera stan” med 
annonser vilket är otroligt dyrt och oftast är det 
små bolag bakom. Det handlar om att de ska få 

* En jämförelsesida bygger på att ta betalt av 
annonsörer. Frågan är hur många som vill vara 
med då de flesta inte får några resultat av att 
ligga på jämförelsesidorna. Ju fler som 
använder sig av sajterna ju fler exponeringar. 
Sajterna måste skriva vilka/vad som jämförs, 
det räcker med sju till tio aktörer på en 
jämförelsesida, d.v.s. om det är rätt aktörer. 
Jämförelsesidor för resor har det svårare än de 

* Prisjakt är en av de bästa jämförelserna, men har 
inga resor. De jämförelsesidor Urban känner till för 
resor sedan tidigare och menar är de viktiga är 
Luftgrop, PriceRunner och Kelkoo. Han har en 
känsla av att många jämförelsesidor inte är någon 
kärnverksamhet. Luftgrop ägs av en resebyrå, men 
han menar ändå att det egentligen är den han tycker 
känns bäst. Luftgrop var i alla fall tidigare en bättre 
prisjämförare än en resebyrå. Kelkoo´s användare 
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många besök och om att driva trafik. Beteenden 
förändras även hela tiden, kunder är mer mogna 
när det gäller att leta och hantera information 
idag. 

för andra produkter, delvis p.g.a. att det bygger 
mycket på uppdatering vilket är svårt att klara. 
Allt behöver inte finnas i realtid då det kostar 
mycket. Om resenären planerar sin resa i god 
tid kan hon ev. vänta längre på resultat. 
* En del aktörer har börjat med bekräftade/ej 
bekräftade platser. I slutändan visar det sig 
säkert att de ej bekräftade är de svåraste att 
realisera. Jämfört med t.ex. USA och Norge har 
jämförelsesidor i Sverige inte lyckats lika bra. 
Det beror på att enskilda aktörer är starkare som 
varumärken än jämförelsesidorna i Sverige.   

får däremot ett sämre resultat eftersom det bara är 
de företag som är med i jämförelsen som betalar för 
det. PriceRunner påstår att de tar med alla men gör 
inte det och det missgynnar dem som inte betalar till 
dem. PriceRunner säger att de står på din sida men 
har inte alltid kunnat leva upp till det. Kelkoo har 
inte gått ut med något sådant och är därmed ärligare. 
För konsumenterna är det alltid bäst om sajterna är 
oberoende samtidigt behöver det inte betyda att de 
ger bästa resultatet. Min personliga åsikt är att jag i 
princip slutat använda jämförelsesidor, att jag inte 
får något resultat alls när jag använder dem. 

5. Hur påverkar 
jämförelsesidornas intäktsmodeller 
deras jämförelsetjänst? 
 

* Det har naturligtvis en stor påverkan. Dessa 
tjänster kan mycket väl vara "bias" i sin 
presentation av sökresultat om den som betalar 
mest syns mest. Det är nog svårt för en liten 
kommersiell aktör att vara helt neutral i sin 
presentation antingen kan resultatet var styrt av 
intäktsmodellen eller så har man inte access till 
alla relevanta sökresultat. 

* Några kommer bara att jämföra de aktörer 
som är med och betalar pengar till 
jämförelsesajten (leverantörsstyrda). Några 
aktörer är endast med på ett begränsat utbud 
bara för att finnas med. Den jämförelsesajt som 
hittar en affärsmodell där både kunder och 
leverantörer är med och finansierar sajten 
vinner i slutändan. Svårt kommer det att vara 
med uppdatering av t.ex. priser, flera kommer 
inte mäkta med att uppdatera sina erbjudanden. 
De lite mer komplicerade resorna och de kunder 
som har bra framförhållning behöver inte ha 
svar i realtid, vilket leder till en tjänst där 
kunden får svar inom t.ex. 24 timmar. Det 
viktiga för en jämförelsesida är vad de levererar 
till kund, d.v.s. att de är rådgivare. Deras 
betalningsmodeller innebär att ju fler klick de 
får, desto mer pengar tjänar de, men de får 
ingen intäkt från slutkunden. Leverantörerna 
blir fler men tjänar mindre och det blir fler 
aktörer i systemen. Intäktsmodellen måste 
förändras. Det skulle kunna vara en fast avgift 
under året och en del i rörligt beroende på affär. 
Då måste det gå att mäta att besöken kommit 
från jämförelsesidan.  

*Som marknaden ser ut idag måste företagen tillföra 
något mer än en ren prisjämförelse. Antingen får 
jämförelsesidan bygga en väldigt bra prisjämförare, 
men det tror Urban är svårt eftersom de idag tar 
betalt av resebolagen för att vara med. Om de 
däremot inte tar betalt av resebolagen för att vara 
med så har reseföretagen ingenting att förlora. Då 
kan de istället lägga om enkla datafiler till 
jämförelsesidan så att den kan utföra en perfekt 
jämförelse. Problemet då är att intäkterna måste 
komma från någon annan källa. Urban tror att det är 
fullt möjligt att bygga den typen av jämförelsesida. 
Om prisjämförelse definieras till sök så tror Urban 
att det finns möjlighet att etablera det som kallas 
vertikal sök, ett sök som är avgränsat inom ett visst 
område. ”Någonstans här tror jag att det handlar om 
att bygga en tekniskt bra sajt och hitta ett sätt att ta 
betalt. Då kan du bli stor eftersom folk använder 
nätet och reser väldigt mycket.”  
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Intervjufrågor - specialister Jan Lundin, RTS Peter Hellman, Hellman&Partners Urban Lindstedt 
6. Vilka funktioner bör finnas med 
på en jämförelsesida för resor? (Se 
bilaga 2.) 

Produkter och service 
Produktkategorier. Demonstrationer av 
produkterna. Speciella erbjudanden. Möjlighet för 
kund att sortera resultatlistan efter olika 
parametrar. Tid för leverans av jämförelse - 
Uppdatering måste ske varje sekund. Tid för 
leverans av jämförelse måste vara nu, längre tid 
än så går det inte att vänta inte ens om det skulle 
handla om en mer komplex resa. 
Kundservice 
Tydlig information om villkor för reklamationer, 
elektronisk ”helpdesk” - person uppkopplad mot 
användare i realtid. Elektronisk ”helpdesk” – 
intelligent agent. Vanliga frågor och svar. 
Kontakta oss. 
Generell information 
Sökfunktion. 
* Jan vill veta vad det finns och vad det kostar, 
för honom är det endast kärnfunktionerna som är 
intressanta. Han tror inte att jämförelsesidorna ska 
ha tjänster som ”blogg” och ”chat” utan att de ska 
vara så grunda som möjligt. Priset är helt 
oväsentligt om det inte finns en plats, de två är 
alltid kopplade till varandra. Tid är också viktigt, 
det kan även handla om bekvämlighet till exempel 
hur många olika byten som krävs. Om det är en 
jämförelsesida är funktioner angående 
reklamationer ointressant eftersom de inte äger 
produkten de säljer. ”De aktörer som endast har 
en katalogtjänst måste förflytta sig i värdekedjan 
annars blir det tufft för dem.” Nu finns Google 
och Sesam, vilka det är svårt att konkurrera med, 
menar Jan.  
 

Om företaget: Ja, viktigt på nätet då det är 
svårt att veta vem som står bakom. Det beror 
även på vilken dignitet företaget har. De tre 
första punkterna, under rubriken om företaget är 
viktigast, de andra har inte samma prioritering. 
Produkter och service: Klientlista. Speciella 
erbjudanden. Senaste uppdateringen av 
befintliga resor är mycket viktigt, många klarar 
dock inte av att uppdatera. Möjlighet för kund 
att sortera resultatlistan efter olika parametrar är 
viktigt. ”Blogg ”och forum visar vad kunderna 
tycker vilket kommer att bli viktigare. 
Branschen kan bli mycket bättre på detta. 
Nyhetsbrev behövs också. Peter anser att viss 
fakta, såsom finansiell information och 
pressmeddelanden, skulle det gå att länka till. 
Kundservice: Kundservice är en viktig del men 
frågan är om det inte är varje enskild aktör som 
ska ansvara för detta. Digital kundservice 
räcker, annars kommer sidorna få ett stort 
arbete. Intelligenta agenter, robotar som svarar 
på frågor kommer men det behövs inte ännu. 
Frågor och svar bör finnas. 
Generell information: Kartor. 
Sökfunktioner är jätteviktigt. Länkar bör finnas 
på sidan, t.ex. till information om valuta, 
försäkringar och reseböcker. Några 
jämförelsesajter har gett ut tidningar men som 
jämförelsesajt är det bättre att arbeta med 
partners som gör de här sakerna. Om Peter hade 
en jämförelsesajt skulle han arbeta med 
AdLibris istället eller ett mediaförlag som kan 
leverera mer redaktionella artiklar. Han förstår 
varför tidningar görs men om det är så att det 
blir en av de sämre tidningarna blir det inte bra. 
Det svärtar bara ned varumärket. Det gäller för 
jämförelsesajterna att fundera över sin roll.  

Om företaget: Det är bra om företaget presenterar 
sig på sajten med historia eftersom 
jämförelsesidorna normalt sett är rätt anonyma.  
Kundservice: Eftersom jämförelsesidorna inte kan 
ta ansvar för min resa så är information om 
reklamationer bra, tycker Urban. Enligt Urban är 
”helpdesk” i form av mänsklig support bra men blir 
dyrt och menar vidare att intelligenta agenter inte 
fungerar särskilt bra idag. 
*Funktionslistan verkar omfatta för många punkter 
tycker Urban. Han menar att om en jämförelsesida 
skulle anamma alla punkter på listan, då handlar det 
inte längre om en prisjämförelsesajt utan om en 
resebyrå. ”Jag har svårt att se att du kan bygga den 
här kvaliteten och tjäna pengar. Om man ska ha 
”helpdesk” då känns det mer som om man är ute 
efter att bygga upp ett reseforum eller en resebyrå. 
Alla tror att det är lätt att etablera sig på nätet, det är 
bara att slänga upp en bra jämförelsesajt och så 
kommer folk att komma, men så funkar det inte, det 
är svårt och tar tid.” 
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Intervjufrågor - specialister Jan Lundin, RTS Peter Hellman, Hellman&Partners Urban Lindstedt 
7. Vilka parametrar är möjliga att 
jämföra när det gäller resor? 
 

* Alla. De flesta som ”kikar” på det här vill gå på 
pris. Pris och ”performance”, det vill säga pris i 
förhållande till det du får, vilket gör det svårare 
och svårare speciellt när det gäller transporter. 
Priset förändras hela tiden och kan skifta från 
sekund till sekund. 

* Det är möjligt att jämföra hotell och 
inkvartering, detta fungerar dock dåligt idag. 
Vidare går det att jämföra transport som till 
exempel flyg och hyrbilar. Tidtabeller av olika 
slag är också något som går att jämföra. 
Klassifikationer, antalet stjärnor, hur lång tid 
det tar att boka. Vissa perioder är det svårare att 
boka, det kan ta längre tid under jul och nyår, 
det har att göra med vilka system som används. 
Användare med framförhållning bör premieras. 
De gör arbetet mycket enklare och de har oftast 
också större förväntningar på reseprocessen. 
Parametrar kan även vara olika mervärden, 
antalet kategorier att välja mellan skulle kunna 
ligga på ca tre stycken och de ska gälla 
övergripande saker annars blir det ohållbart. 

*Urban menar att jämförelsesajterna redan har andra 
parametrar än pris, till exempel möjlighet för 
användaren att klicka in hur hon vill åka. ”Min 
erfarenhet är att jämförelsesidor funkar ganska bra 
med hemelektronik men att det är svårare när 
produkten inte är standardiserad fullt ut.” 
Fortsättningsvis menar han att böcker också är 
vanligt vid e-handel av den anledningen att det är 
enkelt att göra jämförelser eftersom varje bok har ett 
enskilt nummer. Då gäller det bara att ha med alla 
butiker. Ju mer komplex produkten blir desto 
svårare är det att göra en jämförelse. 
Jämförelsesidan kan användas för sökning av till 
exempel flyg och som en första informationssökning 
på en resa. ”Luftgrop har roligast funktionalitet, där 
du till exempel kan se när på året det är billigast att 
flyga till en viss destination.” 

8. Vilka 
marknadsföringsaktiviteter är 
effektiva på Internet? 
(”Affiliate-marknadsföring”, 
sökmotorer, länkar, ”white label”, 
”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship 
Management”) eller traditionell 
media). 
a). Hur kan lojalitet skapas via 
Internet? 
b). Hur kan lojalitet skapas via en 
jämförelsesida? 
 

b). Det går absolut att skapa lojalitet, genom till 
exempel incitament. Folk tenderar att vara 
vanemänniskor i sitt beteende. De måste arbeta 
med erbjudanden, men då blir det något annat än 
en jämförelsesida. Det krävs ett hårt arbete för att 
skapa trovärdighet. Kunderna vill att det ska räcka 
med att gå till en plats, att allting finns på samma 
sida, men så länge jämförelsesidorna säljer något 
är det svårt. Det enda sättet det går att göra det på 
är att bygga och stärka sitt varumärke, vilket kan 
vara svårt för små aktörer. För arbetet med 
projektet Hela Resan är det tvärtom, de arbetar 
med ”white label” och struntar i varumärket. 
 

* Marknadsföringen bör ske i nya medier och 
där kunderna är. På Internet bör aktörerna satsa 
på arbetet med sökordsoptimering, det gäller att 
synas på den första sidan och bland de tio 
översta resultaten. De bör finnas med i 
sökmotorerna Eniro, Sesam, Yahoo! och 
Google. När det gäller relationsmarknadsföring 
är det svårt, frågan blir hur mycket 
jämförelsesidor äger slutkunderna eftersom de 
inte gjort något ekonomiskt utbyte med dem. 
Aktörerna bör arbeta med olika kortföretag som 
partners. Trygghet och säkerhet är mycket 
viktigt på Internet och är stora stöttepelare. När 
det gäller länkar, fullkomligen exploderar det av 
sådana just nu. Det gäller att ha en viss 
måttlighet, vem och vad jämförelsesidan länkar 
till. 
a). Genom uppföljningsarbete. De kan arbeta 

* Urban tror inte på jämförelsesidor som enda 
marknadsföringskanal, utan mer på sökmotorerna. 
De som i huvudsak jobbar mot prisjämförare, har 
också bestämt sig för att vara billigast vilket inte är 
en bra affärsmodell. Prisjämförelsesajterna kommer 
att ha en mindre viktig roll än sponsrade länkar∗, då 
länkar är på annonssäljarens villkor. I en jämförelse 
kan du vara bland de fyra, fem billigaste, du 
behöver inte vara billigast.  
*De mest effektiva marknadsföringsmetoderna är 
nyhetsbrev. ”Om du fått någon att tacka ja till dina 
utskick så vill de ju ha dem.” Även fast kunden inte 
läser nyhetsbrevet varje gång så kommer hon att 
komma ihåg det. Sponsrade länkar är viktigt, de 
viktiga aktörerna inom resebranschen kan det där. I 
Sverige finns det tre nätverk företag bör ligga i, 
Yahoo! Google och Eniro. Det finns verktyg för att 
hantera sådana nätverk, utan dem blir det både 

                                                 
∗ Sponsrade länkar, se bilaga 1. 
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med enkäter och nyhetsbrev. Det går inte att 
generalisera. Det gäller att ha system som klarar 
av att hantera det. För många nyhetsbrev leder 
till att det blir urvattnat. Det gäller för sidorna 
att fråga kunden och lyssna på vad de tycker. 
b). Lojalitetsprogram är idag väldigt urvattnade, 
det är svårt på en jämförelsesida. Möjligtvis kan 
det göras genom en kundbas som ges till 
leverantörerna. Jämförelsesidorna bör även 
arbeta med bra partners, satsa på reseberättelser 
och att föra ut varumärket. De kan även göra 
”bästa listor” och lista till exempel bästa krogar 
och evenemang. 

arbetsamt och svårt att utvärdera.  
*Allt som har med Internet att göra är mätbart men 
det görs i liten utsträckning. De som mäter är de 
som lägger väldigt mycket pengar på det eller de 
som köper väldigt dyra sökord. I och med att du 
hela tiden kan räkna på vad du tjänar på det, 
anpassar sig marknaden efter marginalerna. 
PriceRunner och Kelkoo bygger varumärken på ett 
helt annat sätt än andra aktörer på marknaden. 
Kelkoo köper upp många, billiga sökord vilka driver 
trafik till dem, där den förädlas ytterligare. 
PriceRunner har byggt sitt varumärke så att folk 
hittar till sajten direkt i större utsträckning. 
*”Bannerannonsering” är viktig, men även 
samarbeten med partners. 
a). Det är lättare att skapa lojalitet ju mer nischat 
och smalare företaget är. Det gäller också att ha rätt 
publik. Det finns e-handelssajter som börjar med att 
skapa ”communities” och sen tar sig för att sälja 
varor eller tjänster, vilket är fullt möjligt. ”Så länge 
det finns en stark passion hos användarna, och resor 
skulle ju kunna vara det.”  
b). Normalsvensken reser vart annat, vart tredje år 
och då kommer varumärket aldrig att sätta sig. 
Jämförelsesidan måste investera massivt i reklam 
och synas hela tiden för att bygga relationer med 
sina användare. Det är inte någon slump att de som 
lyckats är breda prisjämförelser som har många olika 
produkter. De har ju också hela tiden köpt massiv 
reklam. ”För att kunna bygga relationer handlar det 
mer om andra värden, om att skapa en resebyrå eller 
en ”community”. Lojalitet på Internet är svårt, 
kommer det en bättre sajt enligt kunderna så överger 
de den förra. Vad företag däremot kan göra är att 
skapa kännedom om sitt varumärke.” 
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Intervjufrågor - specialister Jan Lundin, RTS Peter Hellman, Hellman&Partners Urban Lindstedt 
9. Vilka resurser krävs för att göra 
en jämförelsesida för resor? 
(Teknologi, kunskap, finansiering, 
materiella, varumärke, image, 
kundrelationer m.fl.) 
a). Vem bör driva en jämförelsesida 
för resor? 

* För en konsument har det ingen betydelse vem 
som driver en jämförelsesida för resor. Jan tror 
inte kunder tänker så långt utan menar att de är 
rätt grunda i sin tanke angående det. När det gäller 
Hela Resan borde det vara ett stort 
förtroendekapital att det inte finns någon 
kommersiell aktör bakom. Samtidigt kan det då 
uppfattas som ”mossigt, tråkigt och inte så vasst.” 
Ska en aktör vara framgångsrik krävs det stora 
finansiella muskler för att trycka ut varumärket. 
 

* Det krävs mycket pengar för att starta och 
driva en jämförelsesida. För de stora sidorna 
behövs det stora resurser, större än vad någon 
av de här har idag. Det krävs en GDS-
investering på flera miljarder kronor. För de 
mindre sidorna krävs det färre aktörer. För att 
driva en jämförelsesida för resor är det inte 
nödvändigt med kunskap om resor. Den rätta 
inställningen till kunder är viktigare. Möjliga 
aktörer för att driva en jämförelsesida skulle 
kunna vara resebyrån Ticket eller tidningen 
RES. Det kommer att vara starka systemägare 
till jämförelsesidorna för det kommer att krävas 
stora finansiella muskler. Microsoft var på väg 
in och GDS-systemen har hållit på fram och 
tillbaka, det skulle inte förvåna om de kommer 
tillbaka. Det är svårt med jämförelsesidor när 
det gäller resor eftersom det krävs stora system 
och mycket uppdatering. Metro hade t.ex. 
problem när de ägde en resesajt. Det resulterade 
i att en del aktörer slutade att annonsera i 
tidningen och annonserade på sajten istället, det 
kan få bieffekter. Rent spontant borde 
mediabolagen vara bra som ägare men samtidigt 
raserar det deras affärsmodell när det gäller 
annonsörer. Lösningen vore då att sätta sajten i 
något annat bolag. De är nog rätt försiktiga med 
att sätta ut jämförelsesajter, annars borde det 
vara enklast för dem. Resor innebär mycket 
annonsintäkter för tidningarna både i tryckt 
media och i nätform. 

*Urban menar att det krävs stora finansiella muskler 
för att lyckas och tekniken är väsentlig för att kunna 
bygga en bra sajt. Det är kanske svårt att göra 
genom ”spindling”∗, det är istället väsentligare att ha 
samarbete med de viktigaste aktörerna. Den andra 
tänkbara modellen är att olika bolag skickar en 
Excel-fil med de senaste uppdateringarna till 
jämförelsesidan. Då går det att bygga ett bättre 
gränssnitt och bättre funktionalitet, dock finns det 
alltid någon som inte vill vara med. 
a). Se svar ovan. 
 
 
 

 
 
 
                                                 
∗ Spindel, se bilaga 1. 
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Intervjufrågor - specialister Jan Lundin, RTS Peter Hellman, Hellman&Partners Urban Lindstedt 
10. Hur ser marknaden ut för 
jämförelsesidor för resor? 
(Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
a). Hur tror ni jämförelsesidor för 
resor kommer att utvecklas i 
framtiden? 
 

* De måste titta över sina affärsmodeller. Ju mer 
information och större utbud desto jobbigare blir 
det att strukturera det på något sätt. Det blir svårt 
för de små aktörerna att konkurrera med de stora. 
Deras marknad blir på något vis hemma-
marknaden samtidigt som rese- och turistnäringen 
globaliseras och individualiseras. Det gäller att 
bygga allianser eller hitta en annan affärsmodell. 
Ju duktigare hotellen och jämförelsesidornas 
andra kunder blir desto mindre kommer de att 
behöva använda sådana sidor i sitt arbete och det 
går idag åt det hållet. Marknaden har förflyttat sig 
från att vara leverantörsstyrd till att vara 
konsumentstyrd. I dagens läge är allt mer 
individuellt, kunden har mer makt och så var det 
inte förut.  
 

Det finns många möjligheter, men är 
komplicerat för resor. Framöver kommer många 
aktörer nischa sig och ha ett avgränsat utbud. 
Ett ex. skulle kunna vara en sida som endast har 
resor till Thailand eller en jämförelsesida för 
resor i Sverige. En Nordenaktör skulle också 
vara en möjlighet. Affärsmodeller kommer 
också att förändras. Jämförelsesidorna kan inte 
bara ta betalt av leverantörerna, det måste även 
finnas ett värde för dem. Ett dilemma för 
jämförelsesidorna är att det kommer att bli fler 
och fler aktörer. Det kommer att bli svårt att 
hålla ordning på dem. ”Spontant är 
jämförelsesidor kanon på resor men ju mer man 
tänker på det, ju mer komplext är det”. 

*Urban tror att de stora jämförelsesidorna kommer 
att finnas kvar i framtiden men har svårt att tro att 
de mindre aktörerna kommer vara kvar. Små aktörer 
måste hitta mervärden, som att bygga 
”communities” eller satsa på ett intressant innehåll. 
*När det gäller resor tror han att större delen av 
transaktionerna kommer att ligga på nätet. Andra 
branscher kommer inte att ha det på det viset, 
möjligtvis med musikbranschen som undantag. Är 
det några som ska vara oroliga för jämförelsesidorna 
så är det Internetresebyråerna. Idag finns det 
emellertid ganska många resesbyråsajter och de 
flesta sådana tror Urban slår prisjämförarna när det 
gäller användarvänlighet och gränssnitt. Urban anser 
att jämförelsesidorna i framtiden kommer vara 
nischade. Resebyråer och arrangörer kommer att 
använda sökmarknadsföring, sponsrade länkar, 
sökoptimering och även ”bannerannonsering” i 
större utsträckning än jämförelsesidor. Han kan 
emellertid också tänka sig framtida scenarier där 
jämförelsesajterna tränger undan resebyråerna. ”Då 
blir de egentligen en ny typ av resebyrå med 
skillnaden att transaktionerna sker någon 
annanstans, och det kanske inte är så dumt.” 
Samtidigt menar Urban att de måste ha en ganska 
stor del av marknaden för att tjäna ordentligt med 
pengar, men att det redan idag finns stora etablerade 
aktörer. 
*Urban menar att vi bara har sett början än när det 
gäller Internetutvecklingen, att det finns mycket att 
göra för att förbättra för användarna. Till exempel 
som på många e-handelssajter i USA där 
kundsupport kan öppna ”chatfönster” och 
kommunicera med besökaren på sidan och till 
exempel fråga om det är något de kan hjälpa till 
med. 
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4.6 Tabell 4. Checklista över jämförelsesidornas sajter75 
 
Checklista över de funktioner 
jämförelsesidorna 
kommunicerar 

PriceRunner Kelkoo Reseguiden Travelmarket 

Om företaget     
Historia  Nej. Nej. Nej. Nej. 
Ledning och personal Nej. Nej. Nej, för användare/ja, under 

länk för annonsörer. 
Nej. 

Kontor – adresser och 
kartor/vägbeskrivning 

Ja, adress. Ja, adress. Ja, adress. Ja, adress. 

Företagsinformation  Ja. Ja. Ja. Ja. 
Finansiell fakta Ja, siffror för omsättning. Nej. Nej för användare/ja under länk 

för annonsörer. 
Nej. 

Produkter och service     
Klientlista  Ja. Ja. Ja. Ja. 
Produktkategorier (t.ex. flyg, 
båt, paketresa, sista minuten)  

Kärntjänst: Charter, hotell, 
flygresor, sista minuten charter. 
 
Komplement: Reseförsäkringar. 
 

Kärntjänst: Flyg, hotell, charter 
biluthyrning, skid- och 
vinterresor. 
 
Komplement: Bussresor, 
kryssningar, semesterhus och 
sista minuten. 
 

Kärntjänst: Flyg, boende, sista 
minuten, paket, charter, 
konferens och hyrbil.  
 
Komplement: Tåg och 
erbjudanden. 
 
 

Kärntjänst: Flygbiljetter, sista 
minuten, reseerbjudanden med 
underkategorierna paketresor, 
buss, båt, tåg. Reseerbjudanden 
med övernattning, hotell.  
 
Komplement: Biluthyrning, 
reseförsäkringar, vandrarhem/ 
pensionat och semester-
bostäder. 

Demonstrationer av produkterna 
(bild och information)  

Ja, för materiella produkter/Nej 
för resor. 

Ja för materiella produkter/Nej 
för resor. 

Ja. Ja. 

Speciella erbjudanden  Ja. Ja. Ja. Ja. 
Information om väntetid Nej. Nej. Nej. Nej. 
 
 
 
                                                 
75 Lindberg, A, Marcussen, C 
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Checklista över de funktioner 
jämförelsesidorna 
kommunicerar 

PriceRunner Kelkoo Reseguiden Travelmarket 

Möjlighet för kund att sortera 
resultatlistan efter olika 
parametrar 

Delvis, t.ex. när det gäller hotell 
går det att sortera efter favoriter, 
ort, klass, hotellnamn. För 
charterresor går det att sortera 
efter arrangör, avreseort, dagar, 
datum, pris, resmål och 
standard. 
 

När det t.ex. gäller hotell går det 
att sortera söket på hotellnamn, 
rumstyp, standard, förmedlare 
och pris. För flygresor går det 
att sortera efter flygdetaljer, 
flygtider, flygbolag, tjänst och 
totalpris. För charter går det att 
sortera efter arrangör, avreseort, 
dagar, datum, resmål, standard 
och pris. För biluthyrning går 
det att sortera efter biltyp, 
företag, plats, butik och 
totalpris. 

För flygresor går det att sortera 
efter totalpris, flygbolag, 
platstillgång och företag. På 
sista minuten går det att sortera 
efter datum, resmål, reslängd, 
arrangör, pris och kommentarer 
om resmålet (t.ex. om boendet 
är specificerat/ospecificerat). 
Gällande boende går det att 
sortera efter lägsta pris först, 
alfabetisk ordning, från en-
stjärnigt upp till femstjärnigt. 
För paket och charter görs 
sortering efter relevans, lägsta 
pris, reslängd stigande, reslängd 
fallande och alfabetisk ordning. 

För reseerbjudanden, sista 
minuten, reseerbjudanden med 
övernattning går det att sortera 
efter datum, lägsta pris först, 
destination, avreseområde, 
varaktighet, nyaste 
erbjudandena.  
 

Forum  Ja, men ingen kategori för resor. Nej, men användare kan lämna 
omdömen för produkter och 
butiker. 

Ja, inlägg kan göras av 
medlemmar men kan läsas av 
alla. 

Nej. 

”Blogg”  Nej. Ja, en egen ”blogg”. Ingen 
möjlighet för användare att 
skriva egna ”bloggar”. 

Ja, inlägg kan göras av 
medlemmar men kan läsas av 
alla. 

Nej. 

”Chat“  Nej. Nej. Nej. Nej. 
Nyhetsbrev  Ja. Ja. Ja.  Ja. 
Pressmeddelanden Ja. Ja. Ja. Nej. 
Kundservice     
Tydlig information om villkor 
för reklamationer  

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Elektronisk ”helpdesk” – person 
uppkopplad mot 
användare i realtid 

Nej. Nej. 
 
 

Nej. Nej. 
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Checklista över de funktioner 
jämförelsesidorna 
kommunicerar 

PriceRunner Kelkoo Reseguiden Travelmarket 

Elektronisk ”helpdesk” - 
intelligent agent  

Nej. Nej. Nej. Nej. 

Vanliga frågor och svar  Ja. Ja. Ja. Nej. 
Kontakta oss  Ja, telefonnummer och en 

info.adress (e-post). 
Ja, telefonnummer och e-post. 
Rekommenderar användare till 
butikerna om de har frågor om 
produkter. 
 
”Tyck-tilltjänst” där användare 
kan ge synpunkter, önskemål 
och tips.  

Ja, e-postadress för medlemmar. 
Tar inte emot telefonsamtal från 
användare. 
 
Medlemmar kan använda sig av 
forumet och en ”tyck-tilltjänst” 
där användare kan ge 
synpunkter, önskemål och tips. 

Ja, telefonnummer och 
kontaktformulär. 

Arrangemang     
Seminarier Nej. Nej. Nej. Nej. 
Utställningar Nej Nej. Nej. Nej. 
Utbildning Nej Nej. Nej. Nej. 
Generell information     
Lediga jobb Ja. Ja. Nej. Nej. 
Index och karta över hemsidan Ja. Ja. Nej. Ja. 
Säkerhet (information om 
säkerhet d.v.s. hantering av 
personuppgifter och ”cookies”) 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Sökfunktion (sökning av övrig 
info. på hemsidan, utöver 
jämförelser) 

Nej, bara i forumet över inlägg. Nej. Ja. Nej. 

Länkar till relaterade hemsidor 
(konsumentinformation/ 
komplement) 

Ja. Ja. 
 

Ja. 
 

Ja. 
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5. Analys 
I analysen tolkar vi teorin utefter den teoretiska referensramen. För jämförelsesidorna har vi 
valt att använda oss av företagsnamnen i analysen för att förenkla för läsaren och för att vi 
anser att respektive respondent representerar sitt företag i sina svar vid intervjuerna. De vi 
benämner som specialister refereras till med personnamn då deras åsikter är mer personliga. 
 
5.1  Analys jämförelsesidor 
 
5.1.1 PriceRunner 
 
5.1.1.1 Effektivitet 
PriceRunner´s generella utbud som framförallt består av kapitalvaror är med en listning av 
dryga 900 återförsäljare brett. Resor utgör dock bara en liten del av deras utbud då de jämför 
11 samarbetspartners och flera av de stora flygbolagen. Tekniken för resetjänsten finns inte 
inom PriceRunner, utan sköts externt via ett samarbete med jämförelsesidan Luftgrop. 
Uppdateringen av alla resor på sajten görs automatiskt varje- alternativt varannan timme. Det 
innebär att information på PriceRunner´s hemsida kan vara mellan en och två timmar gammal 
och därmed att resor som inte finns eller vars pris förändrats ändå kan ligga ute på sajten. 
PriceRunner anger att de alltid skriver när produktinformationen är uppdaterad men vid en 
sökning på deras sida stämmer det inte för alla kategorier. Vissa återförsäljare (dock inte 
reseföretag) skickar även regelbundet filer med sina priser till PriceRunner vilka automatiskt 
lagras i deras databas. PriceRunner menar också att eftersom de flesta Internetresebyråer 
jämför samma flyg är det oftast deras pålägg på resan som avgör hur de hamnar i listningen 
hos PriceRunner. Det är priset som styr listningen och det billigaste alternativet listas alltid 
först.  
 
PriceRunner är en ren jämförelsesida, det vill säga, de säljer inga produkter. De definierar sig 
som en konsumentsajt vilket innebär att deras tjänst ska utformas på ett sätt som först och 
främst gynnar den enskilde konsumenten. I detta fall kan en konsument också utgöras av 
företag vilka använder jämförelsetjänsten. För användarna är tjänsten gratis. PriceRunner´s 
intäktsmodell bygger delvis på annonsintäkter och dels på anslutningsavgifter vilka är 
baserade på en kostnad per klick. Det kostar ingenting för återförsäljare (webbutiker eller 
fysiska butiker) att listas på PriceRunner. De jämför både betalande och icke betalande 
aktörer. Oavsett om företagen är medlemmar eller inte ska detta inte påverka var i 
prislistningen de placeras. 
  
PriceRunner anser att teknologi, kunskap, finansiering, materiella resurser, varumärket, image 
och kundrelationer alla är lika viktiga resurser för dem. Framförallt skulle sajten inte fungera 
utan teknik och kunskaperna som deras teknikteam innehar. Deras varumärke är också en 
mycket viktig resurs och stärker deras trovärdighet. PriceRunner köptes år 2004 av 
ValueClick Inc. Samarbeten och integrering med andra företag kan sänka vissa kostnader. 
PriceRunner använder sig bland annat av externa konsulter gällande matchning av produkter. 
PriceRunner finns i flera länder och har därmed en stor räckvidd.  De samarbetar bland annat 
med tidningen Metro, Råd & Rön och MSN shopping vilket skapar trovärdighet och även det 
större räckvidd. 
 
5.1.1.2 Komplement 
PriceRunner arbetar med marknadsföringslösningar för sina företagskunder. Till konsumenten 
erbjuder de prisjämförelser och produktinformation från webbutiker och fysiska butiker.  
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Specifikt för resor har PriceRunner sökmöjligheter på charter, hotell, flygresor och sista 
minuten charter.  Kompletterande söktjänst är reseförsäkringar. Möjligheten för 
PriceRunner´s användare att välja andra parametrar för sortering finns delvis. När det gäller 
hotell går det att sortera efter favoriter, ort, klass och hotellnamn. För charterresor går det att 
sortera efter arrangör, avreseort, dagar, datum, pris, resmål och standard. När användaren 
väljer produktkategori får de butiker med denna produkt i sortimentet presenterade för sig i en 
klientlista. PriceRunner´s sajt har även demonstration av produkter med bild och information, 
men det är inte lika förekommande för resor som för mer materiella produkter. Det visas inga 
bilder alls för charter och även information om resmål saknas. När det gäller sökning för 
hotell går det att få mer information och bilder, karta samt synpunkter från andra resenärer. 
 
På sajten finns det ett forum där det som användare krävs att du är medlem och inloggad för 
att kunna göra olika inlägg. För att läsa tidigare inlägg krävs dock ingen inloggning. Det 
saknas dock en kategori för resor i forumet. En regelrätt "blogg" har inte PriceRunner, 
däremot en sida med konsumenttester. Medlemmar får ett nyhetsbrev skickat till sig via e-post 
två gånger i månaden. De kan också delta i tävlingar som PriceRunner arrangerar. 
Medlemmar har även möjlighet att skriva recensioner av produkter och återförsäljare. Den 
möjligheten samt tillgången till diskussionsforum ökar trovärdigheten hos tjänsten. Det är 
gratis att vara medlem hos PriceRunner. De har också en tjänst för prisbevakning samt en sida 
som innehåller vanliga frågor och svar om jämförelsetjänsten. PriceRunner anger att 
kundservice är viktigt men menar att om de hade sålt något hade denna funktion varit ännu 
viktigare. På deras sajt finns kontaktinformation i form av telefon och e-post. För frågor om 
produkter och tjänster hänvisar de användarna till den säljande butiken. De tillhandahåller 
även länkar till olika sajter med konsumentinformation.  
 
PriceRunner finns både på Internet och genom en java applikation man kan ladda hem till sin 
mobiltelefon vilket ökar tjänstens lättillgänglighet för konsumenten. 
 
5.1.1.3 ”Lock-in” 
PriceRunner har funnits i åtta år här i Sverige där sajten också startades. De har hunnit 
etablera ett välkänt varumärke under denna tid. Att de ursprungligen är ett svenskt företag kan 
ha hjälpt dem att styrka sitt varumärke på hemmamarknaden. 
 
PriceRunner har en marknadsföringsavdelning och arbetar även med en PR-byrå. De arbetar 
även med ”affiliate-program” samt samarbetar med flera av de största sajterna i Sverige 
gällande bland annat produktlistningar. PriceRunner har också ett stort samarbete med Metro 
och Råd & Rön där de bland annat gör konsumenttester vilket är en faktor som höjer 
trovärdigheten för PriceRunner´s sajt. De gör även bland annat tester kring 
användarvänligheten på sajten. PriceRunner har tjänster som kräver att användaren blir 
medlem vilket knyter dem tätare till sajten samtidigt som att det kan påverka effektiviteten 
negativt för användare som inte registrerat sig som medlem.   
 
För att bearbeta sina användare arbetar PriceRunner med nyhetsbrev till sina medlemmar två 
gånger i månaden. Där kan mottagaren ta del av bland annat specialerbjudanden och 
information om nya kategorier.  De arbetar också med lojalitetsprogram bland annat genom 
företaget Commission Junction vilka arbetar med marknadsföringslösningar på Internet. 
PriceRunner tar emot synpunkter och kommentarer från användare för förslag på hur de kan 
förbättra tjänsten. Det gör de bland annat genom olika webbenkäter där de mäter intryck hos 
sina besökare. PriceRunnner mäter trafik både in och ut på sidan samt hur besökarna rör sig 
på sajten med verktyget ”IndexTools”. Den information som konsumenterna lämnar till 
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PriceRunner används endast i statistiskt syfte, PriceRunner har viss information på sajten om 
deras ansvarstagande. PriceRunner presenterar att de använder sig av ”cookies” för att ge 
användare tillgång till funktioner på sajten och även för att mäta trafik. Användare kan också 
välja att inte acceptera ”cookies”. 
 
5.1.1.4 Innovation 
PriceRunner väljer ut samarbetspartners för att driva trafik till sig genom att bland annat 
arbeta med ett ”affiliate-program” i samarbete med Commission Junction. För att utvecklas 
arbetar de ständigt med produktutveckling. Det mesta av utvecklingen inom företaget sker 
”in-house” i Stockholm. PriceRunner menar att de ständigt arbetar med att förbättra sidan, det 
ökar deras möjligheter att leverera senaste informationen till kunderna på ett effektivt sätt.  
 
PriceRunner menar att Internet har haft stor betydelse för resebranschen, framförallt har det 
bidragit till enkelheten att sälja resor men också möjliggjort företag att ge snabbare support. 
Eftersom försäljningen av resor har flyttat alltmer till Internet behöver inte företagen på 
samma sätt hålla dyra lokaler och mycket personal som också påverkar biljettpriserna. 
Resorna har blivit billigare genom att fler aktörer konkurrerar om kunderna. Det går mot 
slimmade nätorganisationer som ser möjligheten att sälja mycket genom låga avgifter/pålägg. 
Även många andra segment säljer stora volymer genom låga marginaler och behovet av 
traditionella butiker minskar. 
 
PriceRunner menar att cirka en procent av alla flygsökningar i Sverige görs genom 
prisjämförelsesidor, i USA ligger siffran på cirka fem till åtta procent. Marknaden för 
prisjämförelser för resor kommer att öka. Eftersom det finns mycket pengar att spara kommer 
fler och fler se över prisbilden via sökmotorer vilka ger en mer korrekt prisbild. 
PriceRunner´s mål är att öka verksamheten i Europa och fortsätta vara marknadsledare på sina 
marknader.  
 
5.1.2 Kelkoo 
 
5.1.2.1 Effektivitet 
Kelkoo vänder sig till alla butiker men menar samtidigt att de inte kan säga att de har alla 
butiker i sitt utbud. Kelkoo har 250 olika kategorier på sin sajt och av dem är sju-tio stycken 
för resor. Kelkoo´s utbud för jämförelser av resor är begränsat, de har endast cirka 18-19 
reseföretag när det gäller flyg, för hotell några fler och för biluthyrning cirka 8-10 stycken. 
För resor jämför Kelkoo enbart resebyråer som de har avtal med på sajten vilket ytterligare 
begränsar utbudet. Fördelen med att Kelkoo endast har medlemmar i sitt sökregister för resor 
är åtkomsten till respektive företags bokningssystem. När en användare söker hos Kelkoo går 
Kelkoo i sin tur generellt direkt och söker hos alla resebyråer. Om en besökare gör en exakt 
likadan sökning inom en halvtimme efter att den tidigare besökaren gjort det hämtar de dock 
det sparade resultatet från den första sökningen istället för att belasta resebyråernas servrar 
igen. Ibland justeras tidslängden något beroende på sökvolymer och hur branschen är 
generellt.  
 
Kelkoo´s verksamhet riktar sig i lika stor utsträckning till användare av sidan och till kunder 
som kan vara olika nätbutiker. Tjänsten är gratis för användarna att nyttja. De får istället sina 
intäkter bland annat från resebyråer och Internetbutiker som oftast betalar en kostnad per klick 
som genererats från Kelkoo till deras sajt. Kelkoo är inte en oberoende jämförelsesida.  
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Kelkoo anser att den viktigaste resursen dels är människorna som använder tjänsten, dels 
människorna som arbetar med den då de bidrar till att tjänsten vidareutvecklas. Systemen och 
tekniken finns inom företaget med undantag av vissa inhyrda teknikkonsulter. De har också 
ett mycket nära samarbete mellan de olika länderna de verkar i. Som en del av Yahoo! har de 
integrerat sina tjänster med redan existerande tjänster hos Yahoo! och tvärtom. De har därmed 
tillgång till större resurser och nya nätverk, vilket kan bidra till ökad kompetens, möjlighet till 
sänkta kostnader för kommunikation och marknadsföring samt skalbarhet. Utöver detta 
samarbetar Kelkoo även med flera portaler i Sverige. De tjänster som finns på Kelkoo 
återfinns även på shoppingkanalerna AllaAnnonser, Telia Startsidan och Telia Företagssidan. 
Det skapar en stor räckvidd för Kelkoo´s företagskunder.  
 
5.1.2.2 Komplement 
För kunderna som är de olika nätbutikerna och tillverkare hjälper Kelkoo till med att öka 
försäljningen och minska kundanskaffningskostnaden genom ”leads” från en kundbas. Kelkoo 
ger e-handlare lösningar för att optimera synligheten på sajten. För användarna är Kelkoo´s 
huvudtjänster kategorisökmotorer som söker upp produkter och jämför priser hos nätbutiker 
samt ett generellt produktsök som hittar varor och tjänster åt användarna. När det gäller 
prisjämförelsekategorierna har Kelkoo en databas med information om produkterna. Resor 
ingår dock inte i databasen då de är färskprodukter och därmed svåra att uppdatera. För resor 
har Kelkoo sök på flyg, hotell, charter, biluthyrning och om ett par veckor kommer de att 
ändra sitt innehåll för skid- och vinterresor. Kompletterande söktjänster är bussresor, 
kryssningar, semesterhus och sista minuten. Kelkoo har en butiksguide där butiker presenteras 
under respektive produktkategori. Demonstrationer görs av mer materiella produkter med 
hjälp av text och bild, men inte för resor. Kelkoo anser dock att det är viktigt, men anger att 
det är svårt för resor. För närvarande är det viktigast för dem att det går att se utbudet hos alla 
resebyråer de har avtal med. Kelkoo anser att det ska finnas möjlighet för kunder att välja 
parametrar för sortering av jämförelsen. När det gäller hotell går det att sortera efter 
hotellnamn, rumstyp, standard, förmedlare och pris. För flygresor går det att sortera efter 
flygdetaljer, flygtider, flygbolag, tjänst och totalpris. Charter går att sortera efter arrangör, 
avreseort, dagar, datum, resmål, standard och pris. För biluthyrning går det att sortera efter 
biltyp, företag, plats, butik och totalpris.  
 
Utöver kärntjänsten har de även shoppingguider som ger råd till användarna, 
specialerbjudanden från utvalda nätbutiker samt ett nyhetsbrev som går ut till medlemmar. 
Forum, ”blogg” och ”chat” för användarna är något de anser skulle vara trevligt att kunna 
erbjuda, men saknas i dagsläget. De har dock en ”blogg” som sköts av personalen och som 
användare inte har tillgång att skriva i annat än kommentarer på tidigare inlägg. Användarna 
kan skriva omdömen om produkter och butiker och på så vis skriva inlägg, men det fungerar 
dock inte för resor. För att lägga in omdömen krävs att användaren registrerar sig för att få ett 
ID. Recensioner för butiker och produkter görs utefter en femgradig betygsskala. Att 
användarna själva kan ge betyg ökar trovärdigheten hos sajten. Det saknas dock 
kringprodukter direkt kopplade till resor. 
 
När det gäller kundservice hänvisar Kelkoo via hemsidan att användare först och främst ska 
höra av sig till den butik det gäller. De svarar dock på allmänna frågor via telefon och e-post. 
Kelkoo anser att mycket när det gäller kundservice bör ligga hos butikerna. De presenterar 
dock vanliga frågor och svar som hjälp för användaren av tjänsten och har länkar till sajter 
som innehåller konsumentinformation. 
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Kelkoo anger att sökfunktionen är mycket viktig men vid observationen var det svårt att söka 
på information som inte rör produkter och kategorier. Om användaren söker på ord som 
handlar om kompletterande tjänster på sajten ges det ofta istället förslag på produkter som 
innehåller detta ord. 
 
5.1.2.3 ”Lock-in” 
Kelkoo´s verksamhet startade i Frankrike för cirka åtta år sedan och finns idag i tio länder. 
Deras varumärke är en viktig resurs för dem i Frankrike, men de har från början haft svårt att 
få ut varumärket i Sverige. Eftersom de inte är ”svenska” får de svårt att styrka sitt varumärke 
här jämförelsevis med till exempel PriceRunner. Kelkoo ägs sedan tre år tillbaka av Yahoo!  
Yahoo!s logga finns på Kelkoo´s alla sidor och fungerar som en säkerhetsstämpel eftersom 
Yahoo! är ett etablerat och välkänt företag. Genom att använda Kelkoo accepterar användaren 
att Kelkoo inhämtar information om henne som användare. De förklarar att villkor för 
nyttjande av tjänsten kan ändras utan förbehåll. De varken säljer eller utbyter personlig 
information om sina användare såvida de inte har dennes medgivelse att göra det. Kelkoo 
informerar också om hur de arbetar med ”cookies” och möjliggör för användare att vägra 
sådan användning.  
 
När det gäller marknadsföring arbetar Kelkoo med ”affiliate-marknadsföring”, sökmotorer, 
länkar, ”white label” och ”banners”. Genom besökarnas inlägg på Kelkoo´s ”blogg” får de 
information om vad besökarna kan tänkas vara intresserade av. De arbetar inte med CRM 
eller riktad e-post i någon större utsträckning. Kelkoo mäter trafik hela tiden för att se hur 
användarna beter sig på webbplatsen. Trafiksiffrorna berättar om hur marknaden ändrar sig 
och vad de bör förändra för att bli bättre. De lägger även regelbundet ut enkäter på 
webbplatsen för att fråga sina besökare om e-handel samt om tjänsten och de får även in 
frågor från användare. Kelkoo har även en ”tyck-tilltjänst”, ett formulär där användare kan ge 
synpunkter kring tjänsten.  De menar att besökarna spelar en viktig roll för att förmedla vad 
de saknar och vad de tycker är viktigt. Information som samlas in om användarna används för 
att förbättra sajten.  
 
Lojalitetsprogram har funnits vid något enstaka tillfälle, det har varit några butiker som 
erbjudit rabatter till besökare som kommer via Kelkoo, men detta görs inte regelbundet. För 
att bearbeta sina användare arbetar Kelkoo med ett nyhetsbrev till sina medlemmar som 
skickas ut oregelbundet, ofta i samband med att nya kategorier eller erbjudanden introduceras.  
 
Flera av Kelkoo´s tjänster kräver medlemsregistrering vilket kan skapa en känsla av 
tillhörighet för användarna. Medlemsregistrering knyter på så sätt användarna tätare till 
sajten, å andra sidan kan det ur en användares synvinkel kännas som ett tvång. 
 
5.1.2.4 Innovation 
Kelkoo dirigerar och intensifierar trafik till sin sajt genom ett ”affiliate-program” hos 
TradeDoubler. Kelkoo har flera resebyråer och bolag kopplade till sin sökmotor.  
 
För framtiden tror Kelkoo att nästa steg för jämförelsesidor för resor blir att skräddarsy sin 
egen resa, till exempel sin egen jorden runt resa. Det ska även gå att få en hel resa med alla 
kringprodukter på samma ställe. Enda anledningen till att det inte redan finns är för att 
systemen är mycket komplexa. De måste även bli snabbare eftersom det idag är ganska lång 
svarstid för att få fram resultaten. 
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Kelkoo anser att marknaden ser generellt bra ut för shoppingportaler och att e-handeln 
kommer att växa. När det gäller resor tror Kelkoo att det kommer att bli billigare och för 
tillfället lever människor rätt bra i Sverige och därför kommer det göras fler resebokningar. 
Det råder dock stor konkurrens på marknaden. Enligt en undersökning som nyligen gjorts av 
Kelkoo är resenärer illojala, de går inte till samma resebyrå som de använde sist och då blir 
jämförelsesidorna viktigast, då det är där kunden börjar. Det är en ljus framtid samtidigt som 
de generellt för Sverige ser en jämförelsemani och menar att det idag finns för många 
webbplatser mot vad som behövs. Sverige har fler prisjämförelsesidor än England, i dagsläget 
över 40 stycken. De flesta är nischade. Men det finns sex-sju stycken som är mer breda i sitt 
utbud. Det kommer säkert komma fler jämförelsesidor på kort tid men alla kommer inte att 
överleva. När det gäller resor är det inte lätt att ”plocka” priser, det tar människo- och 
teknikkraft. Utvecklingen ligger i tekniken och mer variation av resor. Kelkoo anser att det 
ska bli intressant att se vad det är för typ av resebolag som träder in på marknaden och menar 
att de nischade börjar komma såsom äventyrsresor, skidresor och kryssningar. Andra möjliga 
nischer skulle kunna vara klättring, dykresor eller golfresor. Det finns även ett stort intresse 
för fotbollsresor, vilket idag är svårt då erbjudandena är så bundna till de olika klubbarna och 
förbunden. 
 
Priserna och utbudet påverkas av Internet. Det går att resa billigare och det upptäcks nya delar 
av världen. Resenärer behöver inte följa en tryckt katalog, utan de kan söka den informationen 
på Internet. Personer kan även rekommendera nya platser på nätet vilket gör att andra kanske 
åker dit. Internet är en stor inspirationskälla för resor enligt en undersökning av Kelkoo´s 
besökare.  
 
5.1.3 Reseguiden 
 
5.1.3.1 Effektivitet 
Reseguiden jämför 588 reseföretag. Från början jämförde reseguiden endast medlemmar men 
idag görs ingen skillnad mellan medlemmar och icke medlemmar. Eftersom de inte endast 
jämför betalande kunder får de ett bredare utbud. När en användare söker på Reseguidens sajt 
kommer en del annonser som exponeras vara kopplade geografiskt till ett land. De visas högst 
upp i träfflistan när en sökning på hemsidan efter landet sker. Reseguiden har också ett 
manuellt verktyg där reseföretagen skriver in informationen direkt, till exempel olika 
kampanjer eller paket. En del av priserna som visas vid en jämförelse är hämtade ”online”, 
direkt från reseföretagens bokningssystem, vilket gör att användaren får ett sökresultat som är 
uppdaterat. De resultat som visas från reseföretag som inte är medlemmar är hämtade av 
reseguidens sökmotor. Den surfar ut på Internet och hämtar priser och produkter i realtid 
medan den som söker väntar. Resultatet presenteras i första hand i prisordning och till 
skillnad från vissa andra söksajter kan reseföretagen inte köpa sig en bättre placering i 
Reseguidens resultatlistor. Reseguiden utger sig för att vara neutrala. De vill stå på 
konsumentens sida och vill inte integrera sig med sina annonsörer. Reseguidens intäktsmodell 
bygger på annonsintäkter och intäkter via reseföretagens anslutningsavgifter vilka är baserade 
på en kostnad per klick. Jämförelsetjänsten är emellertid gratis för användaren. 
 
Reseguidens unika och viktigaste resurs är deras personal och dess kunskap om resor och 
Internet. Deras resurser ligger inom företaget, de utvecklar och producerar nästan allting 
själva. Reseguiden ägs av Embryo Communication AB och Stadsporten Citygate AB. 
Ägandeskapet bidrar till ökade resurser för Reseguiden liksom tillgången till ett stort nätverk. 
Reseguiden samarbetar med ett 30-tal av Sveriges dagstidningar och nyhetssajter, vilket gör 
att de når ut till många användare.  



 

53 

5.1.3.2 Komplement 
Reseguidens kärntjänst för reseföretagen är att fungera som annonsplats. Exponeringen av 
annonserna sker i Reseguidens tidning, på sajten och i deras medianätverk. 
 
Reseguidens kärntjänst för konsumenten är att jämföra resor. De presenterar alla reseföretag 
som jämförs på sajten i en klientlista. Reseguiden har sökmöjligheter på flyg, boende, sista 
minuten, paket, charter, konferens och hyrbil. Kompletterande söktjänster är tåg och 
erbjudanden. För flygresor går det att sortera efter parametrarna totalpris, flygbolag, 
platstillgång och företag. På sista minuten går det att sortera efter datum, resmål, reslängd, 
arrangör, pris och kommentarer om resmålet (till exempel om boendet är 
specificerat/ospecificerat). Gällande boende går det att sortera efter lägsta pris först, alfabetisk 
ordning, från enstjärnigt upp till femstjärnigt. För paket och charter finns relevans, lägsta pris, 
reslängd stigande, reslängd fallande och alfabetisk ordning som sorteringsmöjligheter. 
 
Utöver att finnas med i listningen går det också för företag att annonsera på hemsidan då 
annonsen kopplas till sökningar på olika länder. De ger även ut en tidning till sina medlemmar 
vari företag kan annonsera. Reseguiden har också ett forum kopplat till sin tjänst. När 
konsumenten gör en sökning kan hon hela tiden läsa diskussioner och ”bloggar” från andra 
besökare. Denna tjänst är nära kopplad till deras resejämförelse. Det innebär att frågan i sig 
skapar en liten portal, det vill säga användaren får allt samlat på ett och samma ställe. Det 
minskar sökkostnaderna och förenklar beslutsprocessen för användaren. Det innebär också att 
användaren hela tiden kan läsa ”bloggar” och diskussioner från andra besökare under sin 
sökning. Det ökar sajtens trovärdighet. Andra komplement är valutakurser, valutaomvandlare 
och information om vaccinationer. 
 
Vid medlemsregistrering får användarna tillgång till tjänster vilka innebär möjlighet att göra 
inlägg i forum, skriva egna ”resebloggar” samt göra inlägg i andras, samt en prenumeration av 
Reseguidens magasin Reseguiden.se. Medlemmar får även nyhetsbrev som skickas via e-post 
varje vecka.  
 
Punkten kundservice anser Reseguiden är mycket viktig och det är något som de önskar skulle 
vara mer utvecklat på deras sajt. Kontaktmöjligheter brukar värdesättas av användare. 
Reseguiden har dock inte möjlighet att besvara frågor från användare per telefon. Medlemmar 
som har frågor rörande söktjänster, forum, nyhetsbrev eller Reseguidens tidning kan skicka e-
post till Reseguiden för svar. På sajten finns även en sida med vanliga frågor och svar. 
Kontaktinformation finns på hemsidan, de poängterar dock att de inte tar emot några 
telefonsamtal från privatpersoner. 
 
Karta och index är något som de anser är bra på en jämförelsesida men saknas dock på deras 
egen sida. Reseguiden har en sökfunktion för övrig information som inte gäller jämförelser 
vilken kan hjälpa användaren att hitta på hemsidan och ökar effektiviteten. Reseguiden länkar 
även till reserelaterade produkter. 
 
5.1.3.3 ”Lock-in” 
Reseguiden har funnits i Sverige sedan 10 år tillbaka och har haft flera år på sig att etablera 
sitt varumärke. Eftersom de är ett relativt litet företag är de i behov av att reseföretag går med 
i deras jämförelsetjänst för att kunna bygga upp varumärket. I Reseguidens värld är resenärer, 
reseföretag och media beroende av varandra. Ägandeförhållandet för Reseguiden ger dem 
tillgång till ett stort nätverk vilket gynnar deras attraktivitet hos reseföretagen. 
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Reseguiden arbetar med ”affiliate-marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, 
”banners”, forum, ”bloggar” och traditionell media. Reseguiden mäter trafik på hemsidan och 
anpassar sig efter sina besökare hela tiden. De använder sig av TNS Gallup och andra verktyg 
för detta. De gör även regelrätta undersökningar, framförallt använder de Orvesto. Sådana 
undersökningar beskriver vilka deras besökare är och deras attityd. De har även en ”tyck-
tilltjänst” vilket är ett formulär där användarna kan fylla i vad de tycker om Reseguiden och 
där det finns möjlighet att lämna synpunkter, tips och önskemål. Vidare lyssnar de även på 
användarna genom sitt forum. Gällande information om behandling av till exempel 
personuppgifter och användning av ”cookies” presenteras vad som gäller för användarna 
under användarvillkor. Reseguiden använder sig av ”cookies” för att underlätta navigering på 
hemsidan. Vad Reseguiden kallar lojalitetsprogram innebär att det går att bli medlem på 
Reseguiden och därmed få reseinformation och möjlighet att lägga upp sin egen sida och 
kommunicera med andra. För att bearbeta sina användare arbetar Reseguiden med ett 
nyhetsbrev som skickas via e-post varje vecka till medlemmar. Nyhetsbreven innehåller bland 
annat olika tips och nyheter. 
 
Ett stort antal av Reseguidens tjänster kräver medlemsregistrering vilket kan skapa en känsla 
av tillhörighet för användarna. Från en annan synvinkel kan det skapa irritation om 
användaren ska behöva bli medlem för att få tillgång till vissa tjänster, såsom till exempel 
kundservice. 
 
5.1.3.4 Innovation 
För att driva trafik arbetar Reseguiden med ett ”affiliate-program” som de sköter själva med 
egenutvecklad teknik och där närmare 600 reseföretag är anslutna. Reseguiden gör ingen 
åtskillnad mellan företagen. 
 
Internet har gjort att konsumenterna tar makten eftersom de får tillgång till information och 
kan kommunicera med andra resenärer på ett enkelt sätt. För reseföretagen blir det närmare 
till kunden på bekostnad av de traditionella återförsäljarna, det vill säga resebyråerna. Kunden 
vill planera och boka sin egen individuella resa själv och det blir ett krav för branschens 
aktörer att ge konsumenten de verktygen. 
 
Reseguiden menar att marknaden för jämförelsesidor är ganska liten idag. De pekar på att 
både reseföretagen och besökarna inte riktigt tagit till sig tjänsterna jämförelsesidor erbjuder 
än och fortfarande är lite ovana. De tror dock att antalet sajter kommer att öka, 
fragmenteringen ökar, det blir fler nischade sajter samt att tjänsterna kommer präglas mycket 
mer av dem som använder sajterna. Det kommer inte att finnas en sökmotor som klarar allting 
men branschen själv kommer att skapa egna sökmotorer genom branschkluster som går ihop. 
Reseguiden tror även att det kommer att finnas några stora aktörer, kanske tio stora i världen, 
men massor av små nischade. Deras mål är att bli en av de stora i världen.  
 
Gällande produktutveckling arbetar Reseguiden med influenser från besökare och reseföretag. 
När en nyhet lanseras annonseras detta i forumet som ett diskussionsämne vilket ger dem 
direkt ”feedback” från användarna. Reseguiden har funderingar på att också börja jämföra 
aktör mot aktör. Det är också en fråga om det ska vara de själva som ska jämföra 
reseföretagen eller om det är kunderna som ska ge omdömena. Recensioner fungerar också att 
ha menar de, om ett företag har fått mycket positiva omdömen får de en viss poäng och så 
vidare. Då kan Reseguiden lägga med poängen i jämförelsen och även om ett alternativ i 
resultatet är dyrare kan kundservicenivån vara så pass hög att det ändå i slutänden blir mer 
prisvärt.  
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5.1.4 Travelmarket  
 
5.1.4.1 Effektivitet 
Travelmarket kan delas in i tre avdelningar, reseportalen, webbyrån och Travelmarket Partner. 
Det är endast en mindre del av verksamheten som de anser vara en jämförelsesida för resor. 
Jämförelserna görs på deras reseportal framförallt under rubriken ”flygbiljetten”. I vår 
observation har även framkommit att andra kategorier på deras sajt kan ses som 
jämförelsetjänster. Då Travelmarket inte säljer några resor själva har de en resebyrå, Travel 
Point, som partner. Det gör att användarna kan boka flygresor via Travelmarket´s sajt. På så 
sätt har Travelmarket integrerat en bokningsmöjlighet i sin verksamhet. All uppdatering för 
flygbiljetter sköts av Travelmarket kopplat till en GDS. De jämför även företag som ligger 
utanför GDS:erna, vilka läses av ”online”. Under Reseerbjudanden kan resebolagen själva 
uppdatera sina resor alternativt läser Travelmarket av reseföretagets system. För att nå ut till 
sina användare samarbetar Travelmarket med drygt elva olika aktörer vilka bidrar till att öka 
synligheten. Totalt räknat i alla länder de är verksamma i har de cirka 200 medlemmar varav 
cirka 50 betalande medlemmar i Sverige. Medlemmarna utgörs av reseföretag som är 
kopplade till Travelmarket´s reseportal.  
 
Travelmarket är både en sajt för konsumenter och företagskunder. Deras tjänst underlättar för 
konsumenten i sökandet efter resor. För företagskunder är tjänsten webbproduktion och 
reseportalen för att hjälpa dem att sälja sina produkter ”online”. Travelmarket´s intäktsmodell 
bygger på annonsintäkter, anslutningsavgifter i form av en kostnad per klick och 
medlemsavgifter. Travelmarket anser sig vara en neutral och oberoende Internettjänst och 
gratis för användarna. Dock deltar deras medlemmar med någon form av 
marknadsföringspaket vilket innebär att Travelmarket till stor del enbart jämför betalande 
kunder.  

Travelmarket´s viktigaste resurs är att de har en helhetslösning för sina kunder men de kan 
även hjälpa företag med vissa delar av flödet. De har större delen av kompetens och teknik 
inom företaget för att leverera sådana lösningar. De har också ”outsourcat” en del av 
verksamheten till ett externt företag. Det externa företaget kommer att arbeta med 
robotlösningar, det vill säga tillkopplingar till olika bokningsmotorer och olika hemsidor. 
Sådana samarbeten kan spara pengar för företaget. Då Travelmarket arbetar med en 
helhetslösning och har allt samlat under samma tak skapar det tillgång till stora resurser och 
smidigheten ökar vid leverans och utarbetning av lösningar för kund.  

5.1.4.2 Komplement 
Travelmarket definierar sig som en helhetsleverantör, dels genom att leverera komponenter 
för webbproduktion för resebranschen, dels genom att vara en marknadsföringskanal. 
Samarbetspartners kan med hjälp av Travelmarket´s webbmoduler möjliggöra för sina kunder 
att beställa flygbiljetter hos olika resebyråer, reservera hotell och hyrbilar. Det går även att gå 
in på Travelmarket´s reseportal och boka en resa. Deras jämförelsetjänst för flygbiljetter är en 
del av deras kärntjänst.  
 
Travelmarket har en klientlista där resebyråer och reseföretag presenteras. För användarna har 
Travelmarket sökmöjligheter på flygbiljetter, sista minuten, reseerbjudanden med 
underkategorierna paketresor, buss, båt och tåg. Det finns även sök på Reseerbjudanden med 
övernattning och på hotell. Kompletterande sökmöjligheter är biluthyrning, reseförsäkringar, 
vandrarhemhem/pensionat och semesterbostäder. För reseerbjudanden, sista minuten, 
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reseerbjudanden med övernattning går det att sortera efter parametrarna datum, lägsta pris 
först, destination, avreseområde, varaktighet och de nyaste erbjudandena.  
 
På Travelmarket´s reseportal finns kompletterande tjänster vilka förhöjer värdet på 
kärntjänsten. Sådana tjänster är i form av klimattabeller, destinationsguider, tidtabell för 
reguljärflyg, valutaomräknare, artiklar om resmål och sevärdheter, nyhetsbrev, reseauktion, 
bokningsförfrågan, beställning av kataloger och snabbsökning/överblick där det går att söka 
på restema eller land. Sökningen resulterar i Travelmarket´s samlade information om sökvalet 
som gjorts i form av inspiration och resebyråer. Travelmarket har även reserelaterade länkar 
till andra företag. De vill fungera som en inspirationskälla för besökare och menar att när de 
spenderat tid, läst och fått information på samma sajt förenklar det för dem att göra val och 
effektiviserar sökprocessen.  
 
Gällande kundservice har användarna möjlighet att kontakta Travelmarket via telefon och e-
post. Kundservice är enligt Travelmarket bra men det är samtidigt en kostnadsfråga. 
 
Travelmarket har en sökfunktion, men endast för olika sorters resor. De saknar en söktjänst 
för att kunna navigera lättare på hemsidan trots att de anser att det är en bra tjänst. För att 
förklara för användarna hur de hittar på sidan har de dock en sajtkarta.  
 
5.1.4.3 ”Lock-in” 
Travelmarket har funnits i tio år. Eftersom företaget är danskt i grunden och avdelningen i 
Sverige är så pass liten kan det försvåra för företaget att bygga upp ett varumärke här. 
 
Travelmarket har ett stort avtal med Google och syns ”online” framförallt via dem. För att 
bearbeta sina besökare använder Travelmarket nyhetsbrev vari det finns en modul som 
fungerar som ett CRM-system där konsumenten kan fylla i olika intressen. Nyhetsbrevet 
skickas ut till 100 000 mottagare varje vecka varav 27 000 i Sverige. Travelmarket arbetar 
inte med några lojalitetsprogram då de menar att lojalitetsprogram baseras på tidigare köp, 
varför det blir svårt för en jämförelsesida. De har däremot tävlingar, reseauktioner och andra 
aktiviteter där konsumenten kan lämna sin e-postadress som gör att de kan ta upp kontakten 
och dialogen på så sätt med konsumenten. Travelmarket utför nöjdkundanalyser med 
”webbservice software”, ett formulär som skickas ut via e-post och kan fyllas i av 
konsumenterna vilket fungerar som ett effektivt verktyg. Travelmarket mäter trafik på 
hemsidan och använder sig av statistiksystem från bland annat Webtrends. De har en 
portalmanager som ansvarar för utvecklingen av portalen och han tar bland annat hjälp av 
statistik för detta. All information som Travelmarket´s kunder lämnar, hanteras konfidentiellt. 
De använder både ”cookies” och htmls och informerar om det på sajten. 
 
5.1.4.4 Innovation 
Travelmarket samarbetar med sökmotorn Google för att driva trafik till sin sida. De arbetar 
med ”affiliate-marknadsföring” på Internet via sökmotorer och ett flertal samarbetspartners.  
 
Travelmarket jobbar löpande med produktutveckling. År 2006 fokuserades på att utveckla 
flygbokningsmotorn med nya funktioner. En strategisk plan är redan lagd för ytterligare tid 
framöver där det tillkommer olika nya steg och faser. Det kommer bland annat uppdateringar 
kring deras CMS-system, det vill säga plattformen varifrån de sköter sin hemsida och nya 
funktioner kring att hantera reseerbjudanden. Det krävs nya lösningar för att hålla sig kvar. 
Det kommer nya funktioner på Travelmarket´s sajt som kallas ”Open Jaw” och ”StopOver”. 
Det är sådana sökningar som tidigare inte fungerat på sökmotorer utan krävt ett telefonsamtal 
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med sin resebyrå. Sådana tekniska lösningar börjar nu närma sig varandra. Deras kategori 
Reseerbjudande kommer att göras om till att presentera alla reseerbjudanden. 
 
Resebranschen vill ha Internetkanalen menar Travelmarket eftersom det ger kunden möjlighet 
att boka när hon vill, 24 timmar om dygnet. De menar också att det som kommer stort nu är 
Internetmarknadsföringen. Marknaden för Internet kommer att växa och vara det självklara 
valet för att hitta resor. Det blir några stora företag som kommer ha störst mängd trafik, men 
menar samtidigt att det alltid finns utrymme för folk att finna sina egna lösningar på Internet. 
Den som lyckas bäst är den som kan reflektera över hur marknaden ser ut och erbjuda kunden 
en komplett sökning. Enligt Travelmarket kommer de närmsta åren sätta sin prägel på hur det 
kommer att se ut. Kunderna blir mer och mer vana att använda Internet och sköter allt fler 
ärenden via den kanalen. Travelmarket´s mål är att vara den ledande partnern för 
resebranschen i form av IT- och medialeverantör, som helhetsleverantör.  Travelmarket vill 
ligga i toppen, inte nödvändigtvis vara störst i form utav flest besökare men menar att som det 
ser ut nu ligger de ganska ensamma om att leverera alla delar. Den positionen vill de behålla 
för att bevara sin handlingsfrihet. 
 
5.2 Analys specialister 
 
5.2.1 Effektivitet 
En ren jämförelsesida är någon som PriceRunner, menar Jan Lundin och att det inte finns 
någon liknande för resor idag. Deras affärsmodell bygger på att driva trafik men aktörer inom 
resebranschen är inte riktigt där ännu. Resebyråerna på nätet har en annan affärsmodell och 
tar på sig ett större jobb än jämförelsesidorna. Specialisterna definierar generellt en 
jämförelsesida som en aktör vilken utför jämförelser av olika leverantörer och deras utbud. De 
kan ge indikationer på vad saker kostar men fungerar mer som rådgivning. Jämförelser av 
tjänster blir svårt eftersom de blir hårt knutna till klockslaget då jämförelsen utförs. Peter 
Hellman menar vidare att jämförelsesidornas affärsmodeller bygger på att ta betalt av 
annonsörer vilket kan skapa problem eftersom alla annonsörer kanske inte vill vara med. De 
flesta kommer endast att bli exponerade men inte få några resultat av att ligga på 
jämförelsesidorna. Ju fler som kommer att använda sig av jämförelsesidorna, desto fler 
exponeringar. Han menar vidare att jämförelsesidorna måste skriva att de avgränsar sig, vilka 
det är som jämförs och vad som jämförs. Det skulle räcka med sju till tio aktörer på en 
jämförelsesida. Jämförelsesidor för resor har det svårare än de för andra produkter, delvis på 
grund av att det bygger mycket på uppdatering vilket inte alla mäktar med.  
 
Allting behöver inte finnas i realtid. Om resenärens framförhållning är lång behöver 
informationen inte levereras på en gång. Som ett bra exempel nämner Peter affärsmodellen 
för Insplanet vilka jämför försäkringar. Urban Lindstedt är av annan åsikt och menar att det 
ska gå snabbt på nätet. Han kan tänka sig att vänta i 60 sekunder, inte längre. Peter menar att 
jämfört med USA och Norge har jämförelsesidor i Sverige inte lyckats lika bra eftersom 
enskilda aktörer är starkare som varumärken än jämförelsesidorna i Sverige.  Urban påpekar 
att bakom vissa jämförelsesidor står dessutom aktörer som också äger resebyråer, vilket 
ifrågasätter jämförelsesajtens trovärdighet. En Internetresebyrå utför också prisjämförelser 
men skulle aldrig kalla sig jämförelsesajt. Urban anser dessutom att det går att hitta det 
billigaste priset på egen hand och inte via en jämförelsesida. Han anser att Luftgrop känns 
bäst även om ägarna också står bakom en resebyrå. Han tycker även att Prisjakt är en av de 
bästa jämförelserna, men de har dock inga resor. Kelkoo´s tjänst tycker han ger ett sämre 
resultat eftersom det bara är betalande företag som är med i jämförelsen. PriceRunner säger 
att de står på användarens sida men det har de inte alltid kunnat leva upp till. Kelkoo har inte 
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gått ut med något sådant och är på så sätt ärligare. För konsumenterna är det bäst om 
jämförelsesidorna är oberoende. Frédéric Saigne talar om två typer av jämförelsesidor. Den 
ena innebär extrem enkelhet men med en enorm teknik som ligger bakom. Den andra är 
generalister, sådana jämförelsesidor har massor av olika kategorier av jämförelser. Åsa 
Lundell definierar en jämförelsesidas egenskaper som följande: objektivitet, komplett urval, 
tydlighet i vad som ingår och inte ingår i olika priser och möjlighet att göra urval och 
sökningar på önskade parametrar. 
 
Jan tycker inte att jämförelsesidor för resor tillför speciellt mycket, dock anser han att de har 
en roll att spela. Jämförelsesidornas konkurrent är framförallt Google, med cirka 40 procent i 
Sverige när det gäller sökningar på resor. Urbans personliga åsikt är att han i princip slutat 
använda jämförelsesidor, eftersom han inte anser sig få något resultat av dem. Frédéric tycker 
att några av jämförelsesidorna är duktiga på att presentera information och gör det på ett 
enkelt sätt vilket underlättar för besökaren på sidan. Sedan menar han att de som kan skapa ett 
gott samarbete med researrangörerna och byråerna vilkas produkter jämförs, kommer att 
gynnas i längden. 
 
Det är svårt för en liten kommersiell jämförelsesida att vara helt neutral i sin presentation 
enligt Jan, antingen kan resultatet vara styrt av intäktsmodellen eller så har de inte access till 
alla relevanta sökresultat. Peter menar att den jämförelsesajt som hittar en affärsmodell där 
både kunder och leverantörer finansierar sajten är vinnare i slutändan. Om jämförelsesidan 
bara jämför de aktörer som är med och betalar pengar till sajten blir den leverantörsstyrd. 
Vidare kommer det vara några aktörer som väljer att synas med endast ett begränsat utbud på 
jämförelsesidorna, bara för att finnas med. Det begränsar jämförelsesidans möjlighet att ge en 
rättvis jämförelse eftersom vissa erbjudanden utelämnas. Svårigheten kommer att vara 
uppdatering av exempelvis priser, Peter tror många jämförelsesidor inte kommer att mäkta 
med att uppdatera sina erbjudanden. Han anser vidare att affärsmodellen mellan leverantören 
och jämförelsesidan måste förändras någonstans. Eventuellt genom att en fast avgift betalas 
under året och en del i rörligt beroende på de avslut som görs. Då måste det även gå att mäta 
att besöken kommit från jämförelsesidan. Han anser att det gamla provisionssystemet, att en 
viss procent betalas om besöken kommer från jämförelsesidan är bra. Urban tror att det är 
svårt för en jämförelsesida att bygga en bra prisjämförare eftersom de idag tar betalt av 
resebolagen för att vara med. Om de däremot inte skulle göra det har reseföretagen ingenting 
att förlora. Problemet då är att intäkterna måste komma från en annan källa menar Urban, men 
tror dock att det är fullt möjligt att bygga den typen av jämförelsesida. Om en prisjämförelse 
definieras till sök anser Urban att det finns möjlighet att etablera något som kallas vertikalt 
sök, ett sök som är avgränsat inom ett visst område.  
 
Frédéric anser att en jämförelsesida för resor kräver resurser i form av duktiga tekniska 
människor och utvecklare med erfarenhet från resebranschen. De måste ha en stor kunskap 
om tekniken som ligger bakom och det behövs framförallt programmerare och bra säljare som 
känner till branschen. Peter menar dock att för att driva en jämförelsesida för resor är det inte 
nödvändigt med kunskap om resor. Den rätta inställningen till kunder är viktigare. 
 
Den som driver en jämförelsesida för resor är någon med erfarenhet från 
Internetmarknadsföring menar Frédéric. Vidare kan det också vara en aktör med väl etablerat 
varumärke. Åsa anser att jämförelsesidor bör drivas av en oberoende aktör. Frédéric menar 
dock att det är svårt att vara helt oberoende för en jämförelsesida. Om det inte är på grund av 
ägaren, beror det på att de aktörer som kommer högst upp i jämförelselistan är de som betalar 
högsta priset. Åsa menar vidare att jämförelsesidan ska ha ett eget varumärke men att 
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tekniken bör vara inhyrd. Urban tycker att det är väsentligt att ha ett samarbete med de 
viktigaste aktörerna för att driva en jämförelsesajt. Den andra tänkbara modellen är att olika 
bolag skickar en Excel-fil med de senaste uppdateringarna till jämförelsesidan. Då går det att 
bygga ett bättre gränssnitt och bättre funktionalitet, dock finns det alltid någon som inte vill 
vara med. 
 
För konsumenten tycker inte Jan att det har någon betydelse vem som driver en 
jämförelsesida för resor. När det till exempel gäller deras eget projekt Hela Resan menar han 
att det borde innebära ett stort förtroendekapital att det inte finns någon kommersiell aktör 
bakom. Ska en aktör vara framgångsrik krävs det stora finansiella muskler för att trycka ut 
varumärket. Både Peter och Urban trycker även de framförallt på att det krävs mycket pengar 
för att starta och driva en jämförelsesida men även att tekniken är väsentlig. Peter anser att de 
stora sidorna kräver en teknik som ingen av dem har idag, det krävs en enorm GDS-
investering. De mindre sajterna borde jämföra färre aktörer. Några aktörer Peter anser skulle 
kunna driva en jämförelsesida för resor är resbyrån Ticket eller tidningen RES. De skulle vara 
starka systemägare med finansiella muskler. Ett annat företag som varit på väg att börja med 
jämförelsesidor är Microsoft, även GDS:erna har hållit på fram och tillbaka. Rent spontant 
borde mediabolagen vara bra som ägare men samtidigt raserar det deras affärsmodell när det 
gäller annonsörer. Metro hade till exempel problem när de ägde en resesajt, lösningen vore att 
sätta sajten i något annat bolag.  
 
5.2.2 Komplement 
Om företaget: 
Frédéric Saigne anser att informationen om själva jämförelsesidan bör innehålla historia om 
företaget. Åsa Lundell tycker däremot att information om ledning och personal, kontor 
(adresser och kartor/vägbeskrivning) och finansiell fakta bör finnas. Peter Hellman anser att 
fakta om företaget är en viktig punkt eftersom det är svårt att veta vem det görs affärer med på 
Internet. Peter valde ut punkterna historia, ledning och personal samt kontor som viktigast. 
Urban Lindstedt håller med Peter om att det är bra om företaget presenterar sig på sajten med 
historia eftersom jämförelsesidorna normalt sett är rätt anonyma.  
 
Produkter och service: 
En klientlista anser Frédéric Saigne att en jämförelsesida för resor ska ha. För demonstration 
av produkterna är det bättre med en länk. För flyg behövs inga demonstrationer. Speciella 
erbjudanden är bra, det är ett sätt att tjäna pengar. Senaste uppdateringen är ett krav enligt 
Frédéric, men påpekar att många sajter inte uppdaterar tillräckligt ofta, kanske bara en gång 
om dagen. Hur länge Frédéric kan tänkas vänta på jämförelsen beror på vad det är för slags 
resa. För en paketresa samt för en resa värd mycket pengar kan han tänka sig att vänta 24 
timmar. Frédéric menar vidare att jämförelsesidorna borde arbeta mer med forum där 
användarna kan ge betyg på en viss resa eller destination. Omdömen om de som står bakom är 
mycket viktiga och bör finnas med, inte bara bilder från resekataloger. ”Bloggar” däremot 
menar Frédéric att andra kan göra, inte jämförelsesidan eftersom ”bloggen” känns mer 
personlig. Hemsidan kan däremot ha ett samarbete med andra ”bloggar”. En ”blogg” kan 
dock vara ett PR-verktyg liksom att pressmeddelanden är mycket viktig PR. Åsa Lundell 
tycker utöver vad Frédéric nämner att demonstrationer av produkterna bör finnas på 
jämförelsesidan, hon väljer också nyhetsbrevet istället för pressmeddelanden. Jan Lundin är 
av samma åsikt som Åsa. Han menar vidare att jämförelsesidorna ska vara så grunda som 
möjligt, och inte ha tjänster som ”blogg” och ”chat”. Peter Hellman anser däremot att ”blogg” 
och forum visar vad kunderna tycker, att det kommer bli viktigare och att branschen måste bli 
mycket bättre. Gällande uppdatering delar Jan och Peter åsikt, den ska ske varje sekund. Peter 
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kan dock också tänka sig att vänta 24 timmar på en jämförelse. Däremot anser Jan att tid för 
leverans av jämförelse måste vara nu, han kan inte tänka sig att vänta längre inte ens på en 
mer komplex resa. Han menar vidare att priset är oväsentligt om det inte finns en plats, de två 
är alltid kopplade till varandra. Tid är också viktigt men det kan även handla om 
bekvämlighet till exempel hur många olika byten på resan som krävs. Peter anser att 
klientlista och speciella erbjudanden bör finnas med. Möjlighet för kund att välja parametrar 
för jämförelse är också viktigt. Nyhetsbrev behövs också men de kan även vara 
pressmeddelanden. 
 
Kundservice: 
Information om att jämförelsesidan inte är ansvariga bör finnas anser Frédéric Saigne. 
Elektronisk ”helpdesk” är idag ganska begränsat men om knappt fem år har robotar utvecklats 
till att kunna svara på vad som helst. En ”bot” (robot) på en jämföreslesida skulle kunna 
hjälpa användaren att hitta rätt väg tills hon finner den destination hon vill ha. Åsa Lundell 
och Jan Lundin menar att elektronisk ”helpdesk” alternativt personlig service är viktigt liksom 
tydlig information om villkor för reklamationer och vanliga frågor och svar. Peter Hellman 
ställer sig mer frågande till om kundservice ska finnas hos jämförelsesidan eller hos 
respektive enskild aktör. Han tycker att det räcker om kundservicen är digital, ”botar” som 
svarar på frågor kommer att komma men behövs inte ännu. Frågor och svar bör också finnas. 
Urban Lindstedt anser att eftersom jämförelsesidorna inte kan ta ansvar för resan är 
information om reklamationer bra. Enligt Urban är ”helpdesk” i form av mänsklig support bra 
men blir dyrt och menar vidare att intelligenta agenter inte fungerar särskilt bra idag. 
 
Generell information: 
De flesta av specialisterna tycker att kontakta oss är en viktig punkt liksom sökfunktion på 
sidan. Frédéric Saigne tycker även att sajtkarta är viktigt och menar att säkerhetsaspekten 
skulle kunna innebära att välja mellan standard http eller https. Sökfunktion på sajten bör 
finnas och länkar till relaterade hemsidor som till exempel reseförsäkringar. Åsa Lundell vill 
även hon ha med information om säkerhet, men även lediga jobb. Peter Hellman ställer sig 
mer tveksam till punkten kontakta oss men håller med om att sökfunktioner är jätteviktigt. 
Han tycker liksom Frédéric att länkar bör finnas på sidan, till exempel till information om 
valuta, försäkringar och reseböcker. Urban Lindstedt anser att funktionslistan generellt 
omfattar för många punkter. Om en jämförelsesida skulle anamma alla dessa handlar det inte 
längre om en prisjämförelsesajt utan om en resebyrå. Urban har svårt att förstå att de kan nå 
upp till en sådan kvalitet och ändå tjäna pengar. Jan Lundin tycker att de aktörer som endast 
har en katalogtjänst måste förflytta sig i värdekedjan annars blir det tufft. Peter menar att 
jämförelsesajterna bör fundera över sin roll kontra andra aktörer. Några jämförelsesajter har 
gett ut tidningar men det är bättre att arbeta med partners. Han förstår varför tidningar görs 
men om det blir en av de sämre tidningarna svärtar det bara ned varumärket. 
 
Frédéric påpekar svårigheten med jämförelsesajter och menar att sajterna är gjorda för 
prisjämförelse men frågar sig om de verkligen jämför saker som är jämförbara. Åsa tycker att 
följande faktorer går att jämföra: pris, rabattmöjligheter, lediga platser, avresedatum/tider, vad 
som ingår, standard, servicenivå, flexibilitet (till exempel avbokningsregler), resmål, 
extratjänster (till exempel flygbuss) samt paket (till exempel hotell, hyrbil och golf). Jan 
menar att de flesta går på pris i förhållande till vad de får. Peter tycker att hotell och 
inkvartering är möjligt att jämföra, men att det idag fungerar dåligt. Vidare går det att jämföra 
transport som till exempel flyg och hyrbilar, tidtabeller, klassifikationer, antalet stjärnor samt 
hur lång tid det tar att boka. Användare med framförhållning bör premieras, de gör arbetet 
mycket enklare och har oftast också större förväntningar på reseprocessen. Parametrar kan 
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även vara olika mervärden menar Peter. Urban anser att jämförelsesidan kan användas för 
sökning av till exempel flyg och som en första informationssökning på en resa. Det är svårt att 
jämföra produkter som inte är standardiserade fullt ut. Luftgrop anser han har roligast 
funktionalitet, där användaren till exempel kan se när på året det är billigast att flyga till en 
viss destination.  
 
5.2.3 ”Lock-in” 
Frédéric Saigne anser att lojalitet kan skapas till en jämförelsesida. Researrangörer och byråer 
kan däremot inte skapa lojalitet via en jämförelsesida eftersom priset är viktigast. Åsa Lundell 
menar också att det går att skapa lojalitet via en jämförelsesida då sajterna bör arbeta med 
bästa erbjudandena genom exklusiva samarbeten samt det mest kompletta utbudet och den 
tydligaste jämförelsen som håller ”enda fram” (det vill säga priset ändras inte innan man 
bokat genom till exempel påslag och dolda avgifter). Jan Lundin anser att det enda sättet det 
går att skapa lojalitet är genom att stärka sitt varumärke men påpekar att det kan vara svårt för 
små aktörer. I RTS projekt Hela Resan arbetar de på motsatt sätt, det vill säga genom ”white 
label” och struntar i varumärket. Det är istället andra aktörers varumärken som Hela Resan 
laddar. Peter Hellman tycker att lojalitetsprogrammen idag är urvattnade och att det är svårt 
på en jämförelsesida. Möjligtvis kan det göras genom en kundbas som ges till leverantörerna. 
Jämförelsesidorna bör även arbeta med bra partners, satsa på reseberättelser och att föra ut 
varumärket. De kan även göra listor för till exempel bästa krogar och evenemang. Urban 
Lindstedt menar att det är lättare att skapa lojalitet ju mer nischat och smalt företaget är. 
Enligt Peter skapas lojalitet via nätet genom uppföljningsarbete och användande av enkäter 
och nyhetsbrev. För många nyhetsbrev leder dock till att det blir urvattnat. Det gäller för 
sajterna att fråga kunderna och lyssna på vad de tycker. Urban menar att eftersom 
normalsvensken inte reser oftare än vart annat, vart tredje år kommer varumärket aldrig att 
sätta sig. Jämförelsesidan måste investera massivt i reklam och synas hela tiden. Lojalitet på 
Internet är generellt svårt, vad företag däremot kan göra är att skapa kännedom om sitt 
varumärke. 
 
Urban menar att idag är sökmarknadsföringen mycket större än jämförelsesajterna men många 
räknar in dem som söktjänster. Vidare tror han inte på jämförelsesidor som enda 
marknadsföringskanal, utan snarare på sökmotorerna. Vissa aktörer arbetar emellertid i 
huvudsak med prisjämförare, men då har de också bestämt sig för att vara billigast, vilket han 
inte anser vara en bra affärsmodell. Urban och Peter tycker att aktörer bör satsa på 
sökordsoptimering i sökmotorerna Eniro, Sesam, Yahoo! och Google. Peter menar att 
jämförelsesidorna bör ligga på första sidan och bland de tio översta resultaten. Enligt Urban 
köper Kelkoo upp många sökord vilka driver trafik till dem. PriceRunner har enligt Urban, 
byggt sitt varumärke på att folk hittar till sajten direkt, själva, i större utsträckning. 
PriceRunner och Kelkoo bygger varumärken på ett helt annat sätt än andra aktörer på 
marknaden. De mest effektiva marknadsföringsmetoderna är egna nyhetsbrev. Urban menar 
att även då kunden inte läser nyhetsbrevet varje gång kommer hon att minnas tjänsten den dag 
hon behöver den. ”Bannerannonsering” men även samarbeten med partners är viktiga 
aktiviteter. Sponsrade länkar är enligt Urban också viktigt, Peter menar dock att viss 
måttlighet gäller, samt vem och vad jämförelsesidan länkar till.  
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5.2.4 Innovation 
Specialisterna är överens om att Internet har påverkat olika affärsmodeller i stor utsträckning 
och skapat nya affärsmodeller. De menar också att Internet ger små aktörer möjlighet att ha en 
närvaro på marknaden som de inte kunnat ha tidigare. Peter Hellman menar dock att det är 
svårt att hålla ordning på alla aktörer och frågar sig vem som står bakom jämförelsesidorna. 
Eftersom det är enklare att bli global på nätet blir det också allt viktigare med varumärken. 
Globaliseringen ökar dessutom möjligheten att tjäna pengar genom skalfördelar. Åsa Lundell 
påpekar att kanalen har ökat effektiviteten. Frédéric Saigne anser att vissa sajter har tagit över 
på nätet, till exempel ”resecommunities”, reseguider och nischade sajter med till exempel 
bilder över olika destinationer. Alla specialister anser att Internet ger en pristransparens vilket 
också bidragit till jämförelsesajternas uppkomst. De ser resebranschen som väl lämpad för 
Internet och jämförelsesidor. Urban Lindstedt menar att turistbranschen mer än någon annan 
bransch anammat Internet som marknadsförings- och försäljningskanal, men tycker ändå inte 
att de gör det särskilt bra. Frédéric menar att tiden folk spenderar framför datorn också 
påverkar branschen, människor spenderar större tid på Internet än vad de lägger på många av 
de andra medierna. Specialisterna tror alla på förändrade betalningsmodeller inom 
resebranschen.  Peter menar att vissa tjänar pengar på klick mot tidigare då det har talats 
mycket om provisioner. Eftersom många surfar på nätet, men det är färre som konverteras, 
gäller det att ha system som kan mäta vad som görs på nätet. Peter tror också på en 
beteendeförändring där kunderna i Sverige går från att söka färdigpaketerade resor till att allt 
mer efterfråga egen paketering. Många av specialisterna tror på fler och nischade aktörer i 
framtiden. Peter tror på ett avgränsat utbud, till exempel en Nordenaktör. 
 
Marknaden för jämförelsesidor för resor har stor potential, tycker Frédéric, och menar att de 
kan utvecklas på många olika sätt. Jan Lundin anser att de måste se över sina affärsmodeller, 
ju mer information och större utbud desto svårare blir det att strukturera informationen. 
Allteftersom jämförelsesidornas företagskunder blir duktigare kommer de i minde 
utsträckning behöva använda sajterna i sitt arbete. Marknaden har förflyttat sig från att vara 
leverantörsstyrd till att vara konsumentstyrd. I dagens läge är allt mer individuellt och kunden 
har mer makt. Jämförelsesidorna kan inte bara ta betalt av leverantörerna, det måste även 
finnas ett värde för dem. Urban tror att endast de stora jämförelsesidorna kommer att finnas 
kvar i framtiden. Små aktörer måste hitta mervärden, som att bygga ”communities” eller satsa 
på ett intressant innehåll. När det gäller resor tror han att större delen av transaktionerna 
kommer att ligga på nätet. Är det några som ska vara oroliga för jämförelsesidorna är det 
Internetresebyråerna. Idag finns det emellertid ganska många resesbyråsajter och de flesta 
sådana tror Urban är bättre än prisjämförarna när det gäller användarvänlighet och gränssnitt. 
Han kan emellertid också tänka sig framtida scenarier där jämförelsesajterna tränger undan 
resebyråerna. Urban menar att vi bara har sett början än när det gäller Internetutvecklingen, 
att det finns mycket att göra för att förbättra för användarna. 
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6. Resultat 
I resultatet knyter vi an till det som lyfts fram i analysen. Med resultatet ska syftet med 
uppsatsen besvaras, vilket är: Syftet är att identifiera hur jämförelsesidor arbetar med att 
skapa värde för individuella användare och därmed genererar värde till verksamheten i sig, 
dess företagskunder och samarbetspartners. Slutligen sammanfattas resultatet, se tabell 5. 

Då konkurrensen är stor på Internet idag bör jämförelsesidorna arbeta med värdeskapande 
källor. För användaren är värdet på tjänsten självklart som störst om den utförda jämförelsen 
är så rättvisande som möjligt. 

6.1 Effektivitet 
Uppdatering av information är ytterst viktigt för en jämförelsesida. En otillräckligt fungerande 
uppdatering påverkar både tilltron och syftet med tjänsten vilket i sin tur också inverkar på 
värdet av tjänsten. Då informationen av resor är fluktuerande krävs det ständig uppdatering så 
att ingen inaktuell information presenteras för användaren. Uppdateringen kräver mycket 
arbete och resurser men är ett måste då gammal information inte gynnar någon 
jämförelsesida. Då Reseguiden hämtar information i realtid är informationen som presenteras 
på hemsidan uppdaterad. Hos PriceRunner kan informationen vara mellan en och två timmar 
gammal då uppdateringen görs varje- alternativt varannan timme. De priser som finns med i 
den del som Travelmarket själva definierar som jämförelsetjänst uppdateras i koppling till en 
GDS, vilket innebär att informationen är aktuell. Hos Kelkoo finns det en viss risk för 
inaktuell information. De hämtar sparade resultat från en tidigare sökning och presenterar det 
på nytt om en exakt likadan sökning görs inom en halvtimme från den första sökningen. För 
övrigt hämtar de generellt informationen direkt hos alla resebyråer. Eftersom Reseguiden är 
en vertikal sajt inom resor kan de hålla ett brett utbud inom sin genre. Ett sådant brett utbud 
bidrar till att användaren kan utföra en jämförelse mellan olika reseföretag på en och samma 
sida. Det innebär ett mer rättvisande sökresultat vilket i sin tur skapar värde. Då Kelkoo och 
PriceRunner är horisontella jämförelsesajter kan det bidra till att de har ett mer begränsat 
utbud för resor. Då Kelkoo enbart jämför resebyråer som de har avtal med på sajten begränsar 
det utbudet ytterligare. I relation till Kelkoo är PriceRunner´s totala utbud för resor emellertid 
än mer begränsat, trots att de jämför både betalande respektive icke betalande reseföretag. 
Travelmarket´s vertikala resesajt har generellt sett ett brett utbud men då de först och främst 
definierar sin kategori flygbiljetter som en jämförelsetjänst begränsar det utbudet. Om 
analysen istället utförs med hänsyn till observationen där kategorier för jämförelser är fler är 
utbudet emellertid större. 

En fråga som påverkar värdet av tjänsten är jämförelsesidornas respektive intäktsmodell. 
Sökresultatet kan vara styrt av intäktsmodellen hos den jämförande sajten eller påverkas av att 
de inte har tillgång till alla relevanta produkter för sökningen. Det leder till frågor om 
sajternas neutralitet och oberoende, två viktiga faktorer i skapandet av en rättvisande 
jämförelse. Hos Reseguiden är konsumenten i fokus då de säger sig vilja stå på kundens sida. 
Den neutrala söktjänsten hos Reseguiden bidrar inte till frågor om deras oberoende för 
användaren. De jämför både betalande och icke betalande butiker och gör inte någon 
åtskillnad dem emellan. Då Reseguidens intäktsmodell bygger på annonsintäkter och intäkter 
via reseföretagens anslutningsavgifter (vilka är baserade på en kostnad per klick), är de 
ekonomiskt beroende av både annonsörer och användare. Hos Kelkoo ser förfarandet 
annorlunda ut då de endast jämför betalande butiker vilket innebär att de inte är oberoende 
samt att de kan ses helt som leverantörsstyrda. Det är emellertid inget Kelkoo döljer utan de 
medvetandegör användaren genom att informera om det på hemsidan. Intäktsmodellen ser 
dock liknande ut som för Reseguiden. Travelmarket och PriceRunner arbetar även de med 
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liknande intäktsmodeller. Travelmarket anser sig vara neutrala och oberoende även då deras 
50 medlemmar deltar med någon form av marknadsföringspaket vilket innebär att de till stor 
del enbart jämför betalande kunder. PriceRunner jämför både betalande och icke betalande 
aktörer. En informationstext på PriceRunner´s hemsida förtäljer att oavsett om företagen är 
medlemmar eller inte ska detta inte påverka var i prislistningen de placeras. 
Jämförelsetjänsten hos alla sajterna är gratis för användarna.  

Jämförelsesidornas resurser är av stor betydelse för att kunna tillhandahålla en bra tjänst. De 
kräver både stora finanser och djup kunskap om teknik och Internet. Ett starkt varumärke 
bidrar även det, då ett välkänt sådant skapar förtroende hos användarna. Reseguidens unika 
och viktigaste resurs är deras personal och dess kunskap om resor och Internet. Deras resurser 
ligger inom företaget. PriceRunner anser att teknologi, kunskap, finansiering, materiella 
resurser, varumärket, image och kundrelationer alla är lika viktiga resurser för dem. Deras 
varumärke är välkänt och är en mycket viktig tillgång i deras arbete. Travelmarket´s 
viktigaste resurs är att de har en helhetslösning för sina kunder men de kan även hjälpa 
företag med vissa delar av flödet. Det är en tillgång för dem att de till största del har 
kompetensen och tekniken inom företaget för att leverera sådana lösningar. Kelkoo ser 
människorna, personalen och sidans användare, som deras mest betydande resurs då de bidrar 
till vidareutveckling för företaget. Deras varumärke är i Europa välkänt, men i Sverige har 
kännedomen gällande deras varumärke påverkats av att en konkurrerande aktör hann före 
samt att de hade en närmare anknytning då de startade på den svenska marknaden. Systemen 
och tekniken finns inom företaget med undantag av vissa tekniker som tas in på konsultbasis. 
 
6.2 Komplement 
Många kompletterande sökmöjligheter och tjänster minskar sökkostnaderna, förenklar 
beslutsprocessen för användaren samt förhöjer jämförelsesidans unicitet. Reseguiden 
innehåller sökmöjligheter på många olika kategorier vilket ökar värdet på tjänsten. De har 
många olika produktkategorier att välja mellan. Även Kelkoo har sökmöjligheter på många 
olika kategorier trots ett mindre utbud för resor. Travelmarket har likaså de sökmöjligheter på 
många olika kategorier enligt observationen. Däremot anser de själva att endast en kategori är 
en renodlad jämförelsetjänst. PriceRunner har färre kategorier för resor än de andra. Eftersom 
användare hos Reseguiden kan sortera efter andra parametrar än pris stärker även det värdet 
på tjänsten, då alla användare inte nödvändigtvis är ute efter en resa till lägsta kostnad. Även 
Kelkoo och Travelmarket arbetar på detta sätt och tillhandahåller andra parametrar för 
sortering än pris. Hos PriceRunner görs sortering enbart delvis när det gäller deras 
jämförelsetjänst för resor. 
 
Ett komplement som är viktigt i arbetet med värdeskapande är kundservice. Det är något som 
dock inte är särskilt utvecklat hos någon av de undersökta jämförelsesidorna. Reseguiden 
tycker att denna faktor är mycket viktig och önskar att den skulle vara mer utvecklad än vad 
den är idag. Användare värdesätter kontaktmöjligheter med ett företag. Reseguiden har dock 
inte möjlighet att besvara frågor från användare per telefon. För Kelkoo´s del ser 
kundservicedelen ut på ett liknande sätt. De hänvisar användarna att först och främst kontakta 
den säljande butiken. De svarar dock på allmänna frågor via telefon och e-post. Kelkoo anser 
att mycket när det gäller kundservice ska finnas hos butikerna. PriceRunner menar, liksom 
Reseguiden att kundservice är viktigt, men säger också att det hade varit viktigare om de sålt 
något. Även de hänvisar användarna först och främst till den säljande butiken. Hos 
Travelmarket har användarna möjlighet att kontakta dem via telefon och e-post. De tycker att 
kundservice är bra men att det är en stor kostnad. 
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6.3 ”Lock-in” 
Reseguiden har en välutvecklad medlemstjänst som knyter användarna tätare till sajten. 
Medlemstjänsten innehåller många funktioner som handlar om interaktion vilket också visar 
att de är konsumentfokuserade. Även Kelkoo har många tjänster som kräver 
medlemsregistrering. Dock bygger deras tjänster inte lika mycket på interaktion som för 
Reseguiden. Det finns dessutom inte några specifika medlemstjänster för resor, vilket kan 
sänka värdet för användarna. Travelmarket har inte några tjänster som bygger på interaktion 
med användaren eller användare emellan. PriceRunner arbetar med interaktiva tjänster men 
sparsamt inom kategorin för resor. 
 
För att identifiera sina användares behov använder sig Reseguiden av olika verktyg, till 
exempel olika undersökningar. Undersökningarna kan hjälpa Reseguiden i arbetet med att 
skapa en konsumentvänlig sajt med värdeskapande attribut. Även Kelkoo arbetar på liknade 
sätt för att identifiera användares olika behov.  PriceRunner utför olika tester med syftet att 
utröna användarvänligheten på sajten och Travelmarket utför nöjdkundsanalyser. Det 
tillvägagångssätt som jämförelsesidorna använder sig av hjälper dem att anpassa tjänster efter 
användarnas beteenden vilket bidrar till ”lock-in”. Jämförelsesidorna är alla mindre bra när 
det gäller arbetet med lojalitetsskapande program, inte någon av jämförelsesidorna arbetar 
särskilt aktivt med detta vilket enligt dem beror på att de inte säljer något och att det därmed 
blir svårt.  
 
6.4 Innovation 
Alla jämförelsesidorna i undersökningen anser att deras marknad kommer att växa i 
framtiden. Hälften av dem tror på ett mer nischat utbud när det gäller resor med möjligheten 
till exempel egen paketering eller paketering av mer komplexa resor. Med den visionen om 
framtiden bör det vara ännu viktigare att leverera ett brett utbud av resor, med många 
värdeskapande komplement. Det ökar attraktiviteten hos användarna samt bidrar till att de kan 
överleva i den växande konkurrensen på marknaden. De måste ta hänsyn till 
beteendeförändringar och arbeta innovativt. Fördelen för dem är att Internet underlättar det 
arbetet då det lättare går att mäta trender och beteendeförändringar på nätet. Andra 
framtidssyner pekar mot att kunna integrera bokningstjänster på jämförelsessidorna. 
 
Vår analys visar att jämförelsesidorna idag arbetar med att skapa kompletterande tjänster och 
produkter till sin kärntjänst men att de alla kan bli bättre. Jämförelsesidorna måste bli mer 
medvetna om att arbetet med att tillföra värde för användarna även påverkar verksamheten i 
stort. Det blir som en positiv spiral eftersom om användarna upplever tjänsten som värdefull 
med många betydande komplement kan det bidra till fler användare och därmed skapa en 
större attraktivitet för annonsörer och anslutna butiker vilket har en positiv inverkan för 
jämförelsesidan. Det går även att se på denna spiral från företagskundernas, det vill säga de 
anslutna butikerna synvinkel. Ju större fördelar kunderna kan dra från företaget desto högre 
blir incitamenten för dem att stanna kvar respektive gå med i nätverket som e-företaget 
etablerat. Dessutom bidrar en ökad förmåga att skapa ”lock-in” till en stor volym av 
transaktioner på sajten. I sin tur skapar detta högre incitament för samarbetspartners att tillföra 
kompletterande erbjudanden. 
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Tabell 5. Jämförelsesidornas skapande av värde76 
 
Jämförelsesida PriceRunner Kelkoo  Reseguiden Travelmarket  
Effektivitet     
Utbud för resor. Litet. Litet. Stort. Stort. 
Uppdatering för 
resor. 

Sällan. Sällan. Ofta. Ofta. 

Vem jämförs? Medlemmar/icke 
medlemmar. 

Medlemmar. Medlemmar/icke 
medlemmar. 

Medlemmar/delvis 
icke medlemmar. 

Intäktsmodellen. Annonsint/ 
anslutningsavg. 

Annonsint./ 
anslutningsavg. 

Annonsint./ 
anslutningsavg. 

Annonsint./ 
anslutningsavg./ 
medlemsavg. 

Resurser för resor. Små. Små. Stora. Stora. 
Komplement     
Produktkategorier 
för resor. 

Få. Många. Många. Många. 

Parametrar för 
sortering för resor. 

Få. Många. Många. Många. 

Kundservice. Begränsad. Begränsad. Begränsad. Begränsad. 
”Lock-in”     
Interaktiva tjänster 
för resor. 

Få. Få. Många. Inga. 

Medlemstjänster 
för resor. 

Få. Få. Många. Få. 

Identifierar 
användares behov. 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Innovation     
Produktutveckling. Löpande. Löpande. Löpande. Löpande. 
Jämförelsesidor i 
framtiden. 

Växande marknad. 
 

Växande marknad. 
Nischat utbud. 

Växande marknad. 
Nischat utbud. 

Växande marknad. 
Integrerade 
bokningstjänster. 

 
Alla delar i tabellen, se tabell 5., ovan är samverkande. Om någon av delarna inte uppfylls kan 
jämförelsesidorna inte skapa värde fullt ut. Som synes har de mer horisontella portalerna, 
PriceRunner och Kelkoo, svårare att skapa värde med sin jämförelsetjänst för resor. Den 
vertikala portalen Reseguiden klarar av att generera värde då de arbetar med alla delar. En del 
de är speciellt skickliga på är arbetet med ”lock-in” då de har ett stort utbud av interaktiva 
tjänster. Den andra vertikala portalen Travelmarket brister under ”lock-in” då de inte 
interagerar med användarna eller arbetar med medlemstjänster för dem i någon större 
utsträckning. 
 

                                                 
76 Lindberg, A, Marcussen, C 
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7. Slutsats och diskussion 
 
Med utgångspunkt från analysen presenteras i detta avsnitt en slutsats och diskussion. 
Slutsatsen och diskussionen besvarar problemformuleringen som är: Vilka faktorer är viktiga 
för att jämförelsesidorna ska kunna förstärka värdet av de tjänster de erbjuder?  
 
7.1 Slutsats 
De faktorer som är viktiga för att förstärka värdet av en jämförelsesidas tjänster är dels 
frambringande av transaktionseffektivitet, erbjudande av komplement till kärntjänsten och 
skapande av lojalitet, det vill säga ”lock-in”. Dels ett innovativt arbete med produktutveckling 
samt att följa med i utvecklingen av marknaden. Möjligheten för jämförelsesidorna att klara 
av detta bygger i stort på hur deras affärsmodeller är uppbyggda och vilken modell de 
använder för att generera intäkter. En jämförelsesida bör leverera något utöver själva 
prisjämförelsen för att långsiktigt klara konkurrensen på en prisdriven marknad och undvika 
hyperkonkurrens. För att effektivisera sin tjänst bör de uppdatera alla sina produkter i realtid 
genom direktsökningar i olika system och hos reseföretagen. Alternativt krävs ett innovativt 
tänkande angående uppdatering. För mer komplicerade resor skulle en längre väntetid för ett 
korrekt och komplett erbjudande vara en möjlighet. Varumärkesbyggande aktiviteter är också 
av stor vikt för att synas bland alla företagen på nätet. För att framstå som seriös krävs 
ärlighet gentemot användarna, vad företaget står för, hur verksamheten finansieras och vem 
som står bakom jämförelsesidan är då alla viktiga aspekter.  
 
För att generera intäkter kan företaget inte både vara leverantörsstyrt och samtidigt leverera en 
helt oberoende jämförelse. Jämförelsesidan kräver ett stort nätverk för att synas och bör få 
med så många företag som möjligt på jämförelsetjänsten. Samtidigt innebär ett större utbud 
mer arbete för jämförelsesidan och det kommer att krävas större resurser för att hantera en 
växande klientlista. Idag är det inte alla som klarar av det. Internet har möjliggjort för företag 
att samla allt på ett och samma ställe, då även olika slags produkter/tjänster. En aktör som inte 
endast har resor utan även kapitalvaror och andra tjänster får svårt att skapa värde. Deras 
många åtaganden leder lätt till att djupet uteblir gällande specifika varor/tjänster. En 
jämförelsesida endast koncentrerad på resor kan fördjupa sig mer grundligt och har därmed 
lättare att skapa attraktivitet och värde runt tjänsten. Eftersom de är specialiserade och 
erbjuder ett samlat utbud med reserelaterade produkter ökar även effektiviteten. För att få 
kunderna att komma åter till jämförelsesidan bör de arbeta med kvalitetssäkring. Genom att 
erbjuda mer än bara en jämförelse och interagera och kommunicera med sina användare 
skapas en relation som också stärker varumärket och ökar lojaliteten hos användarna. Ett 
sådant förfarande är ett måste i strävan efter en innovativ verksamhet. 
 
7.2 Diskussion  
Internet har generellt haft en stor betydelse för resebranschen. Det har gjort det enklare att 
sälja resor samt att priserna och utbudet påverkats. Konkurrensen har blivit större i och med 
att Internet möjliggör för fler aktörer samt att marknaden blivit mer global. För kunderna har 
Internet gjort reseföretagens utbud mer lättöverskådligt och lättillgängligt. Det har blivit 
lättare för dem att jämföra olika återförsäljare ”online”. Marknaden har blivit köparens som 
får större och större makt. Resenärer samlar allt mer information på Internet innan de ska 
köpa en resa. Internet har blivit en stor inspirationskälla för resenärer och detta är något som 
jämförelsesidorna bör utnyttja. En jämförelsesida bör samtidigt vara enkel och ren i sin 
utformning för att minska användarnas sökkostnader. Internet har också underlättat 
interaktion och kommunikation både resenärer samt sajt och användare emellan, till exempel 
genom olika ”bloggar” och forum. Det är anmärkningsvärt att flera av jämförelsesidorna inte 
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arbetar mer med interaktiva tjänster för sina användare. Effektiviteten ökar i och med Internet 
vilket bidrar till att nya kundsegment kan nås. Det blir även mindre gap mellan 
varumärkeskännedom, marknadsföring och försäljning genom att mediet medger köp direkt i 
anslutning till budskapet.  
 
De jämförelsesidor vi undersökt definierar alla sin verksamhet som ett hjälpande verktyg för 
konsumenten när hon söker sin resa. Det är lätt att tro att sajterna enbart finns till för 
konsumenten, men även jämförelsesidorna måste hitta sätt att överleva på. Intäkterna kommer 
oftast i form av försäljning av annonser eller andra marknadsföringslösningar. Detta för att 
göra det möjligt för användarna att nyttja jämförelsesidans tjänster utan kostnad, vilket kan 
leda till frågor om sidornas oberoende. Är det möjligt att köpa en bättre placering i listningen? 
Är det enbart de företag som annonserar eller på annat sätt bidrar ekonomiskt till 
jämförelsesidan som är med i jämförelsen? Jämförelsesidorna hävdar att konsumenten idag är 
så pass medveten att hon förstår att det inte går att göra en 100 procent rättvis jämförelse och 
att hon ser sajterna som vägledning. Vi anser dock att sidornas oberoende är mycket viktig då 
verksamheterna går ut på att hjälpa konsumenten att finna bra erbjudanden. Har 
jämförelsesidan valt att enbart jämföra betalande butiker är det enligt oss angeläget att detta 
klargörs tydligt för användaren så att hon är medveten om vad som gäller. 
 
En annan faktor för att leverera värde kring tjänsten är att jämförelsesidorna bör ha utförlig 
och uppdaterad information på sin sajt. Är den inte det, vilket snart märks när användaren 
klickar sig vidare till återförsäljaren, kan det få en stor påverkan på jämförelsesidan. Det finns 
då stor risk att användaren av tjänsten tappar förtroendet för sajten och vänder sig någon 
annanstans. Urvalet bör vara brett för att användaren ska se fördelen med att gå till 
jämförelsesidan istället för att besöka till exempel en resebyrå. Det kan därför krävas stora 
finansiella muskler bakom en jämförelsesida för att klara detta. 
 
Eftersom jämförelsesidorna inte gör något finansiellt avslut med användarna blir det svårare 
att skapa relationer och lojalitet. Vi anser ändå att jämförelsesidorna bör arbeta med vissa 
faktorer för att få användarna att se dem som värdefulla tillgångar och återvända till samma 
sida vid nästa jämförelse. En trend är att resenärer vill planera och boka sin egen individuella 
resa själv och branschen måste därför arbeta med att ge konsumenterna möjligheten och 
verktygen som krävs för detta. Det kommer således vara allt viktigare för jämförelsesidorna i 
framtiden att jämföra andra parametrar än pris. Visst är de flesta intresserade av att finna det 
lägsta priset, men ofta är det minst lika viktigt vad som ingår i priset, speciellt om det gäller 
en paketresa.  
 
Genom att erbjuda kringtjänster som användarna annars söker på andra ställen kan 
jämförelsesidorna höja värdet på sin tjänst. Vi tycker att det är något som sajterna bör satsa på 
då många söker inspiration för sin nästa resa på nätet. Den ska vara innehållsrik med många 
kompletterande tjänster vilket underlättar för användaren att ta ett beslut om resan redan hos 
jämförelsesidan. Det bidrar till att kunden är mer redo för köp när hon går vidare till 
reseföretaget vilket leder till högre avlutsfrekvens. En annan viktig aspekt är hur 
jämförelsesidorna presenterar priset vid en jämförelse. Vi anser att standard borde vara att 
alltid presentera totalpriset inklusive skatter och övriga tilläggsavgifter, något som inte alltid 
uppfylls idag.  Vidare bör det gå hos samtliga jämförelsesidor att sortera sökningen efter 
obekräftade respektive bekräftade resor. En obekräftad resa kan leda till en ytterligare sökning 
för kunden och därmed öka sökkostnaden. Relevansen av resultatet för en jämförelse är ytterst 
viktigt. Det är inte bara irriterande utan medför även merjobb för användaren när irrelevanta 
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resultat presenteras och dessutom listas högst upp i resultatet. Som ett exempel kan nämnas 
när en sökning efter resa till Frankrike istället resulterade i förslag på hyrbil i landet. 
 
Jämförelsesidorna bör även arbeta mer med personifierade nyhetsbrev som tilltalar 
användarens specifika behov, som Reseguiden säger ”är en resa för en person inte samma 
som för en annan”. Standardiserade nyhetsbrev är något som användarna lätt kan tröttna på 
samt att de ofta hamnar i e-postens skräpkorg oläst. Det svåra med personifierade nyhetsbrev 
är dock att användarens behov av att resa ofta är oregelbundet och ändras ett antal gånger 
under året. Resor är dessutom svåra att jämföra då det är en komplex och dynamisk produkt. 
 
Det kan finnas olika motiv bakom val av samarbetspartners för att nå ut till sina användare. 
Därför gör en del jämförelsesidor inte skillnad på stora och små företag medan en del enbart 
väljer stora partners med ansenlig räckvidd. Det krävs också ett innovativt tänkande för att 
utveckla jämförelsetjänsten ytterligare och ge användaren en rättvis jämförelse. Sådana 
faktorer kan innebära att jämföra aktör mot aktör och möjlighet till recensioner i jämförelsen. 
Att det inte är utvecklat idag beror på svårigheten att avgöra vem som ska utföra dessa 
bedömningar, jämförelsesajten själva, reseföretagen eller användarna. Då resebranschen 
ständigt växer är det viktigt att jämförelsesidorna undersöker och följer trender på marknaden 
och i samhället i stort. Ett bra exempel på detta är PriceRunner vilkas tjänst även finns 
tillgänglig via en Java-applikation till mobilen, men skulle även kunna innebära andra 
samarbeten med TIME-branschen (Telecom, Information, Media och Entertainment). Vi vill 
även påpeka att det är viktigt för jämförelsesidorna att finna sin egen nisch, med ett avgränsat 
utbud för att stå sig i den hårda konkurrensen på Internet. Eventuella konkurrenter till 
jämförelsesidorna är dels sökmotorerna vilka ofta har stora finansiella muskler. Även 
Internetresebyråerna kan ses som en konkurrent eftersom de kan utföra hela e-
handelsprocessen på en och samma sajt. En del jämförelsesidor erbjuder också hela 
bokningsprocessen på sidan genom samarbete med partners. Det kan dock vara bra men 
samtidigt förvirra för användaren då gränserna mellan en resebyrå och en jämförelsesida 
suddas ut. 
 
Alla fyra jämförelsesidor arbetar ständigt med att förbättra sina tjänster vilket är A och O. För 
att utvecklas är det mycket viktigt att lyssna på användarna av tjänsten och inte enbart på dem 
som finansierar sidan. Samtliga jämförelsesidor i vår undersökning bör tänka mer på 
användaren av tjänsten. Många och nöjda användare bidrar till att fler företag vill finnas med 
på sidan och att den därmed genererar mer intäkter. Ju fler företag som finns med på 
jämförelsesidan desto attraktivare blir jämförelsesidan för nya distribuerande 
samarbetspartners. Ju fler samarbetspartners desto större räckvidd och därmed nås fler 
användare och så vidare i en positiv spiral. Jämförelsesidor som genuint finns till för 
användaren av tjänsten tror vi kommer att lyckas bäst då det är konsumenterna som har 
makten på Internet. Är användarna missnöjda är det mycket enkelt att gå till en annan sida 
vilket självklart påverkar annonsintäkter och intäkter som genereras av vidareklick till butiker.  
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8. Kritisk granskning 
 
Nedan förs en kritisk granskning av uppsatsen. Avsnittet fungerar som en förlängning på vårt 
metodavsnitt, se kapitel 2. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom ämnet. 
 
Vi är medvetna om att vi under arbetets gång kan ha påverkats av våra egna förutfattade 
meningar och låtit detta styra våra tolkningar av insamlad data. Då både resebranschen och e-
handelsbranschen är snabbt föränderliga branscher kan även information som ses som aktuell 
vid utförandet av undersökningen snabbt föråldras vilket bidrar till att resultatet vid en 
ytterligare undersökning kan se annorlunda ut. 
 
Vi har inte tagit hänsyn till jämförelsesidornas design vilket också kan bidra till skapande av 
värde. Ingen djupare observation har utförts för att undersöka om informationen som en 
jämförelse resulterar i är uppdaterad. Ingen konsideration har tagits till hur användarna slussas 
vidare till det valda erbjudandet efter utförd jämförelse. Det vill säga om användaren då 
länkas vidare direkt till erbjudandet eller endast till förstasidan hos det säljande företaget.  
 
Nackdelen med en kvalitativ studie är att det kan vara svårt att fastställa graden av 
generaliserbarhet. Vi vill därför notera att resultatet av uppsatsen inte kan ses som 
allmängiltigt eftersom vi endast jämför ett fåtal jämförelsesidor. Affärsmodeller är dessutom 
alla uppbyggda på olika sätt varför det blir svårt att generalisera. Resultatet kan dock ses som 
rådgivande. För en mer, om möjligt, allomfattande slutsats angående värdeskapande för 
jämförelsesidor krävs gedigen vidare forskning. 
 
8.1 Förslag på vidare forskning 
Eftersom uppsatsen endast behandlar en del av marknaden för jämförelsesidor skulle 
undersökningen kunna kompletteras med ytterligare jämförelsesidor för att få en bredare 
förståelse för marknadens utseende. Det vore även intressant med en internationell 
undersökning för att fastställa skillnader mellan företeelsen jämförelsesidor i olika länder. En 
sådan bredare undersökning skulle kunna utröna hur de svenska företagen följer med i 
utvecklingen samt hur innovativa och unika de är. Det skulle även vara intressant med 
undersökningar ur andra perspektiv än jämförelsesidans. En användarsynvinkel skulle visa på 
hur de ser på dessa sajter samt vad de anser värdefullt. Det skulle även vara motiverat att göra 
en undersökning av vad resebyråer och reseföretag har för åsikt om jämförelsesidor för resor, 
om de ses som ett hot eller en värdefull tillgång i kampen om kunderna. 
 
Något som påverkar den värdeskapande processen är hemsidans användarvänlighet, där bland 
annat design och funktion ingår, varför en sådan observation skulle vara befogad att utföra. Vi 
har även diskuterat hur viktig rättvisande information är, det vill säga uppdateringen för 
jämförelsetjänsten. Det skulle vara motiverat att fokusera en undersökning på endast detta 
men även att fördjupa sig i huruvida sajterna är oberoende. Affärsmodellen består av 
samberoende delar i en verksamhet vilket försvårar att djupare undersöka och diskutera 
respektive del. Det skulle dock vara av intresse att grundligare undersöka vilka resurser som 
krävs för att driva en jämförelsesida, till exempel vad det gäller finansiella resurser, 
kompetens, teknik och varumärke.  
 
Vi hoppas att dessa förslag och rekommendationer på vidare studier kan ses som inspirerande 
och motiverande för framtida forskare.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Sakregister 
 
”Affiliate-marketing” Företag erhåller kommission när de hänvisar kunder till andra 

hemsidor. På Internet innebär det att en marknadsföringspartner 
såsom ett företag, en organisation eller en enskild individ genom 
sin egen hemsida ansluter kunder till ett annat företags hemsida. 
Kunderna sätts i samband med det andra företaget genom länkar, 
annonser eller placering av företagets varumärke på sin hemsida. 77 

”Banner”  En annons som visas på webbsidor i rektangulärt format78. 
”Blogg” En webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg på en 

webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen alltid 
är högst upp. ”Bloggen” kännetecknas av att texten publiceras i 
samma ögonblick som skribenten sparar den.79 

”Bot” Se ordförklaring för intelligent agent. 
”Chat” Ett snabbt utbyte av korta textmeddelanden, vanligen via Internet. 

Ordet kommer från engelskan och betyder ungefär snacka, 
småprata. Att chatta betyder att man skriver till varandra ”online”, 
vilket påminner om att sitta och prata. Det man skriver kan läsas 
med en liten fördröjning på upp till ett fåtal sekunder. Samtalet 
sparas i regel inte heller någonstans.80 

”Cookie”  En ”cookie” är en liten textsträng som används för att dela 
information mellan en klient och en server. ”Cookien” skickas 
fram och tillbaks vid varje förfrågan. En ”cookie” kan till exempel 
användas för att identifiera en klient hos servern så att servern vet 
vilken information klienten ska ha.81 

”Community” ”Community” innebär en mötesplats på nätet. Den kan se olika ut 
beroende på målgrupp, syfte och skapare. Vanligast är att ett 
community ligger på en webbsida, så att användaren inte behöver 
installera särskilda program. På ett ”webbcommunity” kan man bli 
medlem gratis eller mot betalning. Något som skiljer 
”communityn” från vanliga webbplatser är att man ofta måste vara 
medlem på sidan för att kunna ta del av hela innehållet. Ett 
huvudsyfte för de flesta “communities” är att komma i kontakt 
med likasinnade. Därför finns det olika möjligheter för användarna 
att presentera sig med ålder, intressen, bostadsort, eller åsikter.82 

CRM  CRM (”Customer Relationship Management”) möjliggör för 
företag att upprätthålla en viss servicenivå och utveckla 
kundrelationer med varje kund genom att effektivt använda 
individuellt insamlad kundinformation som lagrats i en databas.83 

 

                                                 
77 Turban, E, King, D, Introduction to e-Commerce, s.11-15 
78 Wikipedia den fria encyklopedin, www.wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Banner_%28reklam%29, 
08122006 
79 Wikipedia den fria encyklopedin, www.wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg, 08122006 
80 Wikipedia den fria encyklopedin, www.wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Chat, 08122006 
81 Susning.nu, http://susning.nu/Cookie, 21012007 
82 Wikipedia den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Community, 10122006 
83 Kotler, P, Marketing Management, s. 52-53 



 

II 

”Cross-selling” Det vill säga strategin att ”pusha” nya produkter på befintliga 
kunder baserat på deras tidigare köp84. 

Elektronisk ”helpdesk” En ”bot”, det vill säga en robot assistent som svarar på frågor, man 
skapar en jättedatabas av typiska frågor och svar. ”Boten” lär sig 
efterhand att svara bättre och bättre.85 

Forum En inrättning på en sajt där diskussioner om olika ämnen mellan 
individer kan ta plats. Internetforum benämns ofta också som 
diskussionsforum, diskussionsgrupp, webbforum eller bara forum. 
Besökarna skapar ett inlägg genom att skicka en mängd text till 
gruppen, denna text kan sen andra deltagare kommentera. I 
diskussionsgrupper finns nuförtiden ofta olika sorter av 
moderatorer som har till uppgift att filtrera bort stötande inlägg 
och dylikt.86 

GDS  GDS (”Global Distribution Systems”) globala distributionssystem 
integrerar flertalet tjänster och produkter horisontellt och vertikalt 
och fungerar som globala informationssystem för resebranschen.87 
GDS-företagen består av Amadeus (störst i Sverige), Galileo, 
Worldspan och SABRE.88 

Intelligent agent Agenter som är elektroniska och svarar på dina frågor. Vägleder 
konsumenten i realtid.89 

Reseföretag Ett samlingsnamn för researrangörer, resebyråer och renodlade 
nätaktörer inom resebranschen90. 

Spindel  Ett datorprogram som automatiskt hämtar webbsidor från webben 
och hittar nya sidor att hämta genom att följa hyperlänkarna i 
sidorna vidare. Spindlar används exempelvis av sökmotorer för att 
skapa och hålla sitt index uppdaterat över innehållet på webben.91 

Sponsrade länkar En sponsrad länk styr trafik till ett företags webbplats genom de 
sökningar som görs i sökmotorerna. Det är en textannons med länk 
till en hemsida, företaget skapar sina egna annonser och väljer rätt 
sökord.92 

Sökmotor Sökmotorer hämtar in och indexerar webbsidor och är en slags 
söktjänst. Den första söktjänst som strävade efter att omfatta hela 
webben var Altavista som lanserades år 1996 och numera ägs av 
före detta konkurrenten Yahoo!, som började som webbkatalog 
och portal och senare utvecklades till söktjänst. Den nu helt 
dominerande söktjänsten Google lanserades 1998. Bland 
uppstickarna märks A9.com från Amazon.com, norska Alltheweb 
(numera uppköpt av Overture och Yahoo!), svenskspråkiga Eniro, 
Excite, Hotbot, Lycos, MSN Sök från Microsoft samt 
Webcrawler.93 

                                                 
84 Amit, R,  Zott, C, Value creation in e-business, s.506 
85 Zanox, Saigne, F, 16112006 
86 Wikipedia den fria encyklopedin, www.wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum, 08122006 
87 Buhalis, D, eTourism - Information technology for strategic tourism management 
88 Hedlund, A, Hellman, P, Nätstudie resebranschen Feb. 2006 
89 Turban, E, King, D, Introduction to e-Commerce, s.106-107 
90 Ibid, s. 7 
91 Wikipedia den fria encyklopedin, www.wikipedia.org, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=white+label, 08122006 
92 Eniro Sverige AB, http://www.eniro.se/sponsradelankar/om/, 10122006 
93 Wikipedia Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6ktj%C3%A4nst, 10122006 
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Sökordsoptimering  Ta fram relevanta sökord för att synas på rätt kanaler via 
Internet94. 

Toppdomän  Den sista delen i ett domännamn är toppdomänen. Det finns olika 
typer av toppdomäner varav en typ är nationell. Förkortningen för 
Sverige = .se.95 

Traditionella företag Företag som startat sin verksamhet via kanaler såsom butik och 
telefon96. 

”White label” När t.ex. en tidning integrerar hela t.ex. jämförelsesidan på sin 
hemsida men det ser ut som om tidningen är upphovsmakaren. För 
att möjliggöra detta lämnar jämförelsesidan över ett ”white paper” 
till det andra tidningen.97 ”White paper” är ett tekniskt dokument 
som förklarar hur man integrerar/implementerar en tjänst på sin 
hemsida.98 

 

                                                 
94 Lundh, A, Österberg, T, Windahl, M, m.fl., E-handel inom resebranschen, s. 7 
95 Wikipedia Den fira encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6ktj%C3%A4nst, 18122006 
96 Lundh, A, Österberg, T, Windahl, M, m.fl., E-handel inom resebranschen, s. 7 
97 Zanox, Saigne, F, 16112006 
98 Ibid. 
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Bilaga 2. Checklista över de funktioner en jämförelsesida för resor bör kommunicera 
 
Markera de funktioner som bör finnas på en jämförelsesida för resor samt ge egna åsikter. 
 
 
Om företaget 

□ Historia 
□ Ledning och personal 
□ Kontor – adresser och kartor/vägbeskrivning 
□ Företagsinformation 
□ Finansiell fakta 

 
Produkter och service 

□ Klientlista 
□ Produktkategorier (t.ex. flyg, båt, paketresa, sista minuten) 
□ Demonstrationer av produkterna (bild och information) 
□ Speciella erbjudanden 
□ Tid för leverans av jämförelse (info. om väntetid/hur länge kan du tänka dig att 

vänta?) 
□ Möjlighet för kund att sortera resultatlistan efter olika parametrar  
□ Forum 
□ ”Blogg” 
□ ”Chat“ 
□ Nyhetsbrev 
□ Pressmeddelanden 

 
Kundservice 

□ Tydlig information om villkor för reklamationer  
□ Elektronisk ”helpdesk” - person uppkopplad mot användare i realtid  
□ Elektronisk ”helpdesk” - intelligent agent 
□ Vanliga frågor och svar 
□ Kontakta oss 

 
Arrangemang 

□ Seminarier 
□ Utställningar 
□ Utbildning 

 
Generell information 

□ Lediga jobb 
□ Index och karta över hemsidan 
□ Säkerhet (information om säkerhet dvs. hantering av personuppgifter och ”cookies”) 
□ Sökfunktion (sökning av övrig info. på hemsidan, utöver jämförelser) 
□ Länkar till relaterade hemsidor (konsumentinformation/komplement) 
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Bilaga 3. Intervjusammanställningar för jämförelsesidor 
 
PriceRunner, intervju via e-post med Olle Thorman, försäljning och annonsering, 
20122006 
PriceRunner är en jämförelsesida som listar ett antal produkter och tjänster inom flera olika 
kategorier. Kategorierna består till stor del av kapitalvaror men de listar även ett antal tjänster 
såsom resor. PriceRunner startades av Kristofer Arwin, Martin Alexanderson och Magnus 
Wiberg tillsammans med Cell Ventures som finansiär i juli år 1999. Den svenska sajten 
lanserades i december 1999. PriceRunner köptes av ValueClick Inc. i augusti 2004.99 
ValueClick Inc. arbetar med marknadsföringslösningar, till exempel skräddarsydda paket för 
företag som ska hjälpa dem att uppnå sina affärsmål.100 PriceRunner finns i sju länder. Deras 
mål är att ge användaren den mest omfattande översikten av marknaden och hjälpa 
användaren/konsumenten att jämföra produkter, priser och återförsäljare101. Olle Thorman 
arbetar med försäljning och annonsering på PriceRunner. 
 
1. Hur definierar ni er verksamhet? 
”Vägledande konsumentsite för smartare inköp”. PriceRunner är en gratis prisjämförelsetjänst 
och enligt dem utformad efter konsumentens behov. PriceRunner säljer inte några 
produkter102. 
 
2. Vad erbjuder ni för varor/tjänster? (Kärntjänst och kompletterande tjänster). 
PriceRunner erbjuder prisjämförelser och produktinformation från både webbutiker och 
fysiska butiker. De hjälper konsumenter att hitta rätt produkt till rätt pris. Återförsäljare, såväl 
webbutiker som fysiska butiker, listas på PriceRunner utan kostnad103. Förutom 
prisjämförelser har de även vissa produktbilder, recensioner, diskussionsforum och köpråd.104 
De har också en tjänst som kallas för prisbevakning. Den innebär att användaren anger det 
pris hon är beredd att betala för en viss produkt och om priset understiger den nivån skickar 
PriceRunner automatiskt ett e-postmeddelande till användaren.105  
 
Informationen (utom för resor) på PriceRunner samlas in på följande sätt: via Internet samlar 
de kontinuerligt in priser och produktinformation från återförsäljare och tillverkare, det sker 
en gång varje natt och informationen lagras tillfälligt i deras databas. Vissa återförsäljare 
skickar även regelbundet filer med sina priser till PriceRunner vilka automatiskt lagras i deras 
databas. De har också "PriceRunners" som regelbundet kontrollerar priserna i fysiska butiker 
och uppdaterar informationen i deras databas.106 PriceRunner har ett samarbete med Luftgrop, 
en jämförelsesida för resor vilka sköter tekniken för PriceRunners resejämförelser. 
Uppdateringen sker genom ett ”cache-minne”, antingen en gång per timme alternativt en gång 
varannan timme enligt Olle. 
a). Vilka funktioner fyller era varor/tjänster? 
”PriceRunner erbjuder ett smartare sätt att inhandla produkter, genom att ge privatpersoner 
och företag chansen att undersöka och jämföra produkter och priser.” 
 
 
                                                 
99 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about2, 13122006 
100 PriceRunner, http://www.valueclick.se/solutions/, 10012007 
101 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about1, 10012007 
102 Ibid., 10012007 
103 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about3, 10012007 
104 Ibid., 10012007 
105 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html, 13122006 
106 Ibid., 13122006 
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b). Vad gör era varor/tjänster unika? 
”Vår tjänst är unik på flera sätt, genom att jämföra priser och produkter kan vi ge 
konsumenter ett aktivt val för vart de vill köpa sina produkter. Vi finns både på Internet och 
genom en javaapplikation man kan ladda hem till sin mobiltelefon, så man alltid har chansen 
att se över sina inköp. Genom att se över vad marknaden har att erbjuda, och då inte bara 
lokalt, får man lättare en överblick av vad som erbjuds, till vilket pris, leveranstid och 
leveranskostnader.”  
c). Hur tar ni betalt för era varor/tjänster? 
PriceRunner finansieras delvis genom annonsering men påpekar att inget innehåll på sajten 
ändras enligt annonsörernas önskemål.107 En återförsäljare kan välja att annonsera genom till 
exempel logotype och direktlänk. Detta påverkar inte var i prislistningen de placeras108. De 
finansieras även genom CPC (”cost-per-click”), det vill säga reseföretagen betalar för 
levererade besökare till sina sajter. 
d). Vad identifieras era varor/tjänster och ert företag med? (Hur uppfattas 
företaget/produkterna) 
”Vi själva vill att konsumenter ska ges flera alternativ, det vill säga handla billigare via olika 
alternativ och antingen spara tid och resurser eller gå till sin lokala handlare och handla 
produkter.” 
 
3. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
”Avresedatum och klockslag, är en parameter, men då de flesta Internetresebyråer jämför 
samma flyg är det oftast deras pålägg som avgör deras listning på vår sida. Priset styr 
listningen och vi listar alltid det billigaste alternativet först. Självklart har olika flygbolag 
olika priser som också kan jämföras i listningen.”  
 
4. Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.) 
Enligt Olle Thorman bör följande funktioner finnas med på en jämförelsesida för resor: 
 
Om företaget 
Personal, Kontor - adresser och kartor/vägbeskrivning. 
 
Produkter och service 
Klientlista, Produktkategorier (t.ex. flyg, båt, paketresa, sista minuten), Demonstrationer av 
produkterna (bild och information) Speciella erbjudanden. Tid för leverans av jämförelse 
(info. om väntetid, hur länge du kan tänka dig att vänta) - Uppdateras genom ”cache-minne” 
som körs varje/varannan timme, om inte live sökning sker. Möjlighet för kund att välja 
parametrar för jämförelse, Forum, ”Blogg”, ”Chat“ – ”Nej, om man inte säljer via nätet vilket 
vi inte gör”. Nyhetsbrev. Pressmeddelanden. 
 
Kundservice 
Vanliga frågor och svar. 
 
Arrangemang 
Seminarier. Utställningar. Utbildning. 
 
Generell information  
Länkar till relaterade hemsidor – Nej, om det inte finns ett samarbete mellan olika sajter. 
 
                                                 
107 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about3, 13122006 
108 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about2, 13122006 
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5. Hur arbetar ni med produktutveckling? 
”Vi arbetar ständigt med att förbättra sidan, för responstider, belastningfrågor och nya 
kategorier med mera. Det mesta av vår utveckling sker ”in-house” i Stockholm, vi har också 
nyligen laserat Pricerunner.com i USA och har då också öppnat ett service/utvecklingscenter i 
West Lake USA.” 
 
6. Vilka är er verksamhets viktigaste resurser? (Teknologi, kunskap, finansiering, 
materiella, varumärke, image, kundrelationer m.fl.) 
a). Vilka resurser är unika för ert företag? 
”Skulle säga att alla ovanstående i frågan nämnda resurser är lika viktiga. Siten skulle inte 
fungera utan teknik och kunskapen som besitts av vårt teknikteam. Varumärket PriceRunner 
står för ”trust”, det vill säga våra besökare ska känna sig säkra när de använder PriceRunner 
som portal för sina inköp och ska känna sig säkra på att vi levererar korrekta prisuppgifter.” 
 
7. Vilka kunder vänder ni er till (privatpersoner och företag)? 
”Ursprungligen var idén att hjälpa framför allt privatpersoner till smartare inköp. I dagsläget 
använder även en stor del företag PriceRunner som källa vid sina inköp. Vi vänder oss till alla 
som vill handla smartare, både privatpersoner och företag. Både små och stora företag 
använder tjänsten.” Många besökare planerar att köpa, men har ännu inte bestämt sig för vad, 
när de går in på sajten109. PriceRunner listar både företag som är medlemmar och icke 
medlemmar i jämförelser på sajten110. De innehåller priser från drygt 900 svenska 
återförsäljare111. På resekategorin jämför de idag 11 samarbetspartners men många fler är 
intresserade, då både flygbolag och resebyråer. Även ett stort antal flygbolag jämförs, stora 
aktörer såsom SAS och British Airways ligger med. De ägs inte av eller är beroende av någon 
tillverkare, återförsäljare eller annan organisation som skulle kunna ha intresse av att ge 
partisk information112. 
 
PriceRunner arbetar med många ledande aktörer på den svenska marknaden, antigen som 
samarbetspartners, alternativt som icke samarbetspartner. Vi särskiljer inte på våra upplagda 
företag, alla som vill ska få vara med och jämföras. Vissa väljer att synas med logga och länk, 
det vill säga de väljer aktivt att driva trafik till sin sajt för att öka sin konvertering/försäljning. 
Andra väljer att listas utan logga och länk. 
 
8. Hur arbetar ni med följande marknadsföringsaktiviteter? (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
PriceRunner har en marknadsföringsavdelning samt arbetar med PR-byrå. De har också 
nyhetsbrev till sina medlemmar två gånger i månaden. Det är gratis att vara medlem hos 
PriceRunner och genom medlemskapet kan prisbevakningar skapas, recensioner skrivas om 
produkter och återförsäljare liksom inlägg på sajtens forum. Medlemmar kan också delta i 
tävlingar som PriceRunner arrangerar.113 
 
PriceRunner erbjuder ett ”affiliate-program” som ger olika aktörer möjlighet att tjäna pengar 
på sin egen webbsajt. De ger den aktuelle aktören ersättning när den driver kvalitativ trafik till 
PriceRunner med hjälp av PriceRunner´s varumärke och de produkter de listar. Genom att 

                                                 
109 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html, 10012007 
110 Ibid., 10012007 
111 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/affiliate.html, 28122006 
112 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html, 10012007 
113 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about1, 10012007 
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länka till PriceRunner kan aktörerna få ersättning varje gång en användare klickar vidare för 
att besöka någon av de butiker de samarbetar med. Ersättningen är CPC-baserad (”Cost-Per-
Click”) och är upp till fyra kronor per klick, beroende på kategori.  ”Affiliate-programmet” 
erbjuds i samarbete med företaget Commission Junction.114  
a). Arbetar ni med kundlojalitetsprogram och i så fall hur? 
”Ja, på många sätt, bland annat genom Commission Junction.” 
b). Hur skapar ni en förståelse för era besökares behov? (Mäter ni trafik?) 
PriceRunner tar emot synpunkter och kommentarer från användare för förslag på hur de kan 
förbättra tjänsten.115 De mäter all trafik med IndexTools, både trafik in och ut på sidan samt 
hur besökare rör sig på sajten. PriceRunner gör kontinuerligt undersökningar, ofta 
webbenkäter där de mäter olika intryck hos sina besökare. De gör även många tester kring 
bland annat användarvänlighet. 
c). Hur hanteras kundinformation/”cookies”/htmls  
Den information som konsumenterna lämnar till PriceRunner används endast i statistiskt syfte 
och används eller analyseras inte på individnivå. Informationen kommer inte att visas 
tillsammans med konsumentens namn eller e-postadress.116 PriceRunner har viss information 
på sajten om deras ansvarstagande. De informerar om att de inte säljer några produkter och att 
ytterligare information eller klagomål på produkter endast kan fås av återförsäljarna själva. 
PriceRunner presenterar att de använder sig av ”cookies” för att ge användare tillgång till 
funktioner på sajten och även för att mäta trafik. Användare kan också välja att inte acceptera 
”cookies”.117 
 
9. Vilka samarbetspartners har ni när det gäller marknadsföring? 
PriceRunner har ett stort samarbete med Metro och Råd & Rön där de bland annat gör 
konsumenttester.  De har ”affiliate-program” i samarbete med Commission Junction och 
arbetar med flera av de största sajterna i Sverige gällande produktlistningar med mera, såsom 
MSN shopping. 
 
10. Vad har ni för leverantörer? (System, kunskap, teknik m.m.) 
a). Är någon del av verksamheten ”outsourcad” eller inhyrd? (Använder ni 
konsulter/inhyrning/rekrytering och uthyrnings/outsourcing – till hur stor del) 
”Vi använder oss av externa konsulter i Indien gällande matchning av produkter.” 
 
11. Vilka framtida mål har ni med er verksamhet? 
”Öka i verksamheten i Europa, fortsätta vara marknadsledande på de marknader vi verkar 
idag! Vi finns idag i Sverige, UK, Frankrike, Tyskland, Österrike, Danmark och USA.”  
 
12. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor? (Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
”Marknaden för prisjämförelser för resor kommer definitivt att öka. I dagsläget görs cirka en 
procent av alla flygsökningar i Sverige genom prisjämförelsesidor. I USA är denna siffra idag 
cirka fem till åtta procent. Sverige ligger generellt något år efter USA varför vi tror att 
utvecklingen av att jämföra olika researrangörer kommer att öka.”    
a). Hur tror ni jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
”Mycket eftersom det finns mycket pengar att spara kommer fler och fler se över prisbilden 
via sökmotorer som ger en bättre/korrekt prisbild.  
                                                 
114 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/affiliate.html, 28122006 
115 PriceRunner, http://se.pricerunner.com/userguide.html#about2, 10012007 
116 Ibid., 10012007 
117 Ibid., 10012007 
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13. Vilken effekt har Internet generellt på resebranschen? 
”Självklart har Internet haft stor betydelse, framförallt enkelheten med att sälja resor men 
också genom att till exempel kunna ge support snabbare. Det har också gjort att resorna blivit 
billigare eftersom fler aktörer konkurrerar om kunderna. Genom att resor har flyttat allt mer 
till Internet behöver inte företagen på samma sätt hålla dyra lokaler och mycket personal 
vilket också påverkar biljettpriserna.”  
 
”Vi går mot slimmade nätorganisationer som ser möjligheten att sälja mycket genom låga 
avgifter/pålägg. Vi ser även många andra segment som säljer stora volymer genom små 
marginaler och minskade behov av traditionella butiker.” 
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Kelkoo, intervju med Sabina Edrén Marknadschef, 27112006 
Kelkoo är en shoppingportal som hjälper konsumenter att hitta erbjudanden och produkter för 
köp ”online”. De hjälper även e-handlare och tillverkare att öka försäljningen och minska 
kundanskaffningskostnaden.118 Verksamheten startade i Frankrike år 1999 av en grupp 
franska innovatörer. De ägs idag av Yahoo! sedan snart tre år tillbaka. Yahoo! tillhandahåller 
produkter, tjänster och information till konsumenter och erbjuder företag verktyg och 
marknadsföringslösningar. Sedan uppköpet gjorts av Yahoo! har det blivit mer ett Yahoo! 
företag, det vill säga att de integrerar sina tjänster med redan existerande tjänster och tvärtom. 
Kelkoo finns i tio länder. Affärsidén är att ge marknaden tillgång till näthandel på ett enkelt, 
effektivt och säkert sätt. Förutom att erbjuda konsumenter en värdefull tjänst ger Kelkoo e-
handlare tillgång till en kundbas.119 Sabina Edrén arbetar som produkt- och marknadschef på 
Kelkoo i Stockholm sedan tre och ett halvt år tillbaka. 
 
1. Hur definierar ni er verksamhet? 
Kelkoo vill hjälpa konsumenter att hitta butiker, erbjudanden och produkter så att de kan 
spara pengar på att beställa och handla ”online”. De är ett mellanled mellan konsument och 
butik och säljer inga varor. Alla produkter som på ett eller annat sätt visas på Kelkoo säljs av 
nätbutiker. Användare av Kelkoo´s jämförelsetjänst betalar ingenting.120 Kelkoo är inte 
oberoende och det kommer de aldrig att kunna säga heller men de levererar en tjänst med 
shopping dels en tjänst åt besökaren, men även för butikerna. Butikerna får reda på vilka 
besökare de har och vad de letar efter. Rätt butiker ska hitta rätt besökare och tvärtom.  
 
2. Vad erbjuder ni för varor/tjänster? (Kärntjänst och kompletterande tjänster). 
a). Vilka funktioner fyller era varor/tjänster? 
Kelkoo erbjuder tjänster både till besökare på sidan och till kunder, det vill säga olika 
nätbutiker. För användarna är Kelkoo´s huvudtjänster kraftfulla kategorisökmotorer som 
söker upp produkter och jämför priser hos nätbutiker samt ett generellt produktsök som hittar 
de varor och tjänster som användarna letar efter. Kelkoo har även shoppingguider som ger råd 
och tips till användarna samt specialerbjudanden från utvalda nätbutiker. Besökare kan skriva 
recensioner för butiker och produkter utefter en femgradig betygsskala på deras sajt. För 
kunderna som är de olika nätbutikerna och tillverkare hjälper Kelkoo till med att öka 
försäljningen och minska kundanskaffningskostnaden genom att erbjuda ”leads” från en 
kundbas. Kelkoo erbjuder e-handlare skräddarsydda lösningar för att optimera synligheten på 
sajten.121 Butiker som finns med på Kelkoo betalar bara om en användare klickar sig vidare 
till just dem. Kostnaden per klick är beroende på vilken kategori butiken listas på. I Kelkoo´s 
produktsök exponeras alla typer av produkter och tjänster, i kategorisöket visas däremot bara 
en viss typ av produkter med möjlighet för användaren att sortera produkterna. Butikerna 
laddar själva upp produkter och har därmed full kontroll över vad som visas i sökresultatet. 
Det betyder att butikerna styr över hur ofta produkterna ska uppdateras, tas bort eller läggas 
till samt vilka och hur många produkter som ska visas. Butikens produkter kommer även att 
visas på Kelkoo´s partnersidor. 

Antalet kategorisidor är runt 250 stycken och av dem gäller sju-tio stycken resor. Av de 250 
kategorisidorna är det endast 65 stycken som är rena prisjämförelser där det är modeller med 
beteckningar. När det gäller prisjämförelsekategorierna har Kelkoo en databas med 
information om produkterna Sedan finns 140-150 kategorier där Kelkoo presenterar 
                                                 
118 Kelkoo, http://www.kelkoo.se/b/a/co_4357_100298123-om-kelkoo.html, 12122006 
119 Yahoo!, http://yhoo.client.shareholder.com/press/faq.cfm, 10012007 
120 Ibid., 10012007 
121 Ibid., 10012007 
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produkterna efter filter, vilket är ett verktyg för att filtrera vissa egenskaper. Det klassiska här 
är kläder vilket det är svårt att jämföra priser på. Det finns även kategorier där det endast finns 
en presentationssida vilket innebär att Kelkoo visar vilka butiker som finns och vilka 
specialerbjudanden de har. Kelkoo försöker ge så mycket information de kan ge och de har 
beskrivningar på produkter från butikerna, men det gäller också att Kelkoo får den 
informationen från butikerna. Det kan vara stora skillnader mellan de olika kategorierna 
gällandes vilken information som finns tillgänglig.  

Resor är en väldigt enkel kategori, konsumenten vet vad hon får och vart hon vill åka och då 
är det egentligen bara priset, avgång och ankomst som är viktigt. Det är dock färskvaror, mer 
färskvara än vad en databas kan hantera. När en användare söker på resor hos Kelkoo går 
Kelkoo i sin tur generellt direkt och söker hos alla resebyråer. Om någon besökare gör en 
exakt likadan sökning inom en halvtimme efter att den tidigare besökaren gjort det, hämtar 
Kelkoo dock det sparade resultatet från den första sökningen istället för att belasta 
resebyråerna servrar en gång till. ”Det är en klurig kombination alltså.” Ibland justeras 
tidslängden något beroende på sökvolymer och hur branschen är generellt. Just nu bokas det 
fler resor än normalt och då har Kelkoo helt tagit bort den så kallade ”cashningstiden” för 
några resebyråer. Kelkoo har sök på flyg, hotell, biluthyrning och om ett par veckor kommer 
de att ha ett bättre innehåll för skid- och vinterresor.  
b). Vad gör era varor/tjänster unika? 
Kelkoo har enligt dem själva det bredaste utbudet, ”vår önskan är att det ska gå att hitta i 
princip allt”. De kanske inte har alla butiker för en viss modell, men utbudet är ändå stort och 
omfattar till exempel allt från hobbyartiklar, jakttillbehör, konst till inredningsartiklar. För 
resedelen anser sig Kelkoo ligga i topp när det gäller att ha med flest resebyråer. De har runt 
18-19 stycken när det gäller flyg, för hotell några fler och för biluthyrning cirka åtta-tio 
stycken.  
c). Hur tar ni betalt för era varor/tjänster? 
Det är avtalsstyrt och resebyråer och Internetbutiker betalar oftast per klick från Kelkoo.  
d). Vad identifieras era varor/tjänster och ert företag med? (Hur uppfattas 
företaget/produkterna) 
Användarna ser Kelkoo som en sökmotor. Det första de tänker på är prisjämförelser men 
generella produktsök är något som ökat i antal de senaste åren, i alla fall i användarnas 
medvetande. Kelkoo vill presentera tjänsten som en “shoppingsökmotor”.  
 
3. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
Det går att jämföra leveranstid, frakt, pris och om det är en stabil butik. Det går även att 
jämföra löftena kring köpet, olika betalningsvillkor. De som handlar kan kanske tänka sig, 
beroende på vad det gäller för produkt, att välja dyrare produkter om det är faktura istället för 
kortbetalning. När det gäller resor är konsumenterna mer intresserad av att betala med kort 
eftersom avbokningsskydd ofta ingår via kortbolagen. För resor presenteras totalpriset 
inklusive skatter och avgifter. Om användaren söker resa för två personer anges också priset 
för två personer. Kelkoo lägger även på eventuell bokningsavgift som butikerna har ibland.  
Emellanåt kan Kelkoo få kommentarer om att de har angett ett högre pris än när användaren 
klickar sig direkt in till leverantören. Det kan bero på att de inte har klickat sig vidare i alla 
steg hos leverantören och därmed inte fått bokningsavgifter och skatter tillagda. 
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4. Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.) 
Enligt Sabina Edrén bör följande funktioner finnas med på en jämförelsesida för resor: 
 
Om företaget 
Historia och ledning är kuriosa, det är dock inte viktigt för en prisjämförelsesida. ”Absolut 
inte verksamhetsberättelse.” Kelkoo får inte lägga ut finansiell fakta, de får inte gå ut med 
siffror överhuvudtaget.  
 
Produkter och service 
Klientlista – Om man graderar funktionerna så är klientlista viktigast. Demonstrationer av 
produkterna (bild och information) – Ja, det är dock svårt att ha en bild på en resa. En bild är 
inte intressant för resor om användaren redan vet vart hon vill och vad hon kan förvänta sig av 
resan. Det kan däremot vara kul att se hur den där röda tröjan ser ut. Speciella erbjudanden - 
Det är bra, annars kan det vara svårt att hitta i ”djungeln”. Med speciella erbjudande menar 
Sabina att Kelkoo som portal lyfter fram till exempel sponsrade erbjudanden hos butikerna. 
Kelkoo ska också lyfta fram produkter och företag som är ”heta” just för tillfället. Tid för 
leverans - Senaste uppdateringen av befintliga resor försöker Kelkoo lägga ut och menar att 
den ska vara jättefärsk, det vill säga att den ska vara gjord inom en halvtimme. Eftersom 
Kelkoo söker av resebyråerna direkt ska det inte gå att boka resor som inte finns. Kelkoo tror 
att folk kan vänta på att priset ska gå ner, när priset sjunkit under en viss summa. De vill veta 
status på en gång och de vill inte skicka en förfrågan, då går de någon annanstans. Det är dock 
väldigt få saker som är så pass komplexa att det tar tid att jämföra. Avancerade resor skulle 
eventuellt kunna vara en sådan sak men Sabina tror att tekniken kommer att komma i kapp 
där. Specialförpackade resor för stora grupper är tillräcklighet komplexa för att folk ska kunna 
tänka sig att vänta. Möjlighet för kund att välja parametrar för jämförelse. Forum, ”blogg” 
och ”chat” – ”Blogg” kan vara trevligt att ha, istället för ”chat” och forum, som är mer av en 
konversation som pågår hela tiden. Det borde vara möjligt för användare att göra recensioner 
vilka visar direkt vad hon tycker om produkten. Nyhetsbrev och pressmeddelanden - Kelkoo 
skickar nyhetsbrev och pressmeddelanden lägger de ut, men det är inte viktigt för tjänsten.  
 
Kundservice  
Tydlig information om villkor för reklamationer. Elektronisk ”helpdesk” - Sabina är tveksam, 
det är butikerna som är experterna. Vanliga frågor och svar – här lägger Kelkoo ut 
information om till exempel ångerrätt och betalningsvarianter, generellt vad som är viktigt att 
tänka på vid e-handel.  
 
Arrangemang 
Nej, ”gör Kelkoo något så gör de det på nätet.” Utbildning - Kelkoo har några generella 
köpguider, vad användaren ska tänka på.  
 
Generell information 
Index och karta över hemsidan – Ja, indelning i olika produktkategorier är därför av stor vikt. 
Sökfunktion – det är bra att ha för dem som inte är vana att söka på nätet. Länkar till 
relaterade hemsidor – De har länk till exempelvis konsumentverket och tullverket.  
 
Generellt kan sägas att söket är det viktiga. Hemsidans säkerhet är inte viktigt för en besökare 
eftersom köpet sker hos butiken. Sabina anser att en jämförelsesajt inte bör ha för mycket 
information på sajten eftersom det trots allt är när konsumenten går vidare till butiken de 
tjänar sina pengar. För resor är det självklart med information om avgång och ankomstort. Det 
ska finnas val för mellanlandning eller direktflyg samt vilket flygbolag det är. Om bolaget är 
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välkänt eller inte kan vara avgörande ibland för konsumentens beslut. Det ska även finnas 
tydlig information om resebyrån man bokar via. Kelkoo skulle vilja bjuda på mer information 
om destinationerna med till exempel en reseguide, men har inte den möjligheten idag. 
 
5. Hur arbetar ni med produktutveckling? 
Utveckling av produkter sker hela tiden. Kelkoo försöker ständigt hitta på nya kategorier och 
butiker. De två senaste kategorierna är kontorsutrustning och kontorsmaterial vilka i och för 
sig funnits i Kelkoo´s sökmotor i flera år men nu finns som en egen kategori. Kelkoo´s säljkår 
är i kontakt med alla butiker och lyssnar på vad de har att säga eftersom de kan sina egna 
produkter. Oftast när det gäller små förändringar inom en kategori är det förfrågningar som 
kommit från butikerna. För resor är det mycket svårare då det egentligen bara finns pris och 
flygbolag som konkurrensmedel. Kelkoo ska naturligtvis ha det senaste priset och ska inte 
visa priser som inte går att boka. Resor innehåller inte några ”specialgrejer” som upplösning, 
storlek eller färg. Däremot försöker Kelkoo bjuda på nya kategorier såsom kryssningar och 
skidresor. Kelkoo hoppas kunna få till ännu fler specialkategorier allteftersom de hittar nya 
butiker och resebyråer som erbjuder det. Allt hänger på att de ska lyckas ta ut informationen 
från resebyrån och det är inte alltid lätt eftersom resebyråerna arbetar med komplexa system.  
Sabina förklarar att för varje besökare som gör ett sök hos Kelkoo ska Kelkoo i sin tur gå ut 
och söka på massor av olika ställen. Servrarna kan inte alltid hantera det men deras datorer 
måste klara av sök från Kelkoo. 
 
6. Vilka är er verksamhets viktigaste resurser? (Teknologi, kunskap, finansiering, 
materiella, varumärke, image, kundrelationer m.fl.) 
Det är svårt att prata om resurser när det är en virtuell tjänst, det går inte riktigt att ta på det. 
Den viktigaste resursen för Kelkoo är dock människorna som använder tjänsten och 
människorna som arbetar med den för det är de som bidrar till att tjänsten går vidare och blir  
bättre. Där spelar besökarna också en roll, om de till exempel kan förmedla vad de saknar och 
vad de tycker är viktigt. Dels kan Kelkoo se hur de beter sig på webbplatsen men de får även 
in frågor. Tekniken är också en resurs men den känns enligt Sabina som underordnad 
eftersom den självklart alltid ska fungera. Varumärket är inte en viktig resurs i Sverige 
jämfört med i Frankrike eftersom de inte är så kända här. Kelkoo hade från början också svårt 
att få ut varumärket i Sverige. En annan stor svensk jämförelsesida var tidig med att göra 
mycket marknadsföring, att den är svensk gör att de syns och hörs mer än Kelkoo. Nu när 
Kelkoo är Yahoo! har de lagt ut Yahoo!s logga på alla sidor. Det hoppas Sabina är en 
säkerhetsstämpel eftersom Yahoo! är ett världsföretag med tio år bakom sig på nätet. 
a). Vilka resurser är unika för ert företag? 
Personalen är Kelkoo´s viktigaste unika resurs. Kelkoo arbetar väldigt nära med andra länder. 
”Det finns ett driv i bolaget både när det var Kelkoo och nu som Yahoo!. Folk tycker det är 
kul att arbeta med Kelkoo och det märks. Folk kompletterar varandra och individer lyfts 
fram.” 
 
7. Vilka kunder vänder ni er till (privatpersoner och företag)? 
Kelkoo vänder sig till alla som vill och kan handla på nätet. Det sorterar bort alla barn men 
behöver dock inte betyda att de inte är intressanta för de klickar sig också runt på nätet. Det 
kundsegment Kelkoo har idag är 30-60-åringar. Tidigare har det varit 70 procent killar och 30 
procent tjejer men enligt de senaste undersökningarna är det kvinnorna som är i majoritet. 
Tjejernas ökade intresse kan dels beror på att de rör sig mer på nätet men också för att det 
finns andra produkter tillgängliga idag, heminredning och kläder växer fortfarande. 
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Alla butiker, utan dem skulle Kelkoo inte vara något. Kelkoo kan dock aldrig säga att de har 
alla butiker. Det finns till exempel de butiker som säger nej, de som inte har råd och de som 
försvinner. Kelkoo jämför enbart de resebyråer som de har avtal med på sajten. 
 
8. Hur arbetar ni med följande marknadsföringsaktiviteter? (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
Kelkoo arbetar med ”affiliate-marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, och 
”banners”. Kelkoo har en ”blogg” men den är mer en tjänst för besökare och för att se vad de 
kan tänkas söka på. De har ett ”affiliate-program” hos TradeDoubler. Kelkoo har flera 
resebyråer och bolag kopplade till sin sökmotor och om en besökare klickar sig vidare till 
någon av dem får den anslutna aktören en krona i ersättning.  
a). Arbetar ni med kundlojalitetsprogram och i så fall hur? 
Lojalitetsprogram har funnits vid något enstaka tillfälle till exempel har det varit några butiker 
som erbjudit rabatter till besökare som kommer via Kelkoo. Det är trevligt att erbjuda sådana 
saker men det är inget som görs regelbundet. När det gäller besökarna arbetar Kelkoo med att 
ha en så bra och enkel tjänst som möjligt. Tjänsten ska kunna stå för sig själv. De har ett 
nyhetsbrev som går ut men oregelbundet. Det kommer ut när de känner att de har något att 
säga och det sker ofta i samband med nya kategorier eller erbjudanden. Kelkoo arbetar inte 
med något annat för att binda besökarna till sig. 
b). Hur skapar ni en förståelse för era besökares behov? (Mäter ni trafik?) 
Vi mäter trafik, allt hela tiden. Och det är också trafiksiffrorna som berättar om hur 
marknaden ändrar sig och vad vi bör förändra för att bli ännu bättre. Vi lägger regelbundet ut 
enkäter på webbplatsen för att fråga våra besökare om e-handel generellt men också om 
tjänsten generellt. 
c). Hur hanteras kundinformation/”cookies”/htmls? 
Kelkoo samlar in personliga uppgifter i form av namn och e-postadresser. Villkor för 
nyttjande av tjänsten kan ändras utan förbehåll. Vi rekommenderar våra användare att 
regelbundet kontrollera denna sida. Kelkoo varken säljer eller utbyter personlig information 
om sina användare såvida de inte har din uttryckliga medgivelse att göra det. De arbetar också 
med ”cookies” och informerar om detta på sin hemsida. 
 
9. Vilka samarbetspartners har ni när det gäller marknadsföring? 
Alla som kan ge Kelkoo trafik är samarbetspartners. Kelkoo samarbetar även med flera av 
Sveriges största portaler. De tjänster som finns på Kelkoo återfinns idag även på 
“shoppingkanalerna” AllaAnnonser, Telia Startsidan och Telia Företagssidan. Genom att 
exponera en nätbutik på Kelkoo är det möjligt att nå både Kelkoo´s användare och de som 
besöker portalerna. Kelkoo´s redan köpstarka användare kompletteras på så vis av helt nya 
kundgrupper.122 
 
10. Vad har ni för leverantörer? (System, kunskap, teknik m.m.) 
a). Är någon del av verksamheten ”outsourcad” eller inhyrd? (Använder ni 
konsulter/inhyrning/rekrytering och uthyrnings/”outsourcing” – till hur stor del) 
Systemen och tekniken finns inom företaget. Vad Sabina vet (det är ett stort företag) finns 
också all kunskap inom företaget. Kelkoo anlitar inte företag som gör saker i sin tur åt dem. 
De kan däremot hyra in tekniker på konsultbasis men de är ändå en del av Kelkoo, eller 
snarare av Yahoo!. 
 
                                                 
122 Kelkoo, http://www.kelkoo.se/b/a/co_4389_100298123-annonsera-pa-kelkoo.html, 12122006 
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11. Vilka framtida mål har ni med er verksamhet? 
Kelkoo´s mål är att bli ännu bättre på det de gör och få ännu fler produkter, butiker och 
kategorier. Det gäller att hitta alla de små nischerna som dyker upp och det arbetar Kelkoo 
ständigt med. 
  
12. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor? (Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
Marknaden ser generellt bra ut för shoppingportaler, e-handeln kommer garanterat att växa. 
När det gäller resor tror Kelkoo att det kommer att bli billigare och för tillfället lever 
människor rätt bra i Sverige och därför kommer det göras fler resebokningar. Det råder dock 
stor konkurrens på marknaden, både för resebyråerna som blivit många fler de senaste åren 
och för jämförelsesidorna. Resenärer är illojala, de går inte till samma resebyrå som de 
använde sist och då blir jämförelsesidorna viktigast, för det är där som kunden börjar. Det går 
generellt för Sverige att se en liten jämförelsemani då det finns lite för många mot vad som 
behövs. Det beror, enligt Sabina, på att alla vill göra sitt eget här, man kan bättre själv. 
Sverige har fler prisjämförelsesidor än vad England har. Det finns i dagsläget över 40 stycken 
sajter i Sverige, de flesta är nischade. Det finns sex-sju stycken som är mer breda i sitt utbud.  
a). Hur tror ni jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
Nästa steg tror Sabina blir att skräddarsy sin egen resa, till exempel sin egen jorden runt resa. 
I framtiden ska det gå att få en hel resa med alla kringprodukter i samma bild. Enda 
anledningen till att det inte redan finns är för att systemen är mycket komplexa vilket bidrar 
till att det är svårt att få till det. Att ”plocka” priser tar människo- och teknikkraft. De måste 
även bli lite snabbare eftersom det idag är ganska lång svarstid för att få fram resultaten. Det 
kommer säkert komma fler aktörer på kort tid men alla kommer inte att överleva. 
Utvecklingen ligger i tekniken och en mer variation av resor. Det blir intressant att se vad det 
är för typ av resebolag som träder in på marknaden, de nischade börjar komma såsom 
äventyrsresor och skidresor. Det har även dykt upp bolag som enbart sysslar med kryssningar. 
Andra möjliga nischer skulle kunna vara klättring, dykresor eller golfresor. För golfresor har 
Kelkoo haft en kategori men eftersom de butikerna försvann, var de tvungna att plocka bort 
den kategorin. Det finns även ett stort intresse för fotbollsresor. I dagsläget är det dock svårt 
eftersom erbjudandena är så bundna till de olika klubbarna/förbunden.  
 
13. Vilken effekt har Internet generellt på resebranschen? 
Priserna och utbudet påverkas av Internet. Det går inte bara att resa billigare utan det upptäcks 
även nya delar av världen. Resenärer behöver inte följa en tryckt katalog som någon aktör 
skickar ut, utan det går att söka den informationen på Internet. Personer kan även 
rekommendera nya platser på nätet vilket gör att andra kanske åker dit. Internet är en stor 
inspirationskälla för resor enligt en undersökning av Kelkoo´s besökare. Folk inspireras till att 
resa mer och till fler delar av världen. 
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Reseguiden, intervju med Tony Ryttersson försäljningschef, 01122006 
Reseguidens affärsidé är att ”hjälpa medvetna resenärer att söka och jämföra resor genom att 
blanda inspiration, fakta och erbjudanden från en mångfald av rese- och upplevelseföretag. 
Detta gör de genom att: via Reseguiden.se och andra distributionskanaler erbjuda intuitiva 
och målgruppsanpassade reseportaler. Via egenutvecklade lösningar ge reseföretag möjlighet 
att skapa och exponera resor och upplevelser.”123 Reseguiden är en jämförelsesida som har 
funnits i Sverige sedan år 1997 och sysselsätter idag 20 anställda. De ägs till 80 procent av 
Embryo Communication AB (ägs av fyra privatpersoner varav Tony är en av dem). Den 
resterande delen ägs av Stadsporten Citygate AB som är ett gemensamt utvecklingsbolag för 
11 medieföretag där ägarnas Internetsatsningar samordnas. Tony Ryttersson var med och 
grundade Reseguiden, han arbetar idag som försäljningschef och sitter på kontoret i Göteborg. 
År 2006 lanserade deras sajt i Norge under namnet Orbville.no.  
 
1. Hur definierar ni er verksamhet? 
Reseguiden är en jämförelsesajt för att hitta och boka resor. De hjälper över en halv miljon 
resenärer att hitta en resa till rätt pris. Deras målsättning är att vara det självklara valet för den 
som planerar en resa. 
 
Det finns olika slags jämförelsesajter menar Reseguiden. För en jämförelsesajt blir de aktörer 
som den jämför indirekt annonsörer. Då kan jämförelsesajten välja att förhålla sig på olika 
sätt gentemot sin annonsör. ”Antingen är du kompis med besökaren eller kompis med 
annonsören. Det finns de som är mer eller mindre nogräknade och integrerar sig med sin 
annonsör. Om jämförelsesajten ser sig som ett företag vilka säljer annonser är det lockande att 
låta sig styras av annonsören. Om en annonsör vill ha mycket trafik och bli listad först kanske 
jämförelsesajten tillmötesgår detta. Då utger sig vissa jämförelsesajter för att ha funnit 
rekommenderade träffar men vad de listar först är de som betalar mest.” Det kan straffa sig 
ganska hårt att agera på detta sätt menar Reseguiden. Det finns också de jämförelsesajter som 
har ett ganska begränsat innehåll, då blir det också vinklat även om det kanske inte är 
avsikten. Som besökare har du en förväntan på att en jämförelsesajt har med alla reseföretag 
men upptäcker att den billigaste resan inte ens finns i jämförelsen. ”Därför är det viktigt att få 
med alla, även de som inte betalar jämförelsesidan för att vara med. Om du ska bli 
framgångsrik måste du ha med dem också. Du som jämförelsesajt måste bevisa för dem att 
om de är med driver vi upp volymerna tillsammans, sen måste du bevisa att det fungerar. 
Annars får du koppla på andra affärsmodeller för att tjäna pengar.” 
 
2. Vad erbjuder ni för varor/tjänster? (Kärntjänst och kompletterande tjänster). 
Reseguidens sökmotor surfar ut på Internet och hämtar priser och produkter i realtid medan 
den som söker väntar. Resultatet presenteras i första hand i prisordning, till skillnad från vissa 
andra söksajter, kan reseföretagen inte köpa sig en bättre placering i Reseguidens 
resultatlistor. Den som söker kan också sortera annorlunda om hon vill.124 
 
Reseguiden Interactive AB ger ut en periodisk tidskrift, Magasin Reseguiden.se. I magasinet 
kan företag annonsera till en kostnad baserad på antal annonser och annonsstorlek. 
 
Med Reseguidens tjänst Fast placering exponeras företagets annons på reseguiden.se och i 
reseguidens medianätverk. En sådan annons kopplas geografiskt till ett land och visas högst 
                                                 
123 Reseguiden, http://www.reseguiden.se/cgi-
bin/rg/general.cgi?page=solutions_company&event=default&site=reseguiden, 13122006 
124 Reseguiden, http://www.reseguiden.se/cgi-bin/rg/general.cgi?company_content=info_vad_ar_reseguiden , 
13122006 
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upp i träfflistan när en sökning på hemsidan efter landet sker. Tjänsten kostar per exponering, 
per land och per annonsplats, max tre annonser per land är tillåtet.125 Alla Reseguidens kunder 
ligger synliga och sökbara i deras tjänster. XPress är ett manuellt verktyg där kunden skriver 
in informationen direkt, till exempel olika kampanjer eller paket. Tjänsten kostar 4 900 kronor 
per år samt fem kronor per klick.126 ”Onlinepriser” vänder sig till företag som har stora 
datamängder och som uppdateras ofta. Priserna hämtas ”online” direkt från reseföretagens 
bokningssystem. ”Onlinepriser” kostar 10 000 kronor samt en kostnad per klick127 
Reseguiden samarbetar med hotellgrossister som kan ha så många som 22 000 hotell vilkas 
priser uppdateras varje dag. Priset på varje hotell kan fluktuera som en aktiekurs beroende på 
tillgång och efterfrågan. Hotellgrossister kan ha lagt upp rum på något som heter ”Rate to 
go”, också kallat sista minuten hotellgrossisten. De kan ha förhandlat sig till att om det finns 
rum kvar, inom en vecka fram till och med dagen för övernattningen, kan de sälja dem till 
väldigt låga priser.  
 
”Vi började med att bara ha med samarbetspartners i jämförelserna men har nu gått ett steg till 
och börjar jämföra även andra, det måste vi göra. Vår ambition är att vi är det självklara valet 
för dem som planerar att resa och då kan vi inte begränsa oss till våra betalande kunder.” Det 
här med jämförelsesajter är lika nytt för företagen som för konsumenterna menar Reseguiden. 
Många företag vet inte hur de ska förhålla sig till jämförelsesajterna, om de ska se det som ett 
hot eller en möjlighet. ”Ofta är jämförelsesajterna lite mindre företag, om företag går med kan 
de vara med och bygga upp varumärket. Då kanske reseföretaget resonerar att det är bättre att 
kunderna kommer till oss direkt, men inser då inte att konsumenten har makten. För 
konsumenten tar makten, om han inte har makten kommer han att ta den och det är mycket 
tydligt på nätet. Det går inte att lura konsumenten, eftersom det finns till exempel forum där 
de kan gå in och skriva recensioner om till exempel hotell. Det går inte att skriva upp ett 
hotell, det straffar sig om kundens förväntningar inte uppfylls eftersom det kommer att 
komma fram. Folk litar mer på en annan resenär, det väger mycket tyngre än information från 
en resejournalist eller från reseföretaget själv.” En del hotellgrossister på nätet skriver till 
användarna att de vill ha kundernas recensioner. Recensionerna på hotellen håller på att bli 
deras största tillgång, säger Reseguiden, dem kan de sälja till andra aktörer. 
a). Vilka funktioner fyller era varor/tjänster? 
Reseguidens tjänst för reseföretagen är att göra dem synliga och sökbara. ”Vi hjälper 
reseföretaget att hitta rätt kund till rätt resa och besökaren att hitta rätt resa till rätt pris.” 
Reseguidens tjänster till medieföretagen innebär att ge dem en aktuell och uppdaterad 
resetjänst.  
 
Reseguidens värld kan illustreras i form av en triangel där de längst upp har en resenär, längst 
ner till höger ett reseföretag och längst ner till vänster ligger media. De olika aktörerna är 
beroende av varandra. ”Ju mer innehåll vi får ju mer intressant blir tjänsten, då pratar folk gott 
om oss med varandra och vi får fler besökare. Har vi många besökare och en bra tjänst blir det 
intressant för media, då lyfter de fram tjänsten ännu mer och vi får ännu fler besökare. Får vi 
ännu fler besökare blir det lättare att sälja in produkten till reseföretagen, det blir en positiv 
spiral.” 
b). Vad gör era varor/tjänster unika? 
”Vi har en bredd, som jämförelsesajt för resor har vi det absolut största innehållet.” 
Reseguiden menar att det är väldigt lätt att prisjämföra några få resebyråer. Att däremot 
använda en sökmotor och ge reseinformation från både stora och ett hundratal små företag, i 
                                                 
125 Reseguiden, http://www.reseguiden.se/reseguiden/rg/pdf/fast_placering.pdf, 13122006 
126 Reseguiden, http://www.reseguiden.se/reseguiden/rg/pdf/xpress2.pdf, 13122006 
127 Reseguiden, http://www.reseguiden.se/reseguiden/rg/pdf/onlinepriser.pdf, 13122006 
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en och samma sökning är unikt. ”Att vi är strikt neutrala gör oss också unika.” Reseguiden har 
också ett forum kopplat till sin tjänst. När konsumenten gör en sökning kan hon hela tiden 
läsa diskussioner och "bloggar" från andra besökare. ”Det finns diskussionsforum även på 
andra sajter men ingen annan resetjänst som har det så nära kopplat. Skriv till exempel Phuket 
på Reseguiden.se så får du ett resultat med flyg, erbjudanden, paketresor, hotell, diskussioner, 
"bloggar", medlemmar, vaccinationer. Allt i en portal, frågan skapar en liten portal, det är 
unikt.” 
c). Hur tar ni betalt för era varor/tjänster?  
Reseguiden.se är en jämförelsesajt. De är ingen resebyrå och de säljer inga resor. Det innebär 
att Reseguiden inte bokar biljetter, rum eller arrangerar resor. Istället hjälper de resenärer att 
jämföra olika resealternativ. För resenären är tjänsten givetvis gratis. Pengarna tjänar de 
genom att användaren klickar på något av de reseföretag som de presenterar.128 De får även 
intäkter från de avgifter företag betalar för att synas på sajten och i deras medianätverk. 
d). Vad identifieras era varor/tjänster och ert företag med?  (Hur uppfattas 
företaget/produkterna). 
”Vi ses som en neutral söktjänst.”  
 
3. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
”I grund och botten skulle man kunna säga att det inte går att jämföra resor, det är vår 
utgångspunkt egentligen. En resa för dig och en resa för mig är inte samma sak.”  
 
Reseguiden anser ändå att det finns möjliga parametrar att jämföra för resor som till exempel 
enskilda transporter. ”En flygresa har ett ”flightnummer”, en avgångstid, går mellan 
destination A och B och har ett pris. Om det dessutom är ett lågprisbolag utan förstaklass eller 
dylikt går det definitivt att jämföra.”  
 
”Hotell går också att jämföra men då ska man vara noggrann och se så man inte prutar med 
sig själv.” Reseguiden menar att du kan få olika pris på olika sökställen på ett hotell. Hotellet 
kan vara 25 år gammalt men även ha en nytillbyggd del. Priserna kan då variera beroende på 
om du bor i den nya eller den gamla delen av byggnaden. ”Som jämförelsesajt måste vi, om vi 
ska vara resenärens bäste vän, börja jämföra de här skillnaderna också.”  
 
Reseguiden menar att det också går att jämföra aktör mot aktör. Då bör jämförelsesidan 
undersöka exempelvis vilka resegarantier aktörerna har eftersom det kan vara större risk att 
köpa från en aktör än från en annan. Reseguiden har inte börjat med någon sådan jämförelse 
än men undersöker möjligheten. De funderar då på om det ska vara de själva som ska jämföra 
reseföretagen eller om det är kunderna som ska ge omdömena. Recensioner fungerar också att 
ha menar de, om ett företag har fått mycket positiva omdömen får de en viss poäng och så 
vidare. Då kan Reseguiden lägga med poängen i jämförelsen och även om ett alternativ i 
resultatet är dyrare kan kundservicenivå vara så pass hög att det ändå i slutänden blir mer 
prisvärt. 
 
Vid en jämförelse får konsumenten ett antal träffar, som på en sökmotor, sen får hennes öga 
”scanna” av vad som är intressant. ”Ofta är man kanske inte ute efter den exakta jämförelsen 
utan efter en uppfattning om vad spannet är. Vad man behöver veta är vad som ingår och 
vilket pris det blir, sen kan man ta ställning till om vi kan jämföra det.” När konsumenten 
kommit till den lite djupare nivån kan Reseguiden göra en jämförelse där till exempel fem 

                                                 
128 Reseguiden, http://www.reseguiden.se/cgi-bin/rg/general.cgi?site=reseguiden&company_content=info_faq#4 
08012007 
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liknande aktörer ingår. Då kan de jämföra garantier och innehåll och menar att priset inte är så 
avgörande längre.  
 
4. Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.) 
Enligt Tony bör följande funktioner finnas på en jämförelsesida för resor:  
 
Produkter och service 
Tid för leverans av jämförelse (info. om väntetid, hur länge kan du tänka dig att vänta?) - 
Reseguiden anser att konsumenten kan tänka sig att vänta en stund för att få ett mer relevant 
svar. De menar att de första sökningarna måste gå väldigt fort för konsumenten och här kan 
de som jämförelsesida visa bredden av sitt utbud. När konsumenten däremot väl kommit ner 
på detaljnivå är hon mycket mer tolerant. På detaljnivå lämnar konsumenterna ifrån sig mer 
information och får därmed också en mer skräddarsydd information i gengäld. Reseguiden 
menar att när konsumenten kommit till en djupare nivå i sökprocessen kan en mer avancerad 
sökning erbjudas, till exempel att konsumenten kan kryssa i flera valbara alternativ, eventuellt 
kan även en sökning som tar längre tid ske här. Möjlighet för kund att sortera resultatlistan 
efter olika parametrar. Forum, ”blogg” och ”chat” - Ser jag som ett. Nyhetsbrev. 
Pressmeddelanden - Tror jag inte är intressant, inte som konsument. 
 
Kundservice 
Punkten kundservice är jättebra, det skulle Tony vilja att de hade på sin sajt.  
 
Arrangemang 
Seminarier etcetera är bra men endast mot bransch, det vill säga samarbetspartners/kunder.  
 
Generell info 
Ja. 
 
5. Hur arbetar ni med produktutveckling? 
”Vi jobbar med influenser från besökare och reseföretag.” När Reseguidens tekniker lanserar 
en nyhet annonserar de detta genom att skriva rakt in i deras forum. De lägger in det som 
diskussionsämne vilket ger Reseguiden direkt feedback från användarna. Även om det bara är 
ett fåtal personer som svarar så är det många som läser inläggen. 
 
6. Vilka är er verksamhets viktigaste resurser?  
(Teknologi, kunskap, finansiering, materiella, varumärke, image, kundrelationer m.fl.) 
”Vår personal.” 
a). Vilka resurser är unika för ert företag? 
Personalen och dess kunskap om resor och Internet.  
 
7. Vilka kunder vänder ni er till (privatpersoner och företag)? 
Reseguiden vänder sig främst till privatpersoner som planerar att resa, majoriteten är 
privatresenärer. Besökarna är aktiva när det gäller att inhämta information.  
 
De typiska dragen för besökare på Reseguidens sajt: 
 

• 70 % är gifta eller sambo.  
• 46 % bor i villa eller radhus. 
• 45 % tjänar mer än 22 000 kr per månad.  
• 60 % bor utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.  
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• 84 % använder Internet dagligen eller flera gånger per dag.  
 
Unika besökare: 708 478 
”Impressions”: 7 251 612129  
 
Med unika besökare menas antal ”browsers” som laddat ned minst en sida av webbplatsen 
under mätperioden. En ”browser” som laddat ned minst en sida vid två eller fler tillfällen 
under olika veckor i en månad räknas som en unik besökare varje vecka när nedladdning skett 
men är fortfarande endast en unik besökare i månadsräkningen. Med ”impressions” menas 
antal visningar av en sida. 
 
Reseguiden jämför 588 reseföretag. Ingen skillnad görs mellan medlemmar och icke 
medlemmar. 
 
8. Hur arbetar ni med följande marknadsföringsaktiviteter? (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
Reseguiden arbetar med ”affiliate-marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, 
”banners”, forum, ”bloggar” och traditionell media. Reseguiden sköter sitt ”affiliate-program” 
själva med egenutvecklad teknik och närmare 600 reseföretag är anslutna. Reseguiden ser 
dem som vilka företag som helst och gör ingen skillnad på exempelvis Hotels.com och 
Allresor i Alingsås i det sammanhanget.  
a). Arbetar ni med kundlojalitetsprogram och i så fall hur? 
Det går att bli medlem på Reseguiden och åtnjuta reseinformation och möjlighet att lägga upp 
sin egen sida och kommunicera med andra. 
b). Hur skapar ni en förståelse för era besökares behov? (Mäter ni trafik?) 
Reseguiden gör regelrätta undersökningar, framförallt använder de Orvesto. Sådana 
undersökningar beskriver vilka deras besökare är och deras attityd. De lyssnar även på 
användarna genom sitt forum. De mäter trafik på hemsidan och anpassar sig efter sina 
besökare hela tiden. De använder sig av TNS Gallup och andra verktyg för detta.  
c). Hur hanteras kundinformation/cookies/htmls? 
Reseguiden använder sig av ”cookies” för att underlätta navigering. Till exempel om en 
person söker flyg till en viss destination ett visst datum och därefter väljer Boende kan hon 
förinställa sökformuläret med vald destination, datum och antal personer.  
 
9. Vilka samarbetspartners har ni när det gäller marknadsföring? 
Reseguiden samarbetar med ett 30-tal av Sveriges dagstidningar och nyhetssajter. Dessa 
använder Reseguiden för att ge sina besökare uppdaterad produktinformation inom resor.  

Samarbetspartners: Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, 
Kvällsposten, Passagen, Svenska Dagbladet, SalongK.se, Värmlands Folkblad, Dala-
Demokraten, Sydsvenskan.se, Hallandsposten.se, Östersunds-Posten, Sportal.se, Norrköpings 
Tidningar, Östgöta Correspondenten, Finansportalen, Spray.se, Dagens PS, Nerikes 
Allehanda, vlt.se (Västermanlands Läns Tidning), Norrländska Socialdemokraten, Gefle 
Dagblad, unt.se (Uppsala Nya Tidning), Helagotland.se, Barometern VästerviksTidningen, 
Folkbladet, Kuriren, ST.nu (Sundsvalls tidning), Eskiltuna-Kuriren, Västerbottens-Kuriren, 
Piteå-tidningen, Blekinge Läns Tidning, Tidningen Ångermanland. 
                                                 
129 Reseguiden, http://www.reseguiden.se/cgi-
bin/rg/general.cgi?page=solutions_visitors&event=default&site=reseguiden , källa: TNS/Gallup, aug 2006, 
14122006 
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10. Vad har ni för leverantörer? (System, kunskap, teknik m.m.) 
”Vi utvecklar och producerar nästan allting själva.”  
a). Är någon del av verksamheten ”outsourcad” eller inhyrd?  
(Använder ni konsulter/inhyrning/rekrytering och uthyrnings/"outsourcing" – till hur stor del) 
”Nej.” 
 
11. Vilka framtida mål har ni med er verksamhet? 
De vill bli det självklara valet för den som planerar att resa. Ett annat mål är en etablering 
utanför Norden. 
 
12. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor?  (Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
Reseguiden menar att marknaden är ganska liten idag. De pekar på att både reseföretagen och 
besökarna inte riktigt tagit till sig tjänsterna jämförelsesidor erbjuder än och fortfarande är lite 
ovana. 
a) Hur tror ni jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
Reseguiden tror att antalet sajter kommer att öka lavinartat. ”Det kommer att bli fler, 
specialiserade och tjänsterna kommer präglas mycket mer av dem som använder sajterna.” 
Det blir mer fragmenterat, nischade sökmotorer för till exempel golfresor och ekoturism 
menar Reseguiden. Det kommer inte att finnas en sökmotor som klarar allting. Branschen 
själva kommer att skapa egna sökmotorer genom branschkluster som går ihop. Till exempel 
skulle Reseguiden kunna tänka sig att alla företag med ekoturism i Västerbotten kommer gå 
ihop. De tror även att det kommer att finnas några stora aktörer, kanske tio stora i världen, 
men massor av små nischade. ”Vi försöker bli en av de stora i världen.”  
 
13. Vilken effekt har Internet generellt på resebranschen? 
Precis som i många andra branscher tar konsumenterna makten då de får tillgång till 
information och kan kommunicera med andra resenärer på ett enkelt sätt. För företagen blir 
det närmare till kunden på bekostnad av de traditionella återförsäljarna (resebyråerna). 
Kunden vill planera och boka sin (egen individuella) resa själv och det blir en förutsättning 
för branschens aktörer att ge konsumenten de verktygen. 
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Travelmarket, intervju med Tony Camsjö Key Account Manager, 01122006 
Travelmarket har funnits sedan år 1996 på nätet. Deras affärsidé består i att ”ge besökaren en 
positiv upplevelse i deras sökande efter resor och reseinformation på Internet.”130 
Reseportalen Travelmarket.com är en del av Danska IT- och mediaverksamheten 
Travelmarket 2001 A/S och är representerad i Sverige, Norge och Danmark. 
Travelmarket.com och partner har cirka en halv miljon besökare varje månad. Företaget har 
cirka tio års erfarenhet av marknaden.131 De står också bakom webbyrån Travelmarket 
Interactive som arbetar med webbproduktioner till företag i resebranschen. Företaget 
sysselsätter cirka 27 anställda. De flesta av Travelmarket´s anställda har en bakgrund från 
resebranschen. Det har även Tony Camsjö som sedan cirka två år tillbaka arbetar ensam ifrån 
Sverige och är ansvarig för den svenska marknaden.  
 
1. Hur definierar ni er verksamhet? 
Travelmarket definierar sig som en neutral och oberoende Internettjänst vars affärsidé är att 
underlätta sökande efter resor på Internet. Det gör de dels via reseportalerna travelmarket.com 
och dels genom att de utvecklar produkter som gör det lättare att utföra sökningarna.  
 
Det som man kan kalla jämförelsesida, är framförallt under rubriken Flygbiljetten. Denna är 
kopplad till ett GDS-system och man kan då se alla tillängliga flyg som ligger i detta system. 
Inom kort kommer funktionen "Reseerbjudande" att göras om och kommer då att presentera 
alla reseerbjudanden, båda de som kunder själva lägger in och det som idag ligger under Sista 
Minuten, det vill säga charterbolagens erbjudanden och sista minuten resor. 
 
2. Vad erbjuder ni för varor/tjänster? (Kärntjänst och kompletterande tjänster). 
a). Vilka funktioner fyller era varor/tjänster? 
De reseföretag som jämförs är dels företag som ligger i GDS-system, dels företag som ligger 
utanför GDS:erna, till exempel Sterling, Ryanair etcetera. Under reseerbjudanden kan 
kunderna själva lägga upp reseerbjudanden och dessa behöver inte ha någon koppling till 
GDS:erna. Det är endast flygbokningsmotorn som är kopplad till ett GDS-system, men här 
kan som sagt även andra flygbolag som ligger utanför GDS:er synas. (Travelmarket kan 
koppla till fler GDS-system på en och samma gång, så kallad Multi GDS), i dagsläget till 
Amadeus. Det finns även en bokningstjänst för flygbiljetter, deras egen bokningsmodul, den 
är kopplad till de globala systemen och hanteras i sin tur av en resebyrå. Travelmarket säljer 
inte några resor själva utan arbetar istället med en partner, resebyrån Travel Point, som 
mottager beställningarna, pengarna samt sköter hanteringen av biljetterna ut mot kunden. 
Sökning av flygbiljetter är kopplad till ett GDS-system. Med bokningstjänsten kan besökaren 
även köpa till hotell, hyrbil och försäkring.  
 
Det är i steg tre i flygbokningsmotorn som det går att se vem som är biljettutställare under 
sammanställningen av sitt gjorda val. Till höger om loggan går det att läsa resevillkoren för 
att se vad som gäller kring betalning, leverans, priser etcetera. När användaren har genomfört 
sin bokning får hon e-post som tackar för beställningen och ett meddelande om vad som sker 
härnäst. Travelmarket står bakom all teknisk lösning, det är deras bokningsmodul, deras 
betalningsmodul, kopplingen till tilläggsprodukterna, koppling mot Travel Points system 
etcetera men de säljer inte några resor själva.  
 

                                                 
130 Travelmarket, http://www.travelmarket-interactive.se/cms.cfm?nPageNo=4300, 13122006 
131 Travelmarket, http://www.travelmarket-interactive.se/, 14122006 
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Utöver detta kan resebolagen själva uppdatera sina resor som bland annat går att finna under 
reseerbjudanden. Dessa körs av kunden själv via en administrationssida, men kan även göras 
via filavläsning eller med en robotavläsning mot kundens system. 
 
Travelmarket kan delas in i tre avdelningar, reseportalen, webbyrån och Travelmarket partner. 
Både reseportalen och webbproduktionen är till för att reseföretagen ska kunna sälja sina 
produkter ”online”. Reseportalen är en marknadsplats där det går att gå in och se vad 
marknaden har att erbjuda kring resor. Travelmarket driver portalen och ser till att det 
kommer besökare samt underlättar för researrangörer och resebyråer att lägga upp sina 
reseerbjudanden till exempel via olika webbmoduler. Deras webbproduktionspaket skiftar i 
pris beroende på innehåll. I paketen kan det ingå: individuella bokningar via integration till 
GDS, flygbolag, hotellsystem etc., egna allotment baserade på produkter (charter, rundresor, 
temaresor etc.) hjälp med webbplasten, CRM/e-news (utskick av nyhets- och 
erbjudandemail), katalogbeställning (integration av ett obegränsat antal kataloger, som 
reseföretagen själva uppdaterar via sin webbplats, uppdateringar av kataloger i reseportalen 
Travelmarket.com sker automatiskt och samtidigt), reseauktionsmodul, support och account 
management, drift och hosting (reseföretagets webblösning hostas centralt på de nyaste 
hårdvarorna med en optimal förbindelse till Internet), webbplats producerad i förhållande till 
språk och marknader, marknadsundersökningar. ”Vi kan hjälpa reseföretag att uppdatera eller 
skapa och publicera deras webbplats, vi anpassar dem för att de ska kunna sköta sin 
distribution via Internet.” Moduler för chartererbjudanden (alla utvalda chartererbjudanden 
och sista minuten resor från de flesta charterbolagen på marknaden), innehåll (artiklar, väder, 
valuta, flygtider ”online”), ”Quick Poll” (utför regelbundna kontroller på din webbplats och få 
en god indikation på dina kunders beteende och önskemål), tävlingar och betalning ”online”. 
Övriga moduler på travelmarket.com är: klimattabeller, destinationsguider, tidtabell 
reguljärflyg, valutaomräknare, biluthyrningsmodul och hotellbokningsmodul. I den tredje 
delen, Travelmarket partner, arbetar de framförallt mot de stora i branschen och levererar 
bokningsmoduler och webbmoduler till mediaverksamheter, föreningar, företag och resesidor 
på Internet. Partners kan med hjälp av Travelmarket´s webbmoduler erbjuda 
besökare/kunder/medlemmar att beställa flygbiljetter hos olika resebyråer, reservera hotell 
och hyrbilar. Travelmarket´s partners får sedan en intäkt från varje transaktion/reservation 
som görs via deras resekanaler. Webbmodulerna innehåller även administrations- och 
statistiktillgång, så att transaktionsintäkterna fördelas automatiskt.  
 
Det som Travelmarket anser vara viktigt för företag som ska sköta sin försäljning ”online” är 
att tjänsterna är användarvänliga. Det är också viktigt att systemet är uppkopplat till vad som 
just nu är tillgängligt och ledigt genom direkta uppkopplingar till GDS:er och till 
hotellbokningsdatabaser.  
b). Vad gör era varor/tjänster unika? 
”Vi vill vara en helhetsleverantör, dels genom att kunna leverera det senaste inom 
webbproduktion för resebranschen, dels genom att erbjuda en marknadsföringskanal där våra 
kunder kan få potentiella kunder till sina webbplatser, det är vi princip ensamma om.”  
c). Hur tar ni betalt för era varor/tjänster? 
Intjäningen från reseportalen Travelmarket.com uppnås från marknadsföringspaket, som 
företagen i resebranschen tecknar hos dem. Företagen integrerar och annonserar deras 
produkter, reseerbjudanden, kataloger etcetera i reseportalen via marknadsföringspaketen. 
Vidare uppnår Travelmarket intäkter från annonskampanjer via mediabyråer, 
transaktionsintäkter från bokningar och andra tillkopplade aktörer i branschen. 
Marknadsföringspaketen innehåller drift/"hosting" och ”softwarelicenser” av reseföretagens 
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webbplatser, bokningsmoduler och andra moduler från Travelmarket Interactive.132 Alla de 50 
medlemmar som är listade på sidan betalar de för att bli listade genom att de alla deltar med 
någon form av marknadsföringspaket.  
d). Vad identifieras era varor/tjänster och ert företag med? (Hur uppfattas 
företaget/produkterna) 
”Vi har valt att ligga kvar med den mera traditionella ”looken” på vår portal” med det menar 
Travelmarket att de har många ”banners” och dylikt på sidan. De ”banners” som ligger på 
sajten är direktkopplade till de olika reseföretag de samarbetar med. På så sätt menar 
Travelmarket att reseportalen ska ge inspiration, där ska slutkunderna kunna hitta artiklar om 
resmål, klimattabeller, annan information kring resmål och liknande. Vissa av resebyråerna 
som är med på Travelmarket´s sida menar att Travelmarket kanske inte genererar mest trafik 
till deras sajt. Men de som kommer från Travelmarket´s sajt har många gånger hög 
procentandel som leder till bokning. ”Det har att göra med att när slutkunderna kommer från 
Travelmarket´s sida har de spenderat tid, läst och fått information. När de väl går vidare till 
reseföretaget är de betydligt mer redo att resa.” 
 
3. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
Travelmarket menar att det finns olika sökdelar men vet inte riktigt om de direkt kan kallas 
jämförelser. ”Vad man lägger in idag på sådana här sökmotorer är flyg, hotell hyrbil, 
försäkringar och nu kommer även ‘events’.” ”Det kommer också nya funktioner som kallas 
”Open Jaw” och ”StopOver”. ”Open Jaw” innebär att man flyger ut från en destination, från 
till exempel Stockholm till Bangkok från Bangkok till Madrid, bygger inte på tur och retur 
utan på att man ska vidare till en annan slutdestination. ”StopOver” är när du flyger 
Stockholm-Bangkok men ska vidare ner till Kuala Lumpur eller Sydney men vill först vara ett 
par dagar i Bangkok innan du flyger vidare till Kuala Lumpur, där du också vill vara ett par 
dagar och så vidare. Sådana sökningar har tidigare inte fungerat på sökmotorer utan man har 
behövt ringa till sin resebyrå. Det är sådana tekniska lösningar som nu börjar närma sig 
varandra.” 
 
4. Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.) 
Enligt Tony Camsjö bör följande funktioner finnas med på en jämförelsesida för resor: 
 
Om företaget 
”Just för att sälja till den otåliga Internetanvändaren som bara snabbt vill kolla av vad en tur- 
och returresa kostar kanske inte företagets historia, ledning och personal är så intressant. Å 
andra sidan om jag sen får en kund som spenderar mycket tid på sajten så tycker jag absolut 
att det ska finnas med eftersom det säger vad företaget kan erbjuda.”  
Produkter och service 
Speciella erbjudanden - ”Det folk kollar är framför allt erbjudanden.” Tid för leverans av 
jämförelse (info. om väntetid, hur länge du kan tänka dig att vänta) - Senaste uppdateringen 
av befintliga resor är viktig. Travelmarket tycker vidare att för en enkel resa, då man vet lite 
mer vad man köper, vill man ha ett färdigt paket som kan bokas ”online”. ”Ju mer tillgängligt 
man gör produkterna för kunden ju bättre. Att vänta på ett mail i flera dagar när man ser sin 
resa ligga där med ett pris på sajten vill man dock inte.” Om det är nischade företag däremot 
tror Travelmarket att det kan funka. De menar att man generellt har mer tålamod med resor 
som är mer komplicerade. Forum, ”blogg”, ”chat” - Från Travelmarket´s sida skulle det passa 
riktigt bra med ”chat” och forum etcetera. För de som redan vet vart de ska resa är forum 
                                                 
132 Travelmarket, http://www.travelmarket-interactive.se/cms.cfm?nPageNo=4300, 8012007 
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något bra eftersom det ger information. ”Chat” är bra att ha men inte ett måste på en 
jämförelsesida menar Travelmarket. Nyhetsbrev – ”Nyhetsbrev är viktigt för att hålla dialog 
med kunden, du får ut speciella erbjudanden och hon känner igen dig”.  
 
Kundservice 
De som satsar på kundservice är de mest professionella men det är fortfarande en 
kostnadsfråga menar Travelmarket. Om företaget ska ta betalt för kundservice beror på hur 
det gynnar deras verksamhet. Travelmarket poängterar att om det är en enkel resa kommer 
slutkunden antagligen inte vara villig att betala extra för bra service, det vill säga om företaget 
är så billiga att kunden ändå kommer. Om det är en mer komplicerad resa är det en annan sak 
menar Travelmarket. För jämförelsesidor tycker de att det inte är nödvändigt med personlig 
service eftersom de många gånger bara speglar vad som finns på marknaden och inte säljer 
några resor. Elektronisk ”helpdesk” - ”Virtuella Anna som svarar på din fråga, fungerar det 
inte så får det totalt motsatt effekt, men kan du få det att funka så är det bra såklart”. Vanliga 
frågor och svar. Kontakta oss. 
 
Generell information 
Nyheter. Sökfunktion. 
 
”I regel vad det handlar om är att om du skapar en sida som har tillräckligt mycket innehåll 
och är tillräckligt användarvänlig kommer folk tillbaka det är det du vill, dels att skapa 
aktiviteter på sidan då folk stannar kvar.” Travelmarket pekar på regeln att ju längre 
slutkunderna stannar på sidan ju oftare leder det till en bokning i slutändan. De poängterar 
samtidigt att det är viktigt att inte dränka konsumenten med information. ”Blir det för mycket 
går de därifrån. Om man nu kan hitta en trogen resenär i dagens läge vilket jag tror är väldigt 
svårt, så gör man det på grund utav service. Kunden kommer tillbaka på sidan för att 
kontakten fungerade bra och för att det var enkelt.”  
 
5. Hur arbetar ni med produktutveckling? 
”Vi jobbar löpande med det hela tiden, vi vill vara ledande på marknaden och det kommer 
nytt hela tiden. Det här året har vi avsatt till att utveckla vår flygbokningsmotor som lanseras i 
december med nya funktioner. En strategisk plan är redan lagd för en tid framöver där det 
tillkommer olika nya steg och faser. Vi kommer med uppdateringar nu kring vårt CMS 
system, det vill säga vår plattform varifrån vi sköter hemsidan och nya funktioner kring att 
hantera reseerbjudanden. Det läggs mer och mer fokus kring det här, vill man vara kvar måste 
man komma med nya lösningar. Många vill ju gärna lägga ner större delen av sin verksamhet 
på Internet och då ställs det också större krav.” 
 
6. Vilka är er verksamhets viktigaste resurser? (Teknologi, kunskap, finansiering, 
materiella, varumärke, image, kundrelationer m.fl.) 
”Helhetslösningen till våra kunder/marknaden, erbjuda dig allt eller delar. Vi kan hjälpa dig 
med hela flödet, från att bygga upp en ny plattform, hjälpa dig att koppla dig mot ett annat 
system, se till att ge dig kunder, till att hjälpa dig med marknadsföringen så att du syns där 
ute. Vi ligger också i framkant när det gäller utvecklingen med de olika bokningsmodulerna, 
där har vi funktioner som inte andra har.” 
a). Vilka resurser är unika för ert företag? 
Dels de funktioner Travelmarket kan erbjuda som inte andra kan, dels deras helhetslösning. 
Travelmarket har både mediadelen och IT-delen och de har börjat erbjuda gratis 
webbproduktion. Det går ut på att reseföretaget ska skapa en webbplats, de behöver en 
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hemsida, dels olika moduler och även kunder. ”Vi bjuder på hela din webbsida om du 
placerar pengar på vår mediadel där vi har olika marknadsföringspaket.” 
 
7. Vilka kunder vänder ni er till (privatpersoner och företag)? 
”Vi vänder oss till slutkunder, resebyråer och researrangörer, gärna ser vi att de är lite 
nischade.” De har cirka 50 medlemmar i Sverige och cirka 200 totalt i alla tre länderna. 
Medlemmarna består av reseföretag som är kopplade till Travelmarket´s reseportal där de har 
möjlighet att presentera sina reseerbjudanden, kataloger etcetera. Till detta tillkommer även 
företag som enbart har "bannerkampanjer". I skrivande stund tas en ny modul kring 
erbjudanden fram och det kommer att se annorlunda ut inom kort. 
 
Travelmarket´s användare/slutkunder:  
32 % har hittat sin resa via Travelmarket 
50 % reser 3 eller flera gånger per år, 
61 % förväntar att spendera mer än 5 000 kronor per person exkl. fickpengar, 
50 % förväntar sig att finna nästa resa på Internet, 
56 % har en hushållsinkomst på mer än 500 000 kronor. 
  
8. Hur arbetar ni med följande marknadsföringsaktiviteter? (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
Travelmarket arbetar med ”affiliate-marknadsföring” på Internet via sökmotorer och ett flertal 
samarbetspartners där de kan leverera bokningsmoduler till olika föreningar och företag.  
 
Framförallt har Travelmarket under det senaste året gjort ett avtal med Google, ”online” syns 
de framförallt via dem. De arbetar med sökordsoptimering och sökmotorerna och det är 
därifrån de mestadels får sin trafik. ”Våra kunder som kommer med och syns i våra portaler 
via våra olika marknadsföringspaket kan också lägga ut hur många reseerbjudanden de vill. 
Sen, utav de reseerbjudandena kan de välja, beroende på vilket paket, ett visst antal som syns 
som så kallade erbjudandeannonser. De kan vidare målinrikta in i portalen men även skicka 
över till Google så att de syns i "adwordannonser" där.” Travelmarket har också haft 
helsidesannonser på Travel News hemsida och i deras nyhetsbrev. De använder även själva 
nyhetsbrev. I brevet finns en modul som fungerar som ett CRM-system där konsumenten kan 
fylla i olika intressen. De skickar ut ett nyhetsbrev till 100 000 mottagare varje vecka. 
Travelmarket går ut mot fackpressen med helsidesannonser och ”banners”. De skickar även 
direktutskick till marknaden, de har precis skickat till varje resebyrå i stort sett hela Sverige. 
Det följer de upp med nyhetsbrev till dem som de har adresser till. I det nyhetsbrevet som går 
ut till slutkunderna finns annonser vilka Travelmarket´s kunder kan köpa loss. 
a). Arbetar ni med kundlojalitetsprogram och i så fall hur? 
Travelmarket arbetar inte med några lojalitetsprogram. ”Vårt mål är att få lojala användare, ju 
mer attraktiva vi är ju attraktivare är vi för våra kunder.” Vidare menar dock Travelmarket att 
lojalitetsprogram blir svårt för en jämförelsesida eftersom de baseras på tidigare köp. Ett 
lojalitetsprogram skulle kräva “log in”, och känns därför inte helt självklart enligt 
Travelmarket. De har däremot tävlingar, reseauktioner och andra aktiviteter där konsumenten 
kan lämna sin e-postadress som gör att de kan ta upp kontakten och dialogen på så sätt med 
konsumenten.  
b). Hur skapar ni en förståelse för era besökares behov? (Mäter ni trafik?) 
 ”Genom att vara lyhörd mot marknaden och producera användarvänliga moduler och 
presentera information till våra besökare.” För att utföra ”nöjdkundanalyser” används 
verktyget ”webbservice software”, ett formulär som skickas ut via e-post och kan fyllas i av 
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konsumenterna. ”Har vi någonting som vi vill ta reda på kan vi lägga ut det här. Vi har fått 
många svar av kunder utan att ha någon premie.” Travelmarket mäter trafik på hemsidan och 
använder sig av statistiksystem från bland annat Webtrends. De har en portalmanager som 
ansvarar för utvecklingen av portalen och han tar bland annat hjälp av statistik för detta. 
c). Hur hanteras kundinformation/”cookies”/htmls? 
All information som Travelmarket´s kunder önskar, hanteras konfidentiellt. De använder både 
”cookies” och htmls.  
 
9. Vilka samarbetspartners har ni när det gäller marknadsföring? 
Travelmarket samarbetar bland annat med Backpacker planet, MSN, borsen.dk, Jubii, 
Krak.dk, National Geografic, Resesidan, Sol, Seniornett, everyday.com och Boarding. 
 
10. Vad har ni för leverantörer? (System, kunskap, teknik m.m.)  
Travelmarket´s servers är levererade av HP och de har IT-konsulenter från Top Nordic och 
Miracle 
a). Är någon del av verksamheten ”outsourcad” eller inhyrd?  
(Använder ni konsulter/inhyrning/rekrytering och uthyrnings/"outsourcing" – till hur stor del) 
Travelmarket har "outsourcat" en del av verksamheten vilket medför att de blir fem 
medarbetare till. ”Vi kommer nu “outsourca” en del till ett externt företag som kommer att 
arbeta med robotlösningar, det vill säga tillkopplingar till olika bokningsmotorer och olika 
hemsidor och så vidare.”  
 
11. Vilka framtida mål har ni med er verksamhet? 
”Att vara den ledande partnern för resebranschen i form av IT- och medialeverantör, som 
helhetsleverantör.  Vi vill ligga i toppen, behöver inte nödvändigtvis vara störst i form utav 
flest besökare men som det ser ut nu ligger vi ganska ensamma om att leverera all delar och 
där vill vi ligga kvar för att behålla vår handlingsfrihet.” 
 
12. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor? 
(Vilka aktörer, många/få aktörer, stora/små etc.) 
Marknaden har vuxit väldigt starkt den senaste tiden och är stigande menar Travelmarket. 
”Kunderna blir mer och mer vana att använda Internet och sköter allt fler ärenden via den 
kanalen.”  
a) Hur tror ni jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
Marknaden kommer att växa och vara det självklara valet för att hitta resor, tror Travelmarket. 
”Tiden är förbi när man springer på Sveavägen med tunga kassar. Jag tror att det blir några 
stora drakar som kommer ha störst mängd trafik. Men på Internet finns det alltid utrymme för  
folk att finna sina egna lösningar. Den som lyckas bäst är den som kan reflektera över hur 
marknaden ser ut och erbjuda kunden en komplett sökning. De närmsta åren kommer nog att 
sätta sin prägel på hur det kommer att se ut.”  
 
13. Vilken effekt har Internet generellt på resebranschen? 
Resebranschen vill ha Internetkanalen menar Travelmarket eftersom det ger kunden möjlighet 
att boka när hon vill, 24 timmar om dygnet, detta är något som hållit på ett tag. ”Det som 
börjar smälla till nu är Internetmarknadsföringen.  
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Bilaga 4. Intervjusammanställningar för specialister 
 
Zanox, intervju med Frédéric Saigne Country Manager, 16112006 
Zanox är ett företag som arbetar med prestationsbaserad marknadsföring vilket innebär att de 
betalar sina partners per avslut, det vill säga per genomfört köp. Zanox grundades år 2000 och 
har idag cirka 230 anställda. Huvudkontoret ligger i Berlin men företaget finns i 26 länder. 
Frédéric Saigne sitter på kontoret i Stockholm. Därifrån arbetar fem personer med i huvudsak 
försäljning och projektledning. 
 
Zanox PRM (”Partner Relationship Management”) erbjuder kunder tillgång till ett nätverk av 
försäljningspartners (”affliliates”). Zanox hanterar relationen mellan flera partners, kunden 
(till exempel ett reseföretag), ”affiliate-partnern” och slutkunden (konsumenten). De betalar ut 
en provision till ”affiliate-partnern” för genererad omsättning, säkerhetsställer relationen 
mellan ”affiliate” och kund, och att den finansiella transaktionen fungerar. För att kunna mäta 
exakt vem som kommer och varifrån använder Zanox sig av “cookies”. Zanox shop är en 
flerkanalig försäljningslösning för kund och finns i tre olika utformningar: ”Zanox 
Shop@Portal”, ”Shop@Affiliate” och ”Shop@Radio”. ”Zanox Mail@” och ”payTip” innebär 
att ett företags redan existerande kunder och hemsidebesökare fungerar som företagets 
marknadsföringskanal133. Slutkunderna ger personliga rekommendationer och delar med sig 
av sina erfarenheter. Detta innebär att privatpersonen kan tjäna pengar exakt på samma sätt 
som en ”affiliate”, genom att ge tips till andra. Att kommunikationen kommer från 
privatpersoner ger högre trovärdighet än om det hade varit ett företag som stod bakom tipset. 
Zanox-Club@ är en hjälp för att hantera relationer med både nya och befintliga kunder134. 
Kunden väljer sortiment från handlare och för varje anskaffad försäljning får kunden själv en 
bonus. Zanox-Look@ innebär att kunden kan placera sina erbjudande i sökmotorer till ett pris 
som baseras på avslut, det vill säga kunden betalar per försäljning135. Programmet hjälper 
också kund att organisera sökord, annonser och produktinformation. Zanox kunder är alla e-
handelsföretag, framförallt de som är lite större och aktiva på flera marknader och vill hantera 
alla sina marknadsföringsaktiviteter på ett ställe. Deras mål är att arbeta med de största, 
globala e-handelsföretagen i världen, de vilka är listade som ”Fortune 500” (en viss rankning 
av företag). 
 
1. Hur påverkar Internet olika affärsmodeller? 
”Internet är vår affärsmodell, om Internet dör i morgon så dör vi också. Det som påverkar vår 
affärsmodell är alla de förbättringar som görs inom Internet. Framförallt bredbandinflation 
och att allt fler människor har tillgång till en egen dator.” Zanox menar även att tiden folk 
spenderar framför datorn påverkar, tiden ligger över många av de andra medierna på många 
håll bland annat över radion. För vissa grupper av människor börjar Internet nå upp till 
nivåerna för TV-tittande, ibland till och med över. Människors beteende har förändrats de 
senaste fem åren. ”Det märks verkligen att det är många som slutat tittat på TV och sitter 
framför Internet istället. När det gäller investeringar och reklam ligger siffrorna för TV dock 
fortfarande mycket högre än för Internet.” 
 
2. Vilken effekt har Internet på resebranschen? 
Internet har en massiv effekt på människors beteende menar Zanox. Det har blivit 
resebranschens mäktigaste kanal och har en stor påverkan på reseföretags affärsmodeller 
eftersom dessa är beroende av Internet. ”Hos lågprisflygbolagen kan du i princip bara boka 
                                                 
133 Zanox, http://www.zanox.com/se/, 20112006 
134 Ibid., 201120006 
135 Ibid., 20112006 
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”online”. Många av resebyråerna och arrangörerna däremot är begränsade på Internet, de 
missar någonting. Andra sajter har tagit över istället, till exempel ”resecommunities”, 
reseguider och nischade sajter som Flicker med bilder över olika destinationer.” 
 
3. Hur skulle du definiera en jämförelsesida för resor? 
”Det finns två typer av jämförelsesidor. Den ena innebär extrem enkelhet och att allt ligger i 
tekniken, det vill säga det enda man ser är en logga men en enorm teknik ligger bakom och 
får det att fungera. Den andra typen är generalister, sådana jämförelsesidor har massor av 
olika kategorier av jämförelser.” 
 
4. Hur tycker du att de fungerar? 
Zanox anser att några av jämförelsesidorna är duktiga på att presentera information och gör 
det på ett enkelt sätt vilket underlättar för besökaren på sidan. Sedan finns det både bra och 
dåliga affärsmodeller för jämförelsesidor där de som kan skapa ett gott samarbete med 
researrangörerna och byråerna vilkas produkter jämförs, kommer att gynnas i längden. 
 
5. Hur påverkar jämförelsesidornas intäktsmodeller deras jämförelsetjänst? 
 
6. Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.)  
Enligt Frédéric bör följande funktioner finnas på en jämförelsesida för resor:  
 
Om företaget 
Historia. 
 
Produkter och service 
Klientlista – ”Absolut, det ska man ha”. Demonstration av produkterna – Det är bättre att ha 
en länk menar Zanox. ”En jämförelsesida har inte målet att visa hela produkten utan att skicka 
kunden vidare, jämförelsesidan säljer inte resan. För flyget behövs inga demonstrationer. 
Paketresor kan man visa lite om man är ett mindre företag men för större bolag skickar man 
bara vidare.” Speciella erbjudanden – ”Det är bra, ett sätt att tjäna pengar till exempel genom 
sponsrade annonser.” Tid för leverans av jämförelse – Det är ett krav med senaste 
uppdatering, men många sidor uppdaterar inte tillräckligt ofta, kanske bara en gång om dagen. 
På en paketresa kan Frédéric dock tänka sig att vänta 24 timmar samt för en resa värd mycket 
pengar, på lågprisflyg vill han däremot inte vänta. Forum - Jämförelsesidorna borde arbeta 
mer med forum där folk kan ge betyg till exempel mellan ett till tio för en viss resa. Den 
service och tillgänglighet jämförelsesidan har kan då bli avgörande. Omdömen om dem som 
står bakom är mycket viktiga och bör finnas med, inte bara bilder från resekataloger. ”Blogg” 
– Det kan andra göra, inte jämförelsesidan eftersom ”bloggen” känns mer personlig, en 
”blogg” kan vara ett PR-verktyg. Hemsidan kan däremot ha ett samarbete med andra 
”bloggar”. Pressmeddelande – ”Jätteviktigt, det är PR”. 
 
Kundservice 
Tydlig information om villkor för reklamationer. Elektronisk ”helpdesk” - intelligent agent – 
”Idag är det ganska begränsat men om knappt fem år har vi ”botar” som är så utvecklade att 
de kan svara på vad som helst.” En ”bot” tänkt som kundservice på en jämföreslesida, kan 
hjälpa dig att hitta rätt väg tills du finner den destination du vill ha. Om användaren inte är 
aktiv på någon minut kommer “boten” att fråga efter denne. Kontakta oss – ”Ja, om det finns 
en bra kundtjänst”. 
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Generell information 
Index och karta över hemsidan. Säkerhet – ”Kanske möjligheten att välja mellan standard http 
eller https, det vill säga säkerhet att informationen skickas med kryptering eller inte”. 
Sökfunktion. Länkar till relaterade hemsidor – ”Ja, men man bör vara försiktig så att man inte 
förlorar kunder till andra hemsidor. För ett reseföretag kanske det funkar till en sida som till 
exempel säljer reseförsäkring.” 
 
7. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
”Sajterna är gjorda för prisjämförelse men frågan är om de verkligen jämför saker som är 
jämförbara.”  
 
8. Vilka marknadsföringsaktiviteter är effektiva på Internet? (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
a). Hur kan lojalitet skapas via Internet? 
Se fråga 8b). 
b.) Hur kan lojalitet skapas via en jämförelsesida? 
”Det går att skapa lojalitet till en viss jämförelsesida. Det går däremot inte för researrangörer 
och byråer att skapa lojalitet via en jämförelsesida eftersom priset är viktigast, det passar inte 
ihop med lojalitet.” 
 
9. Vilka resurser krävs för att göra en jämförelsesida för resor? 
”Det krävs väldigt duktiga tekniska människor, utvecklare med erfarenhet från resebranschen. 
De måste ha en stor kunskap om tekniken som ligger bakom och det behövs framförallt 
programmerare och en bra säljare som känner till branschen.” 
a). Vem bör driva en jämförelsesida? 
”Någon som känner till branschen och har erfarenhet av Internetmarknadsföring. Det kan 
också vara en aktör med väletablerat varumärke.” Det är svårt att vara helt oberoende för en 
jämförelsesida enligt Zanox. ”Om det inte är för att ägaren, så för att de aktörer som kommer 
högst upp i jämförelselistan är de som betalar högsta priset.” 
 
10. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor? 
”Den ser lysande ut, jättepotential, det finns hur många olika sätt som helst för dem att 
utveckla sig. De kan till exempel utveckla sig med en ”bot”.” 
a.) Hur tror ni jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
”Som sagt har de en lysande framtid. Jämförelsesidorna spelar en stor roll som första kontakt 
till skutkunden.” 
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TradeDoubler, intervju via e-post med Åsa Lundell Consultant, 12122006 
TradeDoubler erbjuder prestationsbaserade lösningar för marknadsföring och försäljning på 
Internet. De arbetar med företag inom olika branscher runt om i Europa och vänder sig till alla 
som säljer och marknadsför sina varor och tjänster ”online”. De tillhandahåller tjänster för 
både B2B (Business-to-Business) och B2C (Business-to-Consumer)136. Tjänsterna inkluderar 
att förse företag med system för att administrera Internetsamarbeten, Internetförsäljning och 
varumärkes- och marknadsföringskampanjer samt andra marknadsföringsaktiviteter137. 
Företaget grundades år 1999 och är verksamt på 17 europeiska marknader. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm, totalt har de 288 anställda.138 
 
Deras tjänster till företag består av ”affiliate-program” (partnernätverk med stora och små 
webbsidor). Genom ett partnerprogram kan företags marknadsföring och försäljning på 
Internet förbättras. Tack vare innehållssajter över Europa samt en spårningsteknologi kan 
TradeDoubler följa trafik, försäljning och registreringar på de till tjänsten anslutna företags 
sajter. TradeDoubler kan även spåra trafik ner på produktnivå. Två spårningsverktyg är media 
ToolBox (oberoende spårningsverktyg) och td Talk (spårning av samtal till “call center” 
genererade från annonsering på Internet). TradeDoubler arbetar även med konsulttjänster och 
”account management”. Deras lösningar för annonsörer är verktyg som bidrar till att förenkla 
strategiska ”online”-samarbeten, förenklad management, analys och optimering av ”online”-
marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. De arbetar aktivt med att planera kampanjer i 
syfte att marknadsföra nya produkter, rekrytera nya medlemmar eller kunder samt ökad 
varumärkeskännedom. Efter att gemensamt med kunder ha definierat och kommit fram till 
mål kan TradeDoubler lansera riktade och tidsbestämda kampanjer.  
 
”TradeDoublers långsiktiga mål är att på utvalda marknader vara den mest attraktiva partnern 
för ökad lönsamhet genom marknadsföring och försäljning via Internet.” För att uppnå det 
långsiktiga målet samt skapa lönsamma och mätbara säljresultat för  
kunderna fokuserar TradeDoubler på följande strategi: 
 

• Öka intäkterna från nuvarande annonsörer. 
• Bredda och fördjupa nätverket av ”publishers”.  
• Uppgradera och addera systemfunktioner.  
• Aktivt söka nya annonsörer.  
• Utveckla nya produkter och tjänster.  
• Utöka den internationella närvaron. 

 
TradeDoubler svarar lite kortfattat på vissa av nedanstående frågor eftersom de arbetar med 
en mängd resesajter, och de inte kan lämna ut information eller dra offentliga slutsatser 
utifrån den information de har om dessa. 
 
1. Hur påverkar Internet olika affärsmodeller? 
Internet påverkar affärsmodeller på mängder av olika sätt. Några av de viktigaste är att 
Internet ökar effektiviteten, det går att nå nya kundsegment eller gamla kunder på nya sätt. 
Internet minskar även gapet mellan varumärkeskännedom, marknadsföring och försäljning 
genom att mediet medger köp direkt i anslutning till budskapet. 
 

                                                 
136 TradeDoubler, http://www.tradedoubler.se/pan/public/about, 11122006 
137 TradeDoubler, http://www.tradedoubler.se/pan/public/about/business_focus, 11122006 
138 TradeDoubler, http://www.tradedoubler.se/pan/public/about, 11122006 
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2. Vilken effekt har Internet på resebranschen? 
Ingen åsikt. 
 
3. Hur skulle du definiera en jämförelsesida för resor? 
(Vad karaktäriserar en jämförelsesida) 
TradeDoubler definierar en jämförelsesida för resor på följande vis: objektivitet, komplett 
urval, tydlighet i vad som ingår och inte ingår i olika priser och möjlighet att göra urval och 
sökningar på önskade parametrar. 
 
4. Hur tycker du de fungerar? 
Ingen åsikt. 
 
5. Hur påverkar jämförelsesidornas intäktsmodeller deras jämförelsetjänst? 
 
6. Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.) 
Enligt Åsa Lundell bör följande funktioner finnas på en jämförelsesida för resor: 
 
Om företaget 
Ledning och personal. Kontor - adresser och kartor/vägbeskrivning. Finansiell fakta. 
 
Produkter och service 
Klientlista. Produktkatalog (produktkategorier t.ex. flyg, båt, paketresa, sista minuten). 
Demonstrationer av produkterna (bild och information). Speciella erbjudanden. Tid för 
leverans av jämförelse (info. om väntetid, hur länge du kan tänka dig att vänta) – det är viktigt 
med senaste uppdateringen av befintliga resor. Möjlighet för kund att välja parametrar för 
jämförelse. Forum. Nyhetsbrev. 
 
Kundservice 
Tydlig information om villkor för reklamationer, Elektronisk ”helpdesk” - person uppkopplad 
mot användare i realtid. Vanliga frågor och svar. Kontakta oss. 
 
Generell information 
Lediga jobb, Säkerhet (information om säkerhet dvs. hantering av personuppgifter och 
”cookies”). 
 
7. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
Det finns mängder av parametrar, men dessa är några av de viktigaste enligt TradeDoubler: 
 

• Pris och rabattmöjligheter. 
• Lediga platser och avresedatum/tider. 
• Vad som ingår. 
• Standard. 
• Servicenivå. 
• Flexibilitet (till exempel avbokningsregler). 
• Resmål. 
• Extratjänster (till exempel flygbuss). 
• Paket (till exempel hotell, hyrbil och golf). 
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8. Vilka marknadsföringsaktiviteter är effektiva på Internet? (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
a). Hur kan lojalitet skapas via Internet? 
b. Hur kan lojalitet skapas via en jämförelsesida?  
Naturligtvis går det att skapa lojalitet via en jämförelsesida. Jämförelsesidorna bör då arbeta 
med: bästa erbjudandena genom exklusiva samarbeten, det mest kompletta utbudet och den 
tydligaste jämförelsen som håller ”enda fram” (det vill säga priset ändras inte innan man 
bokat genom till exempel påslag och dolda avgifter). ”What you see is what you get.” 
 
9. Vilka resurser krävs för att göra en jämförelsesida för resor? 
a). Vem bör driva en jämförelsesida för resor? (Varumärke, teknik, oberoende/beroende, 
resurser etc.) 
Jämförelsesidor bör drivas av en oberoende aktör. De ska ha ett eget varumärke och tekniken 
bör vara inhyrd. 
 
10. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor? (Många/få aktörer, stora/små 
etc.) 
Ingen åsikt. 
a). Hur tror ni jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
Ingen åsikt. 
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RTS, Rese- och turistindustrin i Sverige, intervju med Jan Lundin VD, 20112006 
RTS är en intresseorganisation för olika företag och organisationer inom rese- och 
turistnäringen i Sverige. I dagsläget är det två personer som arbetar i organisationen. Det finns 
inte någon poäng med fler medarbetare eftersom RTS inte driver någon föreningsverksamhet i 
den bemärkelsen. I arbetet utgår de från en plattform och skapar en organisation runt omkring. 
RTS köper eller lånar in resurser som finns i nätverket och allt arbete sker i projektform. 
Organisationen bildades år 1992 och medlemmarna är verksamma med till exempel 
biluthyrning, båt- och flygtrafik, resebyrå- och researrangörsverksamhet samt annan 
serviceverksamhet. Företagen som är medlemmar i organisationen sysslar med inhemsk, 
inkommande och utgående turism139. 
 
RTS fungerar idag som en affärsutvecklingsorganisation för rese- och turistnäringen. De 
håller för närvarande på med ett projekt som heter Hela Resan AB, en reseplanerare på 
Internet. Meningen är att alla resealternativ ska finnas på ett och samma ställe och göra 
upplevelser i Sverige tillgängliga för alla140. I princip finns alla transportörer i Sverige med. 
Så länge de har en tidtabellsrutt med ett åtagande, det måste dock vara linjetrafik, chartertrafik 
ingår inte. Projektet startade för drygt tre år sedan och i nuläget är tjänsten till för planering av 
resor. Den visar inte pris, plats och liknande information ännu, det kan dock eventuellt 
komma att utvecklas. Svårigheterna med projektet är inte teknikfrågorna, snarare de 
kommersiella frågorna, att företagen ska känna sig bekväma med att jobba med konkurrenter. 
RTS hjälper företag att bli duktigare i sitt entreprenörskap, de måste kunna hantera 
riskkapital. Hela Resan ägs till 100 procent av RTS och organisationen har inget vinstsyfte 
med arbetet. Syftet är att aktörer inom näringen ska få en större marknad att konkurrera på, de 
vill även minska inträdesbarriärerna för de mindre aktörerna. Även staten är med och 
samarbetar.  
 
1. Hur påverkar Internet olika affärsmodeller? 
Rese- och turistnäringen är väldigt väl lämpad för jämförelsesidor och nya affärsmodeller. 
Internet som det är idag ger små aktörer möjlighet att hitta sin målgrupp, de kan ha en närvaro 
på marknaden som de inte kunde tidigare. Det är billigt och innebär låga barriärer att lägga 
upp en hemsida. Den största revolutionen de senaste åren enligt Jan är sökmotorerna, inte 
webben i sig. ”Klart att webben är bra, men det finns inga affärer i det. Det räcker inte med att 
ha en hemsida utan aktörerna bakom måste även nå ut till kunderna, det är där sökmotorerna 
kommer in. 
 
2. Vilken effekt har Internet på resebranschen? 
Reseföretagen säljer något som senare ska konsumeras vilket innebär att det mer handlar om 
ett sätt att ta betalt, då fungerar Internet bra. Internet har gjort att de små aktörerna kan stå på 
samma sida som de stora. De säljer upplevelser båda två och har de en snygg välpaketerad 
hemsida spelar det ingen roll om de är stora eller små. Ofta är de små aktörerna nästan bättre 
eftersom de många gånger är tydligare i sitt budskap. De stora aktörerna har så mycket att det 
kan bli svårt att ta till sig. ”Då gäller det för aktörerna att hitta mitt i prick, hitta de som är 
intresserade.” 
 
3. Hur skulle du definiera en jämförelsesida för resor? 
En ren jämförelsesida för Jan är någon som PriceRunner. Det finns idag inte riktigt någon 
liknande för resor. Många av Internetresebyråerna idag lever med en traditionell 
                                                 
139 RTS, http://www.travelindustry.se, 23112006 
140 RTS, http://www.helaresan.se, 23112006 
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resebyråmodell i botten. Hos PriceRunner finns det inget sådant överhuvudtaget. Deras 
affärsmodell bygger på att driva trafik vilken är en helt annan affärsmodell. Aktörer inom 
resenäringen har inte riktigt ”ramlat in” i det ännu vilket har att göra med att det ligger en 
traditionell aktör bakom. Jan tror att dessa sidor har en roll att spela men att det svåra för dem 
är att hitta en lämplig affärsmodell. ”Om de driver trafik kan det nog fungera men det bygger 
fortfarande på att de säljer mycket annonsutrymme vilket inte är så där superspännande.” 
 
Resebyråerna på nätet har en annan affärsmodell och tar på sig ett större jobb än 
jämförelsesidorna. De gamla aktörerna hamnar till exempel inom paketreselagen och ställer 
olika garantier, det gör inte jämförelsesidorna. De tjänar istället på att sälja utrymme och 
abonnemang till olika aktörer som vill vara med i deras katalog. Utmaningen är därför att 
finna en affärsmodell där det bland annat går att mäta och driva trafik. 
 
4. Hur tycker du jämförelsesidor fungerar? 
Jan har varit inne på jämförelsesidor för resor men tycker inte att de tillför så speciellt 
mycket, dock anser han att de har en roll att spela. Jämförelsesidornas konkurrent är 
framförallt Google, vilka har cirka 40 procent i Sverige när det gäller sökningar på resor. Ska 
de slå sig in gäller det att de synas, ”tapetsera stan” med annonser vilket är otroligt dyrt och 
oftast är det små bolag bakom. Det handlar om att de ska få många besök och om att driva 
trafik. Beteenden förändras även hela tiden, kunder är mer mogna när det gäller att leta och 
hantera information idag. 
 
5. Hur påverkar jämförelsesidornas intäktsmodeller deras jämförelsetjänst? 
Det har naturligtvis en stor påverkan. Dessa tjänster kan mycket väl vara "bias" i sin 
presentation av sök resultat om den som betalar mest syns mest. Det är nog svårt för en liten 
kommersiell aktör att vara helt neutral i sin presentation antingen kan resultatet var styrt av 
intäktsmodellen eller så har man inte access till alla relevanta sökresultat. 
 
6. Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.) 
Enligt Jan Lundin bör följande funktioner finnas med på en jämförelsesida för resor: 
 
Produkter och service 
Produktkategorier. Demonstrationer av produkterna. Speciella erbjudanden. Möjlighet för 
kund att sortera resultatlistan efter olika parametrar. Tid för leverans av jämförelse - 
Uppdatering måste ske varje sekund. Tid för leverans av jämförelse måste vara nu, längre tid 
än så går det inte att vänta inte ens om det skulle handla om en mer komplex resa. 
 
Kundservice 
Tydlig information om villkor för reklamationer. Elektronisk ”helpdesk” - person uppkopplad 
mot användare i realtid. Elektronisk ”helpdesk” – intelligent agent. Vanliga frågor och svar. 
Kontakta oss. 
 
Generell information 
Sökfunktion. 
 
Jan vill veta vad det finns och vad det kostar, för honom är det endast kärnfunktionerna som 
är intressanta. Han tror inte att jämförelsesidorna ska ha tjänster som ”blogg” och ”chat” utan 
att de ska vara så grunda som möjligt. Priset är helt oväsentligt om det inte finns en plats, de 
två är alltid kopplade till varandra. Tid är också viktigt, det kan även handla om bekvämlighet 
till exempel hur många olika byten som krävs. Om det är en jämförelsesida är funktioner 
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angående reklamationer ointressant eftersom de inte äger produkten de säljer. ”De aktörer 
som endast har en katalogtjänst måste förflytta sig i värdekedjan annars blir det tufft för dem.” 
Nu finns Google och Sesam, vilka det är svårt att konkurrera med, menar Jan.  
 
7. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
Alla. De flesta som ”kikar” på det här vill gå på pris. Pris och ”performance”, det vill säga 
pris i förhållande till det du får, vilket gör det svårare och svårare speciellt när det gäller 
transporter. Priset förändras hela tiden och kan skifta från sekund till sekund. 
 
8. Vilka marknadsföringsaktiviteter är effektiva på Internet? (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
a). Hur kan lojalitet skapas via Internet? 
b). Hur kan lojalitet skapas via en jämförelsesida? 
Det går absolut att skapa lojalitet, genom till exempel incitament. Folk tenderar att vara 
vanemänniskor i sitt beteende. De måste arbeta med erbjudanden, men då blir det något annat 
än en jämförelsesida. Det krävs ett hårt arbete för att skapa trovärdighet. Kunderna vill att det 
ska räcka med att gå till en plats, att allting finns på samma sida, men så länge 
jämförelsesidorna säljer något är det svårt. Det enda sättet det går att göra det på är att bygga 
och stärka sitt varumärke, vilket kan vara svårt för små aktörer. För arbetet med projektet 
Hela Resan är det tvärtom, de arbetar med ”white label” och struntar i varumärket. Det är alla 
andra aktörers varumärken som Hela Resan laddar. 
 
9. Vilka resurser krävs för att göra en jämförelsesida för resor? (Teknologi, kunskap, 
finansiering, materiella, varumärke, image, kundrelationer m.fl.). 
a). Vem bör driva en jämförelsesida för resor? 
För en konsument har det ingen betydelse vem som driver en jämförelsesida för resor. Jan tror 
inte kunder tänker så långt utan menar att de är rätt grunda i sin tanke angående det. När det 
gäller Hela Resan borde det vara ett stort förtroendekapital att det inte finns någon 
kommersiell aktör bakom. Samtidigt kan det då uppfattas som ”mossigt, tråkigt och inte så 
vasst.” Ska en aktör vara framgångsrik krävs det stora finansiella muskler för att trycka ut 
varumärket. 
 
10. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor? (Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
a) Hur tror du jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
De måste titta över sina affärsmodeller. Ju mer information och större utbud desto jobbigare 
blir det att strukturera det på något sätt. Det blir svårt för de små aktörerna att konkurrera med 
de stora. Deras marknad blir på något vis hemmamarknaden samtidigt som rese- och 
turistnäringen globaliseras och individualiseras. Det gäller att bygga allianser eller hitta en 
annan affärsmodell. Ju duktigare hotellen och jämförelsesidornas andra kunder blir desto 
mindre kommer de att behöva använda sådana sidor i sitt arbete och det går idag åt det hållet. 
Marknaden har förflyttat sig från att vara leverantörsstyrd till att vara konsumentstyrd. I 
dagens läge är allt mer individuellt, kunden har mer makt och så var det inte förut.  
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Hellman&Partners, intervju med Peter Hellman reseanalytiker, 05122006 
Hellman&Partners är ett konsultföretag inom resebranschen med fokus på affärs- och 
kunskapsutveckling. De är specialiserade på Kina, e-handel, mötesindustrin, flyg- hotell- 
distributions och kortfrågor. Peter Hellman har verkat inom reseindustrin i 30 år. 
 
1. Hur påverkar Internet olika affärsmodeller? 
Peter Hellman tror att Internet har påverkat olika affärsmodeller i mycket stor utsträckning. 
Det gäller att företagen har ett samband mellan sina traditionella affärsmodeller och de som är 
på nätet. Det är viktigt att dessa kopplas ihop. Samtidigt kommer affärsmodellerna till vissa 
delar, beroende på vilka produkter och tjänster företaget har, att kunna ha andra modeller på 
nätet. Det går till exempel att sälja mervärden. Ett exempel är Ryan Air som inte tjänar pengar 
på att sälja flygbiljetter utan tjänar pengar på klick eller på annat vis. Internet är intressant på 
så vis att det ger möjligheter för nya affärsmodeller. Generellt för affärsmodeller och för att få 
intäkter är det volymer som krävs. Det kommer att komma en hel del nya affärsmodeller 
framöver. Tidigare har det, inom reseindustrin, talats mycket om provisioner, men han menar 
att det har förändrats. Istället talas det om andra sätt att ta betalt. Det gäller då att ha system 
som kan mäta vad som görs på nätet vilket dock kan vara svårt. Media- och telekomföretag är 
mycket intresserade av reseindustrin eftersom det sker en hel del stora transaktioner där. 

 
Det är många som är inne och tittar och surfar på nätet men det är många som inte 
konverteras. Peter tror att det kommer att bli en balans på det här. Det finns när det gäller 
affärsmodeller en hel del nya möjligheter där det går att anamma saker från andra branscher. 
Det kan göra att det inom branschen blir lättare att ta betalt. Kunder är i Sverige vana att få 
priser paketerade, de är inte vana vid att allt extra kostar pengar. Enligt den amerikanska 
affärsmodellen köper resenären en standardmodul, en standardprodukt och sedan kostar allt 
runtomkring extra. Frukosten på hotellet kostar extra, vill resenären ha en informationsguide 
kostar den extra. I Sverige är det hittills så att allt varit paketerat. Peter tror dock på 
beteendeförändringar mot det amerikanska sättet. 
 
2. Vilken effekt har Internet på resebranschen? 
Svårigheten är att hålla ordning på alla aktörer. Vissa av dem finns inte ens i Sverige. En 
annan fundering är vem som står bakom, vem som äger sidan. Det är också mycket enklare att 
bli global via nätet än vad det var tidigare. Det gör att varumärkena blir viktigare framöver när 
det gäller affärsmodeller. Samtidigt blir det lättare att uppnå skalfördelar om man har volymer 
och går in på nya marknader Peter tror också att det via nätet kommer att gå att hitta nya 
koncept där behovet av att vara bred i sitt utbud inte är lika stort som tidigare. Det kommer att 
bli mer avgränsade och fler nischade aktörer. I och med att kunden är så pass fokuserad på 
vart de vill åka är det också det som är det viktiga. Då behöver de inte all annan information 
som till exempel broschyrer. Det går i och för sig att ha ett stort utbud men det behöver inte 
visas. Peter tror att det gäller mer och mer att få kunden att söka direkt. Den aktuella 
informationen kommer sedan upp och onödig information filtreras bort. Peter tror att 
destinationer kommer att bli allt viktigare för affärsmodeller som sysslar med resor på nätet. 
Han tror också att boendet är viktigare än transporter. Tidigare har flyget varit väldigt 
dominerande med sin produkt.  
 
3. Hur skulle du definiera en jämförelsesida för resor?  
Peter definierar dem som jämförelser av olika leverantörer och deras utbud. Det kan till 
exempel vara i form av pris, tidtabell och ett antal andra saker. Jämförelser av resor är svårt då 
det handlar om tjänster eftersom den blir så knuten till klockslaget då den utförs. Det ger ändå 
indikationer på vad saker kostar men fungerar mer som rådgivning.  
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4. Hur tycker du jämförelsesidor fungerar? 
En jämförelsesida är inte en sida där ett ekonomiskt avslut görs. Deras affärsmodell bygger på 
att ta betalt av annonsörerna. Det kan vara ett problem, frågan är hur många annonsörer som 
vill vara med. De flesta kommer inte att få några resultat av att ligga på jämförelsesidorna 
utan de kommer endast att bli exponerade men sedan blir det inget avslut. Ju fler som kommer 
att använda sig av jämförelsesidorna desto fler exponeringar. ”Resor och jämförelsesidor är en 
delikat uppgift.” Jämförelsesidorna måste skriva att de avgränsar sig, vilka det är som jämförs 
och vad som jämförs. Peter tror även att det skulle räcka med sju till tio aktörer på en 
jämförelsesida, det vill säga om det är rätt typer av aktörer. Peter säger att jämförelsesidor för 
resor har det svårare än jämförelser av andra produkter, delvis på grund av att det bygger 
mycket på uppdatering och vilka som mäktar med att uppdatera. Peter tycker personligen att 
allting inte behöver finnas i realtid, finns allt i realtid kommer det kosta mycket pengar. Det 
beror även på framförhållningen. Om en person vill åka i sommar och börjar planera sin 
semester nu i december behöver hon kanske inte ha informationen på en gång utan det räcker 
om hon har den tillgänglig inom 24 timmar. Peter tror att det finns beteendeförändringar 
kopplat till jämförelsesidor, som exempel kan modellen för Insplanet vilka jämför 
försäkringar nämnas. Han vet att många är tveksamma men han anser att det skulle fungera 
annars kommer det inte bli någon ekonomi kring de här sidorna. Angående priset har nu en 
del aktörer börjat med bekräftade eller ej bekräftade parametrar men Peter tror att om en kund 
söker på lägsta pris spelar det ingen roll om det är bekräftade eller ej bekräftade. I slutändan 
visar det sig dock säkert att de ej bekräftade är de svåraste att realisera.  
 
Jämfört med till exempel USA och Norge har jämförelsesidor i Sverige inte lyckats lika bra, 
anser han. Det har att göra med att de enskilda varumärkena är mycket större i Sverige, det 
vill säga att de enskilda aktörerna är starkare som varumärken än jämförelsesidorna.  
 
5. Hur påverkar jämförelsesidornas intäktsmodeller deras jämförelsetjänst? 
Det är olika beroende på vilken affärsmodell de har. Några kommer bara att jämföra de 
aktörer som är med och betalar pengar till jämförelsesajten (leverantörsstyrd). Vidare kommer 
det vara några aktörer som är med på ett begränsat utbud - bara för att finnas med. Den 
jämförelsesajt som hittar en affärsmodell där både kunder och leverantörer är med och 
finansierar sajten är vinnare i slutändan. Svårigheten kommer att vara uppdatering av 
exempelvis priser, flera kommer inte mäkta med att uppdatera sina erbjudande. De lite mer 
komplicerade resorna och de kunder som har bra framförhållning behöver inte ha svar i 
realtid. 
 
Det som är viktigt för en jämförelsesida är vad de levererar till kund, det vill säga att de är 
rådgivare. Deras betalningsmodeller innebär att ju fler klick de får, desto mer pengar tjänar 
de, men de får dock ingen intäkt från slutkunden. Leverantörerna blir fler och fler och de 
tjänar mindre och mindre pengar. Samtidigt blir det fler och fler aktörer i systemen. 
Någonstans måste affärsmodellen mellan leverantören och jämförelsesidan förändras. Det 
skulle kunna vara att en fast avgift betalas under året och en del i rörlig beroende på affär, på 
de avslut som görs. Då måste det gå att mäta att besöken kommit från jämförelsesidan. Det 
gamla provisionssystemet, att en viss procent betalas om besöken kommer från 
jämförelsesidan är bra. Svårigheten är att veta om besöken kommer därifrån. Det kommer 
säkert komma lösningar på detta.  
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6.Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.) 
Enligt Peter Hellman bör följande funktioner finnas på en jämförelsesida för resor: 
 
Om företaget  
Denna punkt tycker Peter är viktig eftersom det är svårt att veta vem det görs affärer med när 
man arbetar om nätet och varumärken. Sedan beror det även på vilken dignitet det är på 
företaget. Det finns en fallande skala där, de tre första punkterna under rubriken om företaget 
tycker Peter är viktigast, de andra har inte samma prioritering. 

 
Produkter och service 
Här är det lätt att fylla i det mesta menar Peter. Klientlista, Speciella erbjudanden - Klart att 
erbjudanden alltid är attraktivt. Senaste uppdateringen av befintliga resor - Detta är mycket 
viktigare än vad man tror för de är stöttestenar i resebranschen. Det är emellertid många som 
inte klarar av att uppdatera. Möjlighet för kund att sortera resultatlistan efter olika parametrar 
– Viktigt. ”Blogg” och forum - Visar vad kunderna tycker och det kommer att bli viktigare 
och viktigare för det är ändå på något sätt referenserna och när det gäller detta kan branschen 
bli mycket bättre. Nyhetsbrev - Det behövs också, nyhetsbrev kan även vara 
pressmeddelanden och pressmeddelanden behöver inte alla få. Peter anser att viss fakta, 
såsom finansiell information och pressmeddelande, skulle det gå att länka till eftersom de som 
söker den informationen är inte så många. 
 
Kundservice 
Kundservice är en viktig del men frågan är om det ska finnas hos jämförelsesidan eller hos 
respektive enskild aktör. Peter tror att det räcker att kundservicen är digital för annars kommer 
sidorna få ett stort arbete. Intelligenta agenter, robotar som svarar på frågor kommer men det 
behövs inte ännu enligt Peter. Frågor och svar – Bör finnas. 
 
Generell information 
Kartor – Bör finnas. Sökfunktioner - Det är jätteviktigt. Länkar till relaterade hemsidor - 
Länkar bör finnas på sidan, till exempel till information om valuta, försäkringar och 
reseböcker. Några jämförelsesajter har gett ut tidningar men ofta är de inte så bra. Som 
jämförelsesajt är det bättre att arbeta med partners som gör de här sakerna. Om Peter hade en 
jämförelsesajt skulle han arbeta med AdLibris istället som kan leverera bokinnehåll eller ett 
mediaförlag som kan leverera mer redaktionella artiklar. Han förstår varför tidningar görs 
men om det blir en av de sämre tidningarna är det inte bra. Det svärtar bara ned varumärket. 
Det gäller för jämförelsesajterna att fundera över sin roll kontra de andra aktörerna  
 
7. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
Det är möjligt att jämföra hotell och inkvartering, detta fungerar dock dåligt idag, menar 
Peter. Vidare går det att jämföra transport som till exempel flyg och hyrbilar. Tidtabeller av 
olika slag är också något som går att jämföra. Klassifikationer, antalet stjärnor, hur lång tid 
det tar att boka. Vissa perioder är det svårare att boka, det kan ta längre tid, som under jul och 
nyår, det har att göra med vilka system som används. Kunder med framförhållning bör 
premieras. De gör arbetet mycket enklare och de har oftast också en större förväntning på 
reseprocessen. Parametrar kan även vara olika mervärden. Antalet kategorier att välja mellan 
skulle kunna ligga på runt tre stycken och de ska gälla övergripande saker annars blir det 
ohållbart. 
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8. Vilka marknadsföringsaktiviteter är effektiva på Internet?  (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
Marknadsföringen bör ske i nya medier och där kunderna är. På Internet bör aktörerna satsa 
på arbetet med sökordsoptimering, det gäller att synas på första sidan vid en sökning, bland de 
tio översta resultaten. De bör finnas med i sökmotorerna Eniro, Sesam, Yahoo! och Google. 
När det gäller relationsmarknadsföring är det svårt, frågan blir när det gäller jämförelsesidor 
hur mycket de äger kunderna. De har inte gjort något ekonomiskt utbyte med slutkunden, 
därför fungerar relationsmarknadsföring bättre för den aktör som kunden gör slutbetalningen 
till. Aktörerna bör arbeta med de olika kortföretagen som partners. Trygghet och säkerhet är 
mycket viktigt på Internet och är stora stöttepelare. När det gäller länkar så fullkomligen 
exploderar det av sådana just nu. Det gäller att ha en viss måttlighet, vem och vad 
jämförelsesidan länkar till. 
a). Hur kan lojalitet skapas via Internet? 
Genom uppföljningsarbete. De kan arbeta med enkäter och nyhetsbrev. Det går inte att 
generalisera. Det gäller att ha system som klarar av att hantera det. För många nyhetsbrev 
leder till att det blir urvattnat. Det gäller för sajterna att fråga kunden och lyssna på vad de 
tycker. 
b). Hur kan lojalitet skapas via en jämförelsesida? 
Lojalitetsprogram är idag väldigt urvattnade, det är dock svårt på en jämförelsesida. 
Möjligtvis kan det göras genom en kundbas som ges till leverantörerna. Jämförelsesidorna bör 
även arbeta med bra partners, satsa på reseberättelser och att föra ut varumärket. De kan även 
göra ”bästa listor” och lista till exempel bästa krogar och evenemang. 
 
9. Vilka resurser krävs för att göra en jämförelsesida för resor? (Teknologi, kunskap, 
finansiering, materiella, varumärke, image, kundrelationer m.fl.) 
a). Vem bör driva en jämförelsesida för resor? 
Det krävs mycket pengar för att starta och driva en jämförelsesida. För de stora sidorna 
behövs det stora resurser, större än vad någon av dem har idag. Det krävs en GDS-investering 
på flera miljarder kronor. För de mindre sidorna krävs det färre aktörer. För att driva en 
jämförelsesida för resor är det inte nödvändigt med kunskap om resor. Den rätta inställningen 
till kunder är viktigare. Möjliga aktörer för att driva en jämförelsesida skulle kunna vara 
resebyrån Ticket eller tidningen RES enligt Peter. 
 
Peter tror att det kommer att vara starka systemägare till jämförelsesidorna för det kommer att 
krävas stora finansiella muskler. Microsoft var på väg in och GDS-systemen har hållit på fram 
och tillbaka. Peter blir inte förvånad om de kommer tillbaka för det är de som skulle kunna 
göra det här. Det är svårt med jämförelsesidor när det gäller resor eftersom det krävs stora 
system och mycket uppdatering. Metro hade till exempel problem när de ägde en resesajt. Det 
resulterade i att en del aktörer slutade att annonsera i tidningen och annonserade på sajten 
istället, det kan få bieffekter. Rent spontant borde mediabolagen vara bra som ägare men 
samtidigt raserar det deras affärsmodell när det gäller annonsörer vilket försvårar. Lösningen 
vore då att sätta sajten i något annat bolag. De är nog rätt försiktiga med att göra 
jämförelsesajter, annars borde det vara enklast för dem, anser Peter. 

 
10. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor? (Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
a). Hur tror du att jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
Det finns många möjligheter, men det är komplicerat för resor. Framöver kommer många 
aktörer nischa sig och ha ett avgränsat utbud. Ett exempel skulle kunna vara en sida som 
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endast har resor till Thailand eller en jämförelsesida för resor i Sverige. En Nordenaktör 
skulle också vara en möjlighet. Affärsmodeller kommer också att förändras. 
Jämförelsesidorna kan inte bara ta betalt av leverantörerna., det måste även finnas ett värde 
för dem. Ett dilemma för jämförelsesidorna är att det kommer att bli fler och fler aktörer. Det 
kommer att bli svårt att hålla ordning på dem. ”Spontant är jämförelsesidor kanon på resor 
men ju mer man tänker på det, ju mer komplext är det.” 
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Intervju med Urban Lindstedt Journalist, 16112006 
Urban Lindstedt är journalist sedan tretton år tillbaka. Sex av åren var han verksam på 
tidningen Internet World och det var också under denna tid han började intressera sig mer för 
marknadsföring. Detta intresse resulterade slutligen i en bok om sökmarknadsföring. Idag 
arbetar Urban på branschtidningen Svensk Bokhandel.  
 
1. Hur påverkar Internet olika affärsmodeller? 
Resebranschen är ganska intressant att jämföra med musikindustrin menar Urban. Den 11 
september 2001 satte sina spår på turismindustrin eftersom många inte vågade resa längre. 
Urban tycker att turismindustrin använde sig av denna kris på ett kreativt sätt och verkligen 
satsade på Internet. I samma veva kom dessutom lågprisflyget mer och mer och man gjorde 
mycket för att pressa ut transaktionerna på nätet, det var ett sätt att spara pengar helt enkelt 
under den stora krisen som var. ”Musikindustrin däremot som har påverkats mest av Internet 
vägrade att se verkligheten, det är knappt så att de ser den än idag.” Nu finns det ju ändå 
exempel på bra kommersiella nedladdningssajter, menar Urban. ”Turistbranschen å andra 
sidan har ju försökt anamma. Sen tycker jag i och för sig inte att de gör det särskilt bra, men 
de har ju ändå mer än någon annan bransch anammat Internet som marknadsförings- och 
försäljningskanal.” Internet har skapat möjligheten att ha prisjämförelsesajter. Nätet i sig har 
skapat en pristransparens, det gäller alla varor. ”Även om du inte använder dig av 
prisjämförare utan bara surfar runt på olika resesajter, ger det en prisöversikt du aldrig kunnat 
få förut på lika kort tid.” 
 
2. Vilken effekt har Internet på resebranschen? 
Se fråga 1. 
 
3. Hur skulle du definiera en jämförelsesida för resor? 
En prisjämförelsesida är en sajt som går ut och kollar av priserna på olika andra sajter, sen har 
de olika affärsmodeller menar Urban. På vissa sidor måste du betala för att vara med. En 
annan jämförelsesida har många olika varor men enligt Urbans erfarenhet när det gäller resor, 
är att de inte fungerar. Bakom vissa prisjämförelsesajter står personer som också äger 
resebyråer, då ställer sig Urban frågande till hur mycket prisjämförelsesajt det egentligen är. 
”På en Internetresebyrå får du också en prisjämförelse och de skulle ju aldrig kalla sig 
prisjämförelsesajt, det är ju bara en bokningssida. För användaren tror jag i och för sig inte att 
det spelar någon roll. Jag tror att chansen är större att få en rättvis jämförelse om du går till 
Internetresebyrån än till en prisjämförelsesajt. Tyvärr skulle jag säga att det billigaste priset 
hittar man själv och inte via en jämförelsesajt.” Fördelen med allt som går via Internet är 
emellertid att det är mätbart menar Urban. Eftersom det då blir relativt enkelt för företagen att 
se om de tjänar pengar via jämförelsesajten eller inte.  
 
Vad som är anmärkningsvärt med de här resesajterna är att det tar såpass lång tid att göra en 
jämförelse, det kan ta mellan 30-60 sekunder enligt Urban. De som lyckats är sajterna för 
lågprisflyg. ”Men det har ju hänt mer än en gång att man misslyckats beställa en resa på nätet. 
60 sekunder är inga problem att vänta på en jämförelse, längre tid som 24 timmar skulle jag 
aldrig vänta det tror jag ingen skulle. Det ska gå snabbt på nätet.” 
 
4. Hur tycker du jämförelsesidor fungerar? 
Prisjakt är faktiskt en av de bästa jämförelserna, de ligger i framkant när det gäller 
användarupplevelsen men har inga resor. De jämförelsesidor Urban känner till för resor sedan 
tidigare är Luftgrop, PriceRunner och Kelkoo, det är de som är de viktiga aktörerna menar 
han. Urban har en känsla av att många jämförelsesidor inte är någon kärnverksamhet utan att 
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det är ”webbkillar” som står bakom. Luftgrop ägs av en resebyrå, men han menar ändå att det 
egentligen är den han tycker känns bäst. ”Den är ett hemmabygge från början, en ”webbkille” 
som byggde den som senare blev uppköpt.” Luftgrop har, eller var i alla fall tidigare en bättre 
prisjämförare än en resebyrå anser Urban. Kelkoo´s användare får däremot ett sämre resultat 
eftersom det bara är de företag som är med i jämförelsen som betalar för det. PriceRunner 
påstår att de tar med alla men de gör ju inte det och det missgynnar dem som inte betalar till 
PriceRunner. Men det beror ju på hur man marknadsför sig. PriceRunner säger att de står på 
din sida men det har de inte alltid kunnat leva upp till. Kelkoo har inte gått ut med något 
sådant och på så sätt är de ju ärligare. För konsumenterna är det alltid bäst om 
jämförelsesidorna är oberoende samtidigt behöver det inte betyda att de ger bästa resultatet. 
”Min personliga åsikt är att jag i princip slutat använda jämförelsesidor, att jag inte får något 
resultat alls när jag använder dem.” 
 
5. Hur påverkar jämförelsesidornas intäktsmodeller deras jämförelsetjänst? 
Som marknaden ser ut idag måste företagen tillföra något mer än en ren prisjämförelse. 
Antingen får jämförelsesidan bygga en väldigt bra prisjämförare, men det tror Urban är svårt 
eftersom de idag tar betalt av resebolagen för att vara med. Om de däremot inte tar betalt av 
resebolagen för att vara med så har reseföretagen ingenting att förlora. Då kan de istället lägga 
om enkla datafiler till jämförelsesidan så att den kan utföra en perfekt jämförelse. Problemet 
då är att intäkterna måste komma från någon annan källa. Urban tror att det är fullt möjligt att 
bygga den typen av jämförelsesida. Om prisjämförelse definieras till sök så tror Urban att det 
finns möjlighet att etablera det som kallas vertikal sök, ett sök som är avgränsat inom ett visst 
område. ”Någonstans här tror jag att det handlar om att bygga en tekniskt bra sajt och hitta ett 
sätt att ta betalt. Då kan du bli stor eftersom folk använder nätet och reser väldigt mycket.”  
 
6. Vilka funktioner bör finnas med på en jämförelsesida för resor? (Se bilaga 2.) 
Enligt Urban Lindstedt bör följande funktioner finnas med på en jämförelsesida för resor: 
 
Om företaget 
Urban har en generell uppfattning att det är bra om företaget presenterar sig på sajten med 
historia eftersom jämförelsesidorna normalt sett är rätt anonyma.  
 
Kundservice 
Eftersom jämförelsesidorna inte kan ta ansvar för min resa så är information om 
reklamationer bra. Enligt Urban är ”helpdesk” i form av mänsklig support bra men blir dyrt 
och menar vidare att intelligenta agenter inte fungerar särskilt bra idag. 
 
Funktionslistan verkar omfatta för många punkter tycker Urban. Han menar att om en 
jämförelsesida skulle anamma alla punkter på listan, då handlar det inte längre om en 
prisjämförelsesajt utan om en resebyrå. ”Jag har svårt att se att du kan bygga den här 
kvaliteten och tjäna pengar. Om man ska ha ”helpdesk” då känns det mer som om man är ute 
efter att bygga upp ett reseforum eller en resebyrå. Alla tror att det är lätt att etablera sig på 
nätet, det är bara att slänga upp en bra jämförelsesajt och så kommer folk att komma, men så 
funkar det inte, det är svårt och tar tid.” 
 
7. Vilka parametrar är möjliga att jämföra när det gäller resor? 
Urban menar att jämförelsesajterna redan har andra parametrar än pris, till exempel möjlighet 
för användaren att klicka in hur hon vill åka. ”Min erfarenhet är att jämförelsesidor funkar 
ganska bra med hemelektronik men att det är svårare när produkten inte är standardiserad fullt 
ut.” Fortsättningsvis menar han att böcker också är vanligt vid e-handel av den anledningen 
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att det är enkelt att göra jämförelser eftersom varje bok har ett enskilt nummer. Då gäller det 
bara att ha med alla butiker. Ju mer komplex produkten blir desto svårare är det att göra en 
jämförelse. Jämförelsesidan kan användas för sökning av till exempel flyg och som en första 
informationssökning på en resa. ”Luftgrop har roligast funktionalitet, där du till exempel kan 
se när på året det är billigast att flyga till en viss destination.”  
 
8. Vilka marknadsföringsaktiviteter är effektiva på Internet? (T.ex. ”affiliate-
marknadsföring”, sökmotorer, länkar, ”white label”, ”banners”, forum, ”bloggar”, ”chat”, 
CRM (”Customer Relationship Management”) eller traditionell media). 
Urban skrev mycket om jämförelsesajter för några år sedan men då var inte 
sökmarknadsföring så stort ännu enligt honom. Idag är sökmarknadsföringen mycket större 
och många räknar in jämförelsesajter i detta. Vidare tror han inte på jämförelsesidor som enda 
marknadsföringskanalen, utan då snarare på sökmotorerna. Det finns sådana som i huvudsak 
jobbar mot prisjämförare, men då har de också bestämt sig för att vara billigast vilket inte är 
en bra affärsmodell egentligen, menar Urban. Han tror att prisjämförelsesajterna kommer att 
ha en mindre viktig roll än till exempel sponsrade länkar vilka är på annonssäljarens villkor. 
Ska du vara med i en jämförelse måste du vara prisledande, du kan vara bland de fyra, fem 
billigaste men behöver inte vara billigast. Du kan däremot inte komma på tionde plats menar 
Urban. 
 
De mest effektiva marknadsföringsmetoderna enligt Urban är egna nyhetsbrev. ”Om du fått 
någon att tacka ja till dina utskick så vill de ju ha dem.” Han menar att även fast kunden inte 
läser nyhetsbrevet varje gång så den dag kunden behöver tjänsten kommer han att komma 
ihåg nyhetsbrevet. Han behöver inte komma ihåg företagsnamnet men kan gå in på sin e-post 
och hitta brevet. Efter nyhetsbrev kommer sponsrade länkar som en viktig 
marknadsföringsaktivitet enligt Urban, och menar att de viktiga aktörerna inom resebranschen 
kan det där. ”I Sverige finns det tre nätverk du bör ligga i, Yahoo! Google och Eniro. Det 
finns olika verktyg som företag kan använda sig av för att hela tiden hantera sådana nätverk, 
utan dem blir det både arbetsamt och svårt att utvärdera.” Vad som förvånar Urban är att inte 
flygbolagen använder sig av söktjänster i större utsträckning men han tror ändå att det bara är 
en tidsfråga. ”Allt som har med Internet att göra är mätbart. Med det är inte samma sak som 
att folk mäter, utan det tror jag görs i relativt liten utsträckning. De som mäter är de som 
lägger väldigt mycket pengar på det här eller de som köper väldigt dyra sökord.” Att till 
exempel köpa ordet banklån, särskilt på mogna marknader som i England, kan kosta 200 
kronor per klick. För poker i USA finns det de som kostar ännu mer. I resebranschen tror 
Urban däremot att det inte kommer bli så dyrt eftersom det är så låga marginaler. I och med 
att du hela tiden kan räkna på vad du tjänar på det, anpassar sig marknaden efter 
marginalerna. Ingen kan betala mer än vad de tjänar på en tjänst om det inte gäller för en 
kortare period möjligtvis som vid en nyetablering. PriceRunner och Kelkoo bygger 
varumärken på ett helt annat sätt än andra aktörer på marknaden, menar Urban. Kelkoo köper 
upp många, billigare sökord vilka driver trafik till dem, där trafiken förädlas ytterligare. 
PriceRunner har enligt Urban, byggt sitt varumärke så att folk hittar till sajten direkt själva i 
större utsträckning. Efter sökmotorerna anser Urban att den vanliga ”bannerannonsering” är 
viktig, men även samarbeten med partners. 
a). Hur kan lojalitet skapas via Internet? 
Urban menar att det är lättare att skapa lojalitet ju mer nischat och ju smalare företaget är. Det 
gäller också att ha rätt publik. Det finns e-handelssajter som börjar med att skapa 
”communities” och sen tar sig för att sälja varor eller tjänster, det tror Urban är fullt möjligt. 
”Så länge det finns en stark passion hos användarna, och resor skulle ju kunna vara det.”  
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b). Hur kan lojalitet skapas via en jämförelsesida? 
Normalsvensken reser inte oftare än vart annat, vart tredje år och då kommer varumärket 
aldrig att sätta sig. Men jämförelsesidan kommer ändå att behöva investera massivt i reklam 
och synas hela tiden menar Urban. ”Om sajten slutar kommer den inte kunna bygga relationer 
med sina användare. Resor handlas inte särskilt ofta varför det kan vara svårt att skapa 
relationer. En resebyrå kan däremot säkert bygga en relation till sina kunder.” Han tycker inte 
att det är någon slump att de som lyckats är väldigt breda prisjämförelser som har många olika 
produkter. Men de har ju också hela tiden köpt massiv reklam menar Urban. ”För att kunna 
bygga relationer med en jämförelsesida handlar det nog mer om andra värden, det handlar nog 
mer om att skapa en resebyrå eller en ”community”. Lojalitet på Internet är svårt, kommer det 
en bättre sajt enligt kunderna så överger de den förra. Vad företag däremot kan göra är att 
skapa kännedom om sitt varumärke.” 
 
9. Vilka resurser krävs för att göra en jämförelsesida för resor? 
Urban menar att det krävs stora finansiella muskler för att lyckas och tekniken är väsentlig för 
att kunna bygga en bra sajt. Det är kanske svårt att göra genom ”spindling”, det är istället 
väsentligare att ha samarbete med de viktigaste aktörerna. Den andra tänkbara modellen är att 
olika bolag skickar en Excel-fil med de senaste uppdateringarna till jämförelsesidan. Då går 
det att bygga ett bättre gränssnitt och bättre funktionalitet, dock finns det alltid någon som inte 
vill vara med. 
a). Vem bör driva en jämförelsesida för resor? 
Se svar ovan. 
 
10. Hur ser marknaden ut för jämförelsesidor för resor? (Vilka aktörer, många/få aktörer, 
stora/små etc.) 
a). Hur tror du jämförelsesidor för resor kommer att utvecklas i framtiden? 
Urban tror att de stora jämförelsesidorna kommer att finnas kvar i framtiden men har svårt att 
tro att de mindre aktörerna kommer vara kvar. Små aktörer måste hitta mervärden, som att 
bygga ”communities” eller satsa på ett intressant innehåll. När det gäller resor tror han att 
större delen av transaktionerna kommer att ligga på nätet. Andra branscher kommer inte att ha 
det på det viset, möjligtvis med musikbranschen som undantag. Är det några som ska vara 
oroliga för jämförelsesidorna så är det Internetresebyråerna. Idag finns det emellertid ganska 
många resesbyråsajter och de flesta sådana tror Urban slår prisjämförarna när det gäller 
användarvänlighet och gränssnitt. Urban anser att jämförelsesidorna i framtiden kommer vara 
nischade. Resebyråer och arrangörer kommer att använda sökmarknadsföring, sponsrade 
länkar, sökoptimering och även ”bannerannonsering” i större utsträckning än jämförelsesidor. 
Han kan emellertid också tänka sig framtida scenarier där jämförelsesajterna tränger undan 
resebyråerna. ”Då blir de egentligen en ny typ av resebyrå med skillnaden att transaktionerna 
sker någon annanstans, och det kanske inte är så dumt.” Samtidigt menar Urban att de måste 
ha en ganska stor del av marknaden för att tjäna ordentligt med pengar, men att det redan idag 
finns stora etablerade aktörer. 
 
Urban menar att vi bara har sett början än när det gäller Internetutvecklingen, att det finns 
mycket att göra för att förbättra för användarna. Till exempel som på många e-handelssajter i 
USA där kundsupport kan öppna ”chatfönster” och kommunicera med besökaren på sidan och  
till exempel fråga om det är något de kan hjälpa till med. 


