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Abstract 
 
 
Title: SERVQUAL – a suitable instrument for measuring service quality 

in the travel industry 
  
Authors: Charlotte Fränneby and Susanna Henriksson 
 
Advisors: Gustaf Onn 
 
Keywords: Service quality, Involvement, SERVQUAL, Travel industry, Travel 

agency, Apollo.  
  
Background: The travel agencies exist on a market that is distinguished by  

increasing competition. A majority of the travel agencies offer 
different services that all satisfie the same customer need. However, 
one major difference in the market aspect is the service quality, this 
making it an important mean of competition. There are several 
acknowledged methods of measurement when it comes to service 
quality and it is important to use an instrument that takes into 
consideration the fact that charter tours is a complex merger of 
several services.   

 
Purpose: The purpose of this essay is to establish if the SERVQUAL method 

is a suitable instrument for measuring service quality in the travel 
industry. This study is a thorough analysis and evaluation of what 
Apollo’s customers think about the service quality of Apollo as 
well as how they perceive that Apollo fulfils their travelling 
expectations. Moreover, the essay will examine which factors affect 
travellers’ experiences of the service quality on charter tours.      

   
Methodology:  The study has an objective outlook and the authors have applied a 

deductive approach. The authors have performed a quantitative 
study on 70 of Apollo’s customers. The aforementioned study was 
carried out using a questionnaire that was based on the 
SERVQUAL method and the theories that were used in the  
theoretical part of that study. 
 

Conclusions:  The result show that the SERVQUAL method only considered 
the aspects that involve the travel agency and did not consider the 
other aspects that affect the traveller’s overall experience of the 
service quality. In conclusion this study determines that the 
SERVQUAL method is not a suitable instrument for measuring 
service quality on charter tours in the travel industry. 
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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel: SERVQUAL – ett lämpligt mätinstrument av upplevd 

tjänstekvalitet inom reseindustrin?   
 

Författare:  Charlotte Fränneby och Susanna Henriksson 
  
Handledare: Gustaf Onn 
 
Nyckelord:  Tjänstekvalitet, Involvering, SERVQUAL, Reseindustrin, 

Researrangörer, Apollo.    
    
Bakgrund:  Researrangörer verkar på en marknad som kännetecknas av en ökad 

konkurrens, där ett flertal researrangörer erbjuder olika tjänster som 
tillfredställer samma behov. Något som särskiljer researrangörerna 
åt är kvaliteten, vilket medför att den blir ett viktigt 
konkurrensmedel. Då det finns flera erkända metoder för att mäta 
upplevd tjänstekvalitet är det viktigt att använda ett mätinstrument 
som tar hänsyn till att charterresor är en komplex uppsättning av 
deltjänster.  

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att klargöra om SERVQUAL metoden 

är ett lämpligt mätinstrument inom reseindustrin genom att 
analysera och utvärdera vad kunderna anser om Apollos 
tjänstekvalitet samt om Apollo uppfyller kundernas förväntningar. 
Detta med hjälp av att undersöka vilka faktorer som påverkar 
resenärers upplevda tjänstekvalitet på charterresor. 

 
Metod:  Uppsatsen utgår från ett objektivistiskt synsätt där författarna har 

tillämpat en deduktiv ansats. En kvantitativ enkätundersökning har 
utförts på 70 stycken av Apollos kunder där enkätundersökningen 
är baserad på SERVQUAL samt de teorier som behandlas i studiens 
teorikapitel.     
  

Slutsatser:  Resultatet visar att SERVQUAL metoden endast tar upp de 
aspekter som rör researrangören, och inte alla de aspekter som 
påverkar kundernas upplevda tjänstekvalitet. Med detta som 
utgångspunkt anser författarna att SERVQUAL metoden är 
bristande som mätinstrument när det gäller att mäta resenärers 
uppfattning av tjänstekvalitet på charterresor. 
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Förord 
 
Kandidatuppsatsen omfattar 15 poäng inom ämnet turismvetenskap på Södertörns Högskola 
under våren 2008. Genom studien har vi fått en djupare förståelse för vad som påverkar 
kunders upplevda tjänstekvalitet inom reseindustrin samt vikten av att använda rätt 
mätinstrument. Av studien har vi fått både vetenskaplig och praktisk kunskap som vi kommer 
att kunna dra nytta av i arbetslivet. 
 
Vi vill tacka alla dem som hjälpt till och bidragit med förslag, tips och goda idéer under 
uppsatsskrivandet.   
 
Ett speciellt tack till:  
 
Alla de respondenter som tog sig tid under sin semester att medverka i vår 
kundundersökning. 
 
Vår handledare Gustaf Onn som bidragit med feedback och konstruktiv kritik under studiens 
gång. 
 
Vi vill även tacka våra opponenter som hjälpt oss med bra idéer och bidragit med värdefull 
kritik.  
 
 
 
 
 
Stockholm 27 maj 2008  
 
 

Charlotte Fränneby och Susanna Henriksson  
 
 
 
 
 



SERVQUAL – ett lämpligt mätinstrument av upplevd tjänstekvalitet inom reseindustrin? 

   5 

Innehållsförteckning 
 
  
1. Inledning .............................................................................. 8 
1.1 Bakgrund............................................................................... 8 
1.2 Problemdiskussion................................................................. 9 
1.3 Problemformulering............................................................... 9 
1.4 Syfte...................................................................................... 9 
1.5 Avgränsning .........................................................................10 
1.6 Begreppsdefinitioner ............................................................10 
1.7 Uppsatsens disposition..........................................................10 
 
2. Metod ..................................................................................12 
2.1 Vetenskapligt synsätt ............................................................12 
2.1.1 Deduktiv ansats ....................................................................12 
2.1.2 Positivistiskt forskningssynsätt .............................................12 
2.1.3 Objektivistiskt synsätt...........................................................12 
2.2 Undersökningsmetod............................................................13 
2.2.1 Kvantitativ metod .................................................................13 
2.2.2 SERVQUAL ........................................................................13 
2.3 Datainsamling ......................................................................14 
2.3.1 Primär- och sekundärdata .....................................................14 
2.3.2 Enkätundersökning ...............................................................15 
2.3.3 Urval ....................................................................................15 
2.4 Validitet ...............................................................................16 
2.5 Reliabilitet ............................................................................16 
2.6 Generaliserbarhet..................................................................17 
2.7 Bortfall .................................................................................17 
 
3. Teori ....................................................................................18 
3.1 Teoretisk utgångspunkt.........................................................18 
3.2 Upplevd tjänstekvalitet .........................................................18 
3.2.1 Upplevd tjänstekvalitets relevans för studien ........................19 
3.3 Tjänstemarknadsföringstriangeln ..........................................20 
3.3.1 Tjänstemarknadsföringstriangelns relevans för studien .........20 
3.4 Involveringsteorin.................................................................21 
3.4.1 Involveringsteorins relevans för studien................................21 
3.5 Teoretisk syntes....................................................................22 
 
4. Företagspresentation ..........................................................24 
4.1 Kuoni Scandinavia................................................................24 
4.2 Apollo ..................................................................................24 
 
5. Empiri .................................................................................26 
5.1 Sammanställning av kundenkät.............................................26 
5.1.1 Kundenkätens del 1 ..............................................................26 
5.1.2 Kundenkätens del 2 och 3 .....................................................27 
 
6. Analys..................................................................................31 
6.1 Analys av kundenkätens första del ........................................31 



SERVQUAL – ett lämpligt mätinstrument av upplevd tjänstekvalitet inom reseindustrin? 

   6 

6.2 Analys av SERVQUAL ........................................................32 
6.2.1 Materiella ting ......................................................................32 
6.2.2 Tillförlitlighet .......................................................................33 
6.2.3 Respons ................................................................................33 
6.2.4 Garanti .................................................................................33 
6.2.5 Empati..................................................................................34 
6.3 Analys av SERVQUAL som mätinstrument .........................34 
 
7. Resultat ...............................................................................35 
7.1 Slutsatser ..............................................................................35 
7.2 Rekommendationer...............................................................36 
7.3 Kunskapsbidrag ....................................................................36 
7.4 Förslag till fortsatt forskning.................................................37 
 
8. Kvalitetssäkring och kritiskgranskning.............................38 
 
 Referenser ...........................................................................39 
 
 
Bilaga 1,  Kundenkät 
Bilaga 2,  Sammanställning av respondenternas involveringsfaktorer  
        fördelat på ålder 
Bilaga 3,  Sammanställning av vad som är avgörande för respondenterna 
                vid val av researrangör fördelat på ålder  
 



SERVQUAL – ett lämpligt mätinstrument av upplevd tjänstekvalitet inom reseindustrin? 

   7 

Figurförteckning  
 
Figur 1 Total upplevd kvalitet ...........................................................19 
Figur 2 The service marketing triangle .............................................20 
Figur 3 Teoretisk syntes....................................................................22 
 
 
Tabellförteckning  
 
Tabell 1 Undersökningens respondenter uppdelat på ålder och kön ....26 
Tabell 2 Undersökningens respondenter fördelat efter  
 involveringsfaktorer..............................................................26 
Tabell 3 Undersökningens respondenter fördelat över hur ofta de  
 reser med Apollo ..................................................................27 
Tabell 4 Undersökningens respondenter fördelat över avgörande  
 faktorer inför valet av researrangör .......................................27 
Tabell 5 Påståenden om materiella ting ..............................................28 
Tabell 6 Påståenden om tillförlitlighet ................................................28 
Tabell 7 Påståenden om respons .........................................................28 
Tabell 8 Påståenden om garanti ..........................................................29 
Tabell 9 Påståenden om empati ..........................................................29 
Tabell 10 Respondenternas involveringsfaktorer < 25 år ......................46 
Tabell 11 Respondenternas involveringsfaktorer 26 – 35 år..................46 
Tabell 12 Respondenternas involveringsfaktorer 36 – 45 år..................46 
Tabell 13 Respondenternas involveringsfaktorer 46 – 55 år..................47 
Tabell 14 Respondenternas involveringsfaktorer 56 > år ......................47 
Tabell 15 Respondenternas val av researrangör < 25 år ........................48 
Tabell 16 Respondenternas val av researrangör 26 – 35 år....................48 
Tabell 17 Respondenternas val av researrangör 36 – 45 år....................48 
Tabell 18 Respondenternas val av researrangör 46 – 55 år....................48 
Tabell 19 Respondenternas val av researrangör 56 > år ........................49 



SERVQUAL – ett lämpligt mätinstrument av upplevd tjänstekvalitet inom reseindustrin? 

   8 

1. Inledning 
 
I detta avsnitt presenterar författarna bakgrunden till det valda ämnesområdet för studien. 
Bakgrunden följs av en problemdiskussion, problemformulering samt syftet med studien. 
Därefter redogör författarna för de avgränsningar som omfattar studien ifråga samt de 
begrepp som är relevanta för undersökningen. 
                                                                                                                                                      
 
1.1 Bakgrund 
 
Människor har sedan långt tillbaka i tiden varit nyfikna på att resa och upptäcka nya platser. 
Efter andra världskriget ökade förutsättningarna för civila att resa, då kriget medförde helt nya 
möjligheter som tillgängliga piloter, flygplan och en etablerad luftväg. De traditionella 
charterresorna inom flygindustrin startade under 1950-talet och erbjöd resenärer trygghet, 
säkerhet och lägre priser än tidigare1. En annan anledning till charterns framväxt var snabbare 
och billigare transporter som medförde att människor kunde resa långt på relativt kort tid2. 
Människor fick även mer fritid då den lagstadgade semestern ökade till fem veckors semester 
år 1978. Därefter tog utvecklingen inom reseindustrin fart och den svenska resemarknaden 
kännetecknades sedan av en hård konkurrens med kraftigt pressade priser3.  
 
I början av 1990-talet avreglerades flygmarknaden i Sverige och nya flygbolag, som till 
exempel lågprisflygbolagen, etablerades på den svenska flygmarknaden, vilket medförde att 
konkurrensen hårdnade. Denna konkurrens bidrog i sin tur till att flygbolagen pressade 
biljettpriserna för att vinna resenärer4. Idag konkurrerar researrangörer inte bara med varandra 
utan även med lågprisflygbolagen och traditionella flygbolag, vilket medför att resenärerna 
har fler möjligheter och alternativ när de skall resa.   
 
Den ökade globaliseringen och de förändringar som skett inom de demografiska strukturerna 
har idag lett till att människans konsumtions- och beteendemönster förändrats. Då det idag 
både är enklare och snabbare att ta sig runt i världen har det medfört att människans psykiska 
avstånd har minskat. Människans kunskap och information om omvärlden har ökat, vilket i 
sin tur bidragit till att rädslan för att besöka nya destinationer även har minskat.  
 
Den snabba tekniska utvecklingen med Internet i spetsen är en viktig komponent för 
reseindustrin5. Enligt undersökningar som gjorts ökar antalet bokningar via Internet och resor 
tillhör det mest populära ämnet att söka efter på Internet6. Internet har även medfört att kunder 
kan jämföra mellan olika researrangörer och dess priser, vilket i sin tur har bidragit till 
ytterligare konkurrens samt att kunden inte får samma personliga kontakt och service som 
tidigare7. Utan denna personliga kontakt är det svårare för kunden att känna några starka band 
till researrangören och vid en negativ upplevelse känner de sig inte lika bundna till att 
använda researrangörens tjänster i framtiden.  
 

                                                
1 www.apollo.se (a) 2008-03-25 
2 Von Seth, Älskade charter, 2001, s.14 
3 Ibid. 
4 www.konsumenteuropa.se (g) 2008-04-28 
5 www.miun.se (i) 2008-03-19 
6 www.travelnews.se (f) 2008-02-04 
7 www.travelnews.se (f) 2008-02-04 



SERVQUAL – ett lämpligt mätinstrument av upplevd tjänstekvalitet inom reseindustrin? 

   9 

Då reseindustrin är verksam på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens är det 
viktigt att företagen särskiljer sig från sina konkurrenter och tillfredställer kundernas behov. 
Dock har det blivit svårare för researrangörer att tillfredställa kundernas behov då kunderna 
kräver allt mer unika lösningar för att tillgodose sina preferenser. På resemarknaden finns det 
idag ett stort antal researrangörer som tillfredställer samma kundbehov, vilket kan särskiljas 
genom kvalitet. Inom reseindustrin har det blivit allt viktigare att kunna erbjuda kunder 
tjänster av hög kvalitet8. Kvalitet anses ofta vara nyckeln till ett företags framgång då 
företagets konkurrensfördelar beror på kvaliteten och värdet hos dess varor och tjänster9. 
Tjänstekvalitet handlar först och främst om kundens bedömning och upplevelse av tjänsten10. 
Det finns många olika faktorer som påverkar kundens värdering av kvalitet, som till exempel 
kundens behov, värderingar och bedömningsgrunder, utgångspunkter, tidigare erfarenheter, 
konkurrerande tjänster och tjänsteleverantörer, information från andra osv.11. Tjänster skiljer 
sig från fysiska produkter då de produceras och konsumeras samtidigt, är immateriella, 
existerar vid en viss tidpunkt samt att de inte går att lagras och ägas12. På grund av dessa 
specifika egenskaper är det svårt att bedöma en tjänst på förhand. Om researrangörer har en 
stor kunskap och förståelse om kundens behov kan de enklare tillfredställa kundens 
förväntningar och därigenom öka kundens upplevda tjänstekvalitet.         
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Av bakgrunden framgår det att konkurrensen på resemarknaden ökat kraftigt, att människor i 
allmänhet blivit mer resvana samt att Internet är en bidragande faktor till att kunder idag inte 
längre är lika lojala då den personliga kontakten minskat. Detta har i sin tur medfört högre 
krav på researrangörerna då resemarknaden idag kännetecknas av ett flertal researrangörer 
som erbjuder olika tjänster men som tillfredställer samma behov, vilket resulterar i att 
kvaliteten blir ett enormt viktigt konkurrensmedel för aktörer på resemarknaden. Det är därför 
väsentligt att klargöra vilka faktorer som påverkar kundernas upplevda tjänstekvalitet så att 
aktörerna kan agera därefter.  Det finns idag flera erkända metoder som används för att mäta 
den upplevda kvaliteten på tjänster. Då charterresor är en uppsättning av flera olika deltjänster 
är det viktigt att använda ett mätinstrument som tar hänsyn till denna komplexa uppsättning.   
      

1.3 Problemformulering 

Är SERVQUAL metoden ett lämpligt verktyg för att mäta kunders upplevda tjänstekvalitet på 
charterresor?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klargöra om SERVQUAL metoden är ett lämpligt 
mätinstrument inom reseindustrin, genom att analysera och utvärdera vad kunderna anser om 
Apollos tjänstekvalitet samt om Apollo uppfyller kundernas förväntningar. Detta med hjälp av 
att undersöka vilka faktorer som påverkar resenärers upplevda tjänstekvalitet på charterresor. 
 
 

                                                
8 Atilgan et al. 2003, s. 412 
9 Grönroos, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002:4, s.78 
10 Echeverri, Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002:7, s.292 
11 Ibid. 
12 Op cit. s.74 
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1.5 Avgränsning 
 
Då syftet med uppsatsen är att klargöra om SERVQUAL är ett lämpligt mätinstrument inom 
reseindustrin, kommer denna studie att avgränsas till researrangören Apollo då de är en av 
Sveriges största researrangörer13. Undersökningen kommer även att avgränsas till Apollos 
kunder och därmed kommer studien endast utgå ifrån ett kundperspektiv då SERVQUAL 
metoden är utformad för att undersöka detta perspektiv. Författarna kommer på grund av 
ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar att avgränsa studien till att undersöka resenärer 
vid endast ett specifikt resmål. Författarna har då valt att behandla privatresenärer eftersom 
affärsresenärer har andra förutsättningar när de reser. Affärsresenärer får ofta sina resor 
betalda av det företag de arbetar på, vilket medför att de är mindre priskänsliga.  
 
1.6 Begreppsdefinitioner 
 
Här kommer författarna att redogöra för några begrepp som kan vara bra att ha viss kännedom 
om då de är vanligt förekommande i studien. 
 

 SERVQUAL – är ett mätinstrument för kvalitetsmätning som bygger på 
föreställningen att det kan finnas ett gap mellan kundernas förväntade och upplevda 
kvalitet14. 
 

 Gap – med gap avser författarna den skillnad som uppstår mellan respondenternas 
upplevelse och deras förväntningar av en tjänst. 

    
 Identitet – innebär vad ett företag är15. 
 
 Profil – är företagets önskade uppfattning i målgruppen16. 
 
 Image – är hur målgruppen uppfattar företaget17. 

 
1.7 Uppsatsens disposition 
 
Inledning 
I det inledande kapitlet kommer författarna att introducera bakgrunden till det valda 
ämnesområdet för studien. Detta för att ge läsaren en djupare förståelse om ämnet som studien 
berör. Vidare följs detta av en problemdiskussion, problemformulering samt studiens syfte. 
Därefter redogör författarna för studiens avgränsningar och begreppsdefinitioner.  
 
Metod 
I det andra kapitlet redogör författarna för den metod och det tillvägagångssätt som valts för 
att genomföra studien. Detta för att ge en inblick i hur författarna arbetat för att kunna besvara 
studiens problemformulering. Författarna kommer i detta avsnitt även att förklara begreppen 

                                                
13 www.apollo.se (b) 2008-03-25 
14 Zeithaml et al. Services marketing – integrating customers focus across the firm, 2006:6, s.153 
15 Echeverri, Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002:5, s.251 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, urval och bortfall samt koppla dem till 
undersökningen.   
 
Teori 
I detta kapitel behandlas de teorier som är väsentliga för att undersöka studiens syfte. Därefter 
följer en beskrivning av teorierna och dess relevans för studien. Viktiga faktorer från de olika 
teorierna utmynnar i studiens teoretiska syntes som tillsammans visar ett sätt att lösa studiens 
problem.  
 
Företagspresentation 
I det fjärde kapitlet presenterar författarna fakta om researrangören som empirin i studien är 
grundad på.  
 
Empiri 
I detta kapitel redogör författarna för det empiriska material som framkommit ifrån 
enkätundersökningen med researrangörens kunder som genomförts för att besvara studiens 
problemformulering. Sammanställningen från enkätundersökningen kommer att presenteras i 
tabeller och procentsatser.    
 
Analys 
I analyskapitlet kommer författarna att analysera empirin som sammanställts från 
enkätundersökningen.  Detta genom att koppla studiens teorier till det empiriska materialet. 
Genom analysen framkommer det om verkligheten överensstämmer med det som teorierna 
förespråkar då empirin ställs i relation till teorierna samt den teoretiska syntesmodellen.   
 
Resultat 
I detta kapitel kartlägger och redogör författarna för studiens resultat genom att återkoppla 
resultatet till studiens problemformulering och syfte. Vidare kommer författarna att ge 
rekommendationer samt presentera uppsatsens kunskapsbidrag. Slutligen ges olika förslag till 
fortsatt forskning.   
 
Kvalitetssäkring och kritiskgranskning 
I det avslutande kapitlet kommer författarna att redogöra för hur de arbetat för att stärka 
kvaliteten i uppsatsen. Dessutom granskar och reflekterar författarna över eventuella brister i 
studien. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver författarna vilket tillvägagångssätt de använt sig av för att 
genomföra studien. Författarna kommer även att motivera och presentera 
datainsamlingsmetoder, SERVQUAL, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.    
 
  
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
2.1.1 Deduktiv ansats 
 
I denna studie kommer författarna att tillämpa en deduktiv ansats då teorier appliceras på 
verkligenheten. I en deduktiv ansats går forskningen från det generella till det konkreta18. 
Författarna kommer att testa teorierna på den empiriska data som framkommer genom 
enkätundersökningen, där tyngdpunkten ligger på prövning av SERVQUAL metoden.      
 
2.1.2 Positivistiskt forskningssynsätt  
 
Ett positivistiskt synsätt innebär att forskningsstudien utgår från en samhällsvetenskaplig 
infallsvinkel där naturvetenskapernas forskningsmodell i utforskandet av den sociala 
verkligheten används19. Det positivistiska synsättet bygger på antagandet att det i den sociala 
världen finns regler och mönster samt orsaker och följder. Syftet med samhällsforskningen 
inom positivismen är att upptäcka dessa mönster och regler i den sociala världen20. 
Positivismen undersöker individers handlingar och utgår från objektiv kvantifierbar data. 
Detta synsätt grundar sig i logiskt tänkande och stöder teorier mot empiriska data, då 
positivister undersöker hur världen ser ut.   
 
Författarna kommer utifrån studiens undersökning att tolka hur den sociala verkligheten ser ut 
för att sedan kunna analysera den empiriska data utifrån studiens teorier. Författarna avser att 
finna regler och mönster bland researrangörens kunder, vilket innebär att denna studie utgår 
från ett positivistiskt synsätt. 
 
2.1.3 Objektivistiskt synsätt   
 
I denna studie kommer författarna att utgå ifrån det objektivistiska synsättet som menar att 
sociala företeelser och dess betydelse existerar oberoende av sociala aktörer21. Med detta 
menas att människan inte kan påverka de sociala företeelserna då det ligger utanför 
människans intellekt22. En organisation har egna regler och riktlinjer och är ett konkret objekt. 
Då individer följer regler och krav representerar organisationen en viss ordning23.  
 
 
 

                                                
18 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 2003:2, s.35 
19 Denscombe, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 2006:12, 
s.281 
20 Op cit. s.282 
21 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2001:1, s.30 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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2.2 Undersökningsmetod 
 
2.2.1 Kvantitativ metod 
 
Med kvantitativa metoder menas att insamlad data görs numerisk, att undersökningen utgår 
ifrån en deduktiv ansats samt att verklighetssynen är objektivistisk24. Vid en kvantitativ 
datainsamling sker analysen efter insamlingen då avsikten är att få fram slutsatser som är 
statistiskt generaliserbara25.  
 
För att studiens problemformulering och syfte skall kunna besvaras kommer författarna att 
utföra en kvantitativ undersökning som är uppdelad i tre delar, där den första delen är baserad 
på studiens teorier och den andra och tredje delen är baserade på SERVQUAL. Författarna 
kommer att genomföra en enkätundersökning på researrangörens kunder. Anledningen till att 
författarna valt en kvantitativ undersökning är för att SERVQUAL är uppbyggd efter ett 
kvantitativt frågeformulär. Dessutom är en kvantitativ ansats ett effektivt sätt att få många 
svarande respondenter så att slutsatser kan dras utifrån deras svar. En fördel med kvantitativa 
undersökningar är att det ger standardiserad information som enkelt kan behandlas och tolkas. 
 
2.2.2 SERVQUAL      
 
Som författarna tidigare nämnt finns det fler metoder för att mäta kunders upplevda 
tjänstekvalitet. Den mest populära av dessa metoder är SERVQUAL26. Denna metod bygger 
på föreställningen om att det finns ett gap mellan kundens förväntade och upplevda kvalitet27. 
SERVQUAL utvecklades under 1980-talet och var en av de första metoderna för att specifikt 
mäta tjänstekvalitet28. Vid utformandet av SERVQUAL fann forskarna tio dimensioner som 
styr kundens upplevelse av tjänsten29. Dessa var tillförlitlighet, respons, kompetens, 
tillgänglighet, uppträdande, kommunikation, trovärdighet, trygghet, förstå/känna kunden och 
materiella ting30. I och med att SERVQUAL utvecklades så reducerades dimensionerna från 
tio till fem31.  
 

- Materiella ting. Denna dimension syftar på personalens klädsel och utseende, 
utrustning samt lokalens utseende. 

- Tillförlitlighet. Denna dimension avser att mäta om tjänsteföretaget levererar det som 
utlovats till kunden samt att de gör det på utsatt tid. 

- Respons. Med respons menas hur villiga tjänsteföretagets personal är att hjälpa 
kunderna, tillfredställa deras önskemål samt att ge service omgående.  

- Garanti. Denna dimension innebär att personalens handlande kan få kunderna att lita 
på företaget och därigenom kan företaget få kunderna att känna sig trygga. Med denna 
dimension menas även personalens artighet och kunskap. 

- Empati. Med empati menas att tjänsteföretaget förstår kundernas problem, ger 
kunderna individuell uppmärksamhet, handlar utifrån kundens bästa samt har bekväma 
öppettider. 

                                                
24 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2001:3, s.77 
25 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003:6, s.73 
26 Asubonteng, P. et al. 1996, s. 62 
27 Echeverri, Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002:5, s.228  
28 Zeithaml et al. Services marketing – integrating customers focus across the firm, 2006:6, s.153 
29 Grönroos, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002:4, s.87 
30 Op cit. s.88 
31 Zeithaml et al. Services marketing – integrating customers focus across the firm 2006:5, s.117-120 
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SERVQUAL är ett instrument som mäter kundens upplevda kvalitet på en tjänst genom att 
fråga kunderna om deras förväntningar på hur tjänsten borde vara och sedan jämföra den med 
kundernas faktiska upplevelse32. I undersökningen ingår det 22 fasta och förbestämda 
påståenden inom de fem dimensionerna som mäter både kundens förväntning och upplevelse 
av tjänsten33. Undersökningen grundar sig i att de tillfrågade får markera på en sjugradig 
skala, även kallad Likertskalan, från att de helt samtycker till att de inte samtycker, vad de 
förväntar sig och hur de upplevde tjänsten34. För att få fram undersökningens resultat, räknas 
ett medelvärde fram för varje förväntning och upplevelse inom varje påstående. Anledningen 
till att medelvärde används för att få fram undersökningens resultat, är för att SERVQUAL 
metoden föreskriver användningen av medelvärde som genomsnittsmått. Efter 
undersökningen kan man jämföra skillnaden mellan kundernas förväntningar och upplevelser 
inom de fem dimensionerna. Resultatet av en SERVQUAL undersökning visar om det finns 
ett gap mellan kundernas förväntade och upplevda tjänst inom de olika dimensionerna. Om en 
dimension får ett negativt gap innebär det att kundernas upplevelse inte överensstämmer med 
deras förväntningar. Om en dimension istället får ett positivt gap, överträffar den upplevda 
tjänsten den förväntade tjänsten.        
 
Företag kan genom SERVQUAL metoden identifiera svagheter och styrkor på specifika 
områden inom den utförda tjänsten35. Företag kan genom SERVQUAL metoden identifiera 
svagheter genom att kundens förväntningar av tjänstens utförande inte blir tillfredställda. 
Genom att fastställa svagheterna kan företag med hjälp av resurser uppnå en förbättring. 
SERVQUAL metoden identifierar även styrkor genom att kundens förväntningar av tjänstens 
utförande uppnås eller överträffas. Dessa styrkor kan företaget sedan använda som 
konkurrensfördelar36.  
          
2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Primär- och sekundärdata 
 
För att författarna skall få en förförståelse kring studiens ämne kommer de att använda sig av 
sekundärdata som till exempel relevant litteratur. Sekundärdata är det material som har 
producerats för andra ändamål än undersökningens specifika syfte37. Det kan vara svårt att 
avgöra datas trovärdighet eftersom materialet redan är färdigskrivet och sammanställt men är 
däremot både kostnadseffektivt och lätt att få tillgång till38. Dock kommer endast primärdata 
att användas i undersökningen då empirin utgörs av data från enkätundersökningen med 
researrangörens kunder. Primärdata är det material som inte tidigare finns publicerat utan som 
samlas in för den specifika undersökningen direkt från källan. Anledning till att endast 
primärdata används är för att författarna måste pröva SERVQUAL metodens lämplighet på 
researrangörens kunder för att vidare kunna besvara studiens syfte.     
 
 
 

                                                
32 Zeithaml et al. Services marketing – integrating customers focus across the firm 2006:6, s.153 
33 Asubonteng, P. et al. 1996, s. 64 
34 Grönroos, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002:4, s.89 
35 Tan, K-C, Pawitra, T-A. 2001, s.421 
36 Asubonteng, P. et al. 1996, s. 76 
37 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2006:9, 
s.201 
38 Ibid. 
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2.3.2 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningens frågeformulär kommer att vara strukturerat, då alla svarsalternativ 
kommer att vara förutbestämda, med undantag för den sista frågan som kommer att vara 
öppen39 (se bilaga 1). Då majoriteten av svarsalternativen i enkätundersökningen är slutna 
innebär det att resultatet enklare kan generaliseras samtidigt som det öppna svarsalternativet 
medför att respondenten får möjlighet att utveckla sina tankar. En strukturerad 
enkätundersökning medför även att det är lätt att administrera, mata in och analysera40. 
Frågorna i enkäten kommer att stå i samma ordning och vara formulerade på samma sätt till 
samtliga respondenter, vilket medför att enkäten även kommer att vara standardiserad41. 
Enkätundersökningens syfte är att mäta hur Apollos kunder uppfattar kvaliteten på Apollos 
tjänster och om de stämmer överens med deras förväntningar. Detta genom att tillämpa 
SERVQUAL metoden på Apollos kunder och därigenom klargöra om SERVQUAL metoden 
är ett lämpligt mätinstrument för upplevd tjänstekvalitet på charterresor inom reseindustrin.  
 
Enkätundersökningen består av tre delar med sammanlagt 50 stycken frågor (se bilaga 1). 
Enkäten inleds med del 1 som består av fem frågor av allmän karaktär, som Kön, Ålder, Vad 
som är viktigt för dem när de skall boka en resa, Hur ofta de reser med Apollo samt Vad som 
är avgörande för dem när de ska välja en researrangör. Dessa frågor har författarna tagit 
fram med hjälp av de teorier som behandlas i studiens teorikapitel. Detta för att författarna vill 
skaffa sig en uppfattning om vilka det är som deltar i undersökningen och vad som involverar 
dem så att slutsatser sedan kan dras i analysen. Efter del 1 följer del 2 och 3 som är 
uppbyggda efter SERVQUAL metodens fasta påståenden som mäter kunders förväntningar 
och upplevelser av tjänstekvalitet. I del 2 får respondenterna svara på 22 påståenden om hur 
viktiga dessa påståenden är för dem när de använder sig av en researrangörs tjänster. Del 3 
består av samma påståenden som i den andra delen. Dock är påståendena i denna del 
utformade efter Apollo och respondenterna ska svara på hur väl påståendet överensstämmer 
med Apollo. Påståendena i enkätens del 2 och 3 är indelade efter de fem dimensionerna; 
materiella ting, tillförlitlighet, respons, garanti och empati. Dimensionerna tillförlitlighet och 
empati har fem påståenden vardera medan de resterande dimensionerna har fyra påståenden 
vardera.    
 
2.3.3 Urval 
 
En totalundersökning innebär att alla i en population undersöks medan endast en del av 
populationen undersökas i en urvalsundersökning42. Ett representativt urval innebär att de 
utvalda respondenterna är en miniatyr av populationen43. Om undersökningen har ett 
representativt urval gentemot populationen, är det möjligt att slutsatser från 
urvalsundersökningens svar kan gälla för den totala populationen. 
 
Författarna utförde en enkätundersökning med totalt 70 stycken av Apollos kunder. 
Undersökningen ägde rum på ön Fuerteventura, som tillhör Kanarieöarna, under perioden 14 
– 22 april 2008. Majoriteten av de respondenter som deltog i enkätundersökningen bodde på 
hotellen Playitas Grand Resort i Las Playitas, Palmgarden och Sunrise maxorata i Jandía samt 

                                                
39 Christensen et al. Marknadsundersökning – En handbok, 2001:8 s.146 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2006:7, 
s.132 
43 Trost, Enkätboken, 2001:3, s.28-29 
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Club Drago Park i Costa Calma. Respondenterna var tillgängliga vid hotellens poolområde de 
dagar undersökningen genomfördes. Den resterande delen av respondenterna tillfrågades vid 
gaten på Fuerteventuras flygplats inför hemresan till Stockholm. Därav är urvalet ett icke-
slumpmässigt bekvämlighetsurval. Undersökningen är ett bekvämlighetsurval då 
enkätundersökningen genomfördes på de kunder som var tillgängliga under den specifika 
perioden och destinationen. Författarna är medvetna om att ett icke-slumpmässigt urval inte 
ger lika stor tillförlitlighet som ett slumpmässigt urval. Dessutom kommer studiens 
respondenter att besöka samma resmål, vilket medför att de blir präglade av samma 
omgivningsfaktorer som utflykter, reseledare, hotell etc. Dock anser författarna att ett icke-
slumpmässigt urval är det mest effektiva tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte då 
avsikten med studien inte är att få ett representativt urval med hög generaliserbarhet, utan att 
undersöka om SERVQUAL metoden är ett lämpligt mätinstrument för charterresor.   
 
Författarna har valt att inte kontakta Apollo innan genomförande av enkätundersökningen på 
Fuerteventura. Detta för att Apollo inte skall ha möjlighet att kontakta de reseledare som 
befinner sig på destinationen så att dessa i sin tur blir medvetna om undersökningen och 
agerar därefter. Författarna vill därigenom få ett så sanningsenligt resultat som möjligt.  
 
2.4 Validitet 
 
Med validitet menas hur relevant data är för det undersökta fenomenet. Det finns två former 
av validitet; intern och yttre validitet. Hur pass bra undersökningen stämmer överens med 
verkligheten behandlas i den interna validiteten. Medan i vilken utsträckning 
undersökningsresultatet kan generaliseras behandlas i den yttre validiteten. 
 
För att öka studiens validitet utgår författarna från erkända och etablerade teorier samt från 
SERVQUAL metoden vid utformandet av enkätfrågorna så att frågorna verkligen mäter det 
författarna avser att mäta. Dessutom kommer författarna att genomföra en förstudie för att 
undvika att studien skall ha missvisande och felformulerande frågor i enkäten.            
 
2.5 Reliabilitet 
 
Reliabilitet rör undersökningens data, insamlingssätten, vilken data som används samt hur 
data bearbetas44. Med reliabilitet menas hur tillförlitlig data är. Datas reliabilitet kan testas på 
ett flertal olika sätt. Ett sätt kallas ”test-retest-reliabilitet” och innebär att en undersökning 
upprepas på samma testgrupp vid olika tidpunkter45. Om resultatet blir det samma innebär 
detta att undersökningens resultat har hög reliabilitet. En annan möjlighet att testa datas 
reliabilitet är att flera olika forskare undersöker samma fenomen, vilket kallas för ”inter-rater-
relibilitet”46. Dessa tillvägagångssätt är alltför tidskrävande för denna studie och kan därför 
inte genomföras.  
 
För att studiens resultat skall ha en hög reliabilitet kommer författarna att utföra en teststudie 
innan den faktiska undersökningen samt att undvika ledande frågor. Författarna kommer att 
utföra enkätundersökningen utan att försöka påverka respondenternas svar och uppfattning. 
Respondenterna kommer att få vara anonyma, vilket innebär att de inte behöver ange namn, 

                                                
44 Trost, Enkätboken, 2001:3, s.28 
45 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003:2, s.28 
46 Op cit. s.29 



SERVQUAL – ett lämpligt mätinstrument av upplevd tjänstekvalitet inom reseindustrin? 

   17 

adress eller andra personliga uppgifter. Detta för att respondenterna skall svara så 
sanningsenligt som möjligt i undersökningen.  
 
En nackdel med enkätundersökningar, som negativt kan påverka reliabiliteten, är om 
respondenterna inte tänker igenom frågorna. Därav kan svaren få låg trovärdighet, vilket kan 
ge undersökningen ett felaktigt resultat.  
 
2.6 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning undersökningens resultat kan generaliseras till 
andra grupper och situationer än det specifika fallet47. Undersökningens generaliserbarhet 
påverkas av hur pass väl urvalet stämmer överens med populationen48. 
 
Då majoriteten av enkätundersökningens svarsalternativ är slutna medför det att resultatet 
lättare kan generaliseras. En nackdel är att undersökningens alla respondenter besökt samma 
resmål och är därmed inte representativa för hela populationen, vilket påverkar resultatets 
generaliserbarhet negativt. En större och mer omfattande undersökning på fler destinationer 
skulle medföra att resultatet fick en högre generaliserbarhet, vilket dock inte var möjligt på 
grund av studiens ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar. Författarna anser dock att 
resultatets generaliserbarhet inte har någon avgörande betydelse då studiens avsikt inte är att 
granska ett representativt urval utan att undersöka SERVQUAL metodens lämplighet på 
charterresor.      
 
2.7 Bortfall 
 
Med bortfall menas den del av respondenterna i en undersökning som inte har svarat korrekt 
eller valt att inte delta och som därigenom inte räknas med i undersökningen49. Nettourvalet är 
den del som är kvar efter bortfallet och som kommer att ingå i analysen. Författarna utförde 
en förstudie på en testgrupp, bestående av åtta personer där resultatet analyserades för att 
finna eventuella brister och oklarheter för att minimera bortfallet. Efter teststudien utformade 
författarna den slutgiltiga kundenkäten. Bortfallet från enkätundersökningen på Apollos 
kunder blev 5 stycken, vilket är 7 %. För att ett resultat skall kunna generaliseras med relativt 
stort förtroende bör bortfallet hamna mellan 5 – 10 % 50.  

                                                
47 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2001:3, s. 93 
48 Christensen et al. Marknadsundersökning – En handbok, 2001:7, s.109 
49 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003:10, s.136 
50 Ibid. 
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3. Teori 
 
Författarna kommer i detta kapitel att redogöra för de teorier som är relevanta för denna 
studie. Därefter följer en beskrivning av teorierna och dess relevans för studien. Teorierna 
kommer slutligen att utmynna i studiens teorietiska syntes.    
 
 
3.1 Teoretisk utgångspunkt 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra om SERVQUAL metoden är ett lämpligt 
mätinstrument inom reseindustrin, genom att analysera och utvärdera vad kunderna anser om 
Apollos tjänstekvalitet samt om Apollo uppfyller kundernas förväntningar.  
Utifrån studiens problemdiskussion framgår det att konkurrensen på resemarknaden ökat 
kraftigt samt att resenärerna ställer allt högre krav på researrangörerna. Resemarknaden består 
idag av ett flertal researrangörer som erbjuder olika tjänster som tillfredställer samma behov 
där kvaliteten är något som skiljer dem åt. Researrangörerna bör därför vara medvetna om vad 
som påverkar den upplevda kvaliteten då det är ett viktigt konkurrensmedel. 
 
Då studiens fokus utgår ifrån SERVQUAL metodens lämplighet som ett mätinstrument för 
charterresor, är det viktigt att klargöra vilka faktorer som påverkar resenärers upplevda 
tjänstekvalitet. Därav har Grönroos teori om upplevd tjänstekvalitet en central roll. Detta då 
kundens förväntningar på en researrangör eller en tjänst har en stor påverkan på kundens 
upplevda tjänstekvalitet. Kundens totala upplevda kvalitet höjs om upplevelserna överträffar 
förväntningarna. För att kunna uppnå totalkvalitet menar teorin om tjänstemarknadsförings-
triangeln att det inte bara är kundernas behov och krav som måste tillfredställas utan även 
ledningens och de anställdas. Då charterresor kännetecknas av ett flertal hopsatta tjänster, som 
alla påverkar kundens upplevda tjänstekvalitet, kan dessa tjänster ha olika grad av involvering 
hos kunderna. Graden av involvering påverkar kundernas förväntningar på researrangören. 
För att klargöra vilka tjänster som är mer involverande än andra används involveringsteorin.  
   
3.2 Upplevd tjänstekvalitet 
 
Grönroos modell om upplevd tjänstekvalitet visar hur kundens upplevelse av kvalitet 
tillsammans med företagets traditionella marknadsföring leder till upplevd tjänstekvalitet51. 
Om den upplevda kvaliteten motsvarar eller överträffar kundens förväntningar innebär det bra 
kvalitet och att kunden blir nöjd52. Den förväntade kvaliteten är beroende av ett antal faktorer, 
som marknadsföring, PR, rykte, pris, kundens behov och värderingar samt företagets profil 
eller lokala image. Faktorer som PR, rykte och image kan företag endast påverka indirekt53. 
Image har en väsentlig roll i kundernas upplevda tjänstekvalitet då deras förväntningar på 
företaget påverkas av hur kunden uppfattar företaget och dess tjänster. Företagets image kan 
även fungera som ett ”filter” för kundernas uppfattning av kvaliteten hos en tjänst eftersom 
kunder lättare har överseende med små misstag i tjänstprocessen om företaget har en positiv 
image54.     
 

                                                
51 Grönroos, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002:4, s.79 
52 Ho, T.H., Zheng, Y-S, 2004, s. 480 
53 Grönroos, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002:4, s.80 
54 Echeverri, Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002:7, s.298 
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I Grönroos modell har den upplevda tjänstekvaliteten två dimensioner: teknisk respektive 
funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten är ”Vad” kunden erhåller från företaget som 
tekniska lösningar, maskiner, sakkunskap hos personalen samt de lösningar tjänsten erbjuder 
kundens problem55. Den funktionella kvaliteten är ”Hur” tjänsten förmedlas till kunden som 
den fysiska miljön, interna relationer, tillgänglighet samt hur kunden upplever den samtida 
produktions- och konsumtionsprocessen56. Inom den funktionella kvaliteten har personalens 
attityder och beteenden en viktig betydelse, vilket medför att den funktionella kvaliteten har 
en central roll i tjänsteföretag då tjänster produceras och konsumeras samtidigt.  
 
Utöver de två dimensionerna teknisk- och funktionellkvalitet, som finns i Grönroos modell, 
finns även en tredje dimension som särskiljer den miljö där tjänstemötena utspelas57. Vilket 
innebär att ”var” kan läggas till modellens ”vad” och ”hur” då det påverkar kundens 
upplevelse. Den funktionella kvaliteten påverkas även av den fysiska omgivningen, då bland 
annat miljön inryms i tjänsteprocessen. Hur tjänsteprocessen upplevs är beroende av 
tjänsteprocessens omgivning, då ”var” är en del av ”hur”58.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, Total upplevd kvalitet, Grönroos, Service Management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002, s.80  
 
 
3.2.1 Upplevd tjänstekvalitets relevans för studien 
 
Då researrangörer är utsatta för en hård konkurrens är det viktigt att klargöra vilka 
förväntningar kunder har på researrangörer och om dessa förväntningar uppfylls av de tjänster 
som researrangörerna erbjuder. Image har en väldigt central roll för den upplevda 
tjänstekvaliteten då kundernas förväntningar bygger på vad de anser och hur de uppfattar 
företaget.  
                                                
55 Echeverri, Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002:7, s.312 
56 Grönroos, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002:4, s.76 
57 Op cit. s.77 
58 Op cit. s.78 
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Denna teori är ytterst relevant då de fem dimensionerna i SERVQUAL metoden är utvecklad 
för att mäta den funktionella kvaliteten59. Teorin visar även att det finns en tydlig koppling 
mellan kundernas förväntade kvalitet och deras upplevda kvalitet. Om det visar sig att det 
finns ett gap mellan den förväntade - och upplevda kvaliteten så bör researrangören arbeta 
effektivt för att minska gapet då researrangörer idag befinner sig på en marknad där kvalitet 
utgör ett viktigt konkurrensmedel.   
 
3.3 Tjänstemarknadsföringstriangeln  
 
Tjänstemarknadsföringstriangeln handlar om att företag ger löften till sina kunder som sedan 
skall uppfyllas. Triangeln visar att ledningen, de anställda och kunderna är hoplänkade och 
interagerar med varandra för att utveckla, marknadsföra och leverera tjänster60. Företagets 
ledning utlovar externa löften till kunderna genom den externa marknadsföringen. Den interna 
marknadsföringen innebär att ledningen gör det möjligt för de anställda att leverera det löfte 
som företaget kommunicerat ut till kunderna. Detta genom att företaget erbjuder de anställda 
intern utbildning, träning, motivering, belöning osv. Den interaktiva marknadsföringen 
uppstår när kunden möter servicepersonalen på ett företag då personalen skall leverera 
företagets löfte. Det är i detta möte som kunden skaffar sig en uppfattning om tjänstens 
kvalitet då kunden och tjänsteleverantörens personal tillsammans skapar ett värde61. För att ett 
företag skall kunna uppnå totalkvalitet krävs det att kundernas, de anställdas och ledningens 
behov och krav tillfredställs62.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2, The service marketing triangle, Zeithaml et al. Services marketing – Integrating customer focus across the firm, 
2006, s.356  
 
 
3.3.1 Tjänstemarknadsföringstriangelns relevans för studien 
 
För att researrangörer skall kunna erbjuda sina kunder en bra totalkvalitet är det viktigt att de 
tre enheterna; ledning, anställda och kunder inte behandlas separat då de alla utgör en viktig 

                                                
59 Kang G-U, James J, 2004, s.270 
60 Zeithaml et al. Services marketing – Integrating customer focus across the firm, 2006:12, s.356 
61 Gummesson, Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R, 2002:3, s.88 
62 Echeverri, Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002:7, s.309 
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del i kundens uppfattning om den totala tjänstekvaliteten. Därav är teorin, 
tjänstemarknadsföringstriangeln, relevant för denna studie.  
 
Om en researrangör via den externa marknadsföringen utlovar för mycket innebär detta att 
kundens förväntningar blir väldigt höga, vilket i sin tur leder till att kunden blir missnöjd med 
den tjänst den beställt och den upplevda tjänstekvaliteten blir därmed negativt påverkad. Även 
om kvaliteten i själva verket är hög, objektivt sett, kommer resenärerna inte bli nöjda då den 
externa kommunikationen har utlovat mer än vad den interaktiva kommunikationen kan 
leverera. Det är därmed av stor vikt att ledningen är noggrann med att inte lova mer än vad 
företaget kan leverera. Det är även viktigt att ledningen inte bortser från de anställdas behov 
då även deras behov måste tillfredställas. Om kunderna i den interaktiva kommunikationen får 
samma budskap som de fått genom den externa marknadsföringen, kommer den upplevda 
kundkvaliteten att stämma överens med kundernas förväntningar.  
 
3.4 Involveringsteorin 
 
Involveringsteorin handlar om kundens beteende och engagemang inför beslutsfattandet av ett 
köp. Denna teori grundar sig i hur pass involverad och engagerad en kund är i en produkt eller 
under själva köpprocessen. Hur pass involverad och engagerad en kund är, påverkar i sin tur 
dess köpvana och köpbeteende, vilket har en väsentlig betydelse för företag. 
Involveringsteorin delar upp en kunds involvering i två kategorier; hög- och låginvolvering. 
 
Höginvolvering innebär att en kund skaffar sig en uppfattning genom att samla information 
om en produkt innan köpet genomförts. Kunden blir involverad och engagerad i 
köpprocessen. Genom kundens tidiga informationssamlande om produkten försöker denne 
reducera risken vid ett framtida köp. En kund som är höginvolverad i en produkt 
karakteriseras av en stor medvetenhet där kundens köpbeslut utmärks av en hög personlig 
relevans. Vilken produkt kunden väljer påverkas av bekanta och vänners åsikter som word of 
mouth och media63. Om ett företags produkter är höginvolverade leder detta vanligtvis till att 
kunderna blir lojala mot företaget. Detta är en gynnsam situation för ett företag då kunderna 
inte är priskänsliga för höginvolverade produkter.       
 
Låginvolvering innebär att kunden vid köpprocessen inte är involverad och agerar utan 
engagemang. Informationssökandet sker mer passivt och ofta genom reklam. Låginvolverade 
produkter karakteriseras av att kunden har en låg grad av personlig relevans och upplevd risk 
samt en låg grad av involvering i köpbeslutet. Vid låginvolverade produkter är priset en 
mycket viktig faktor vid köpbeslutet64. Kunden skaffar sig en uppfattning om produkten efter 
att köpet genomförts. Det är svårt för företag som har låginvolverade produkter att skaffa sig 
lojala kunder.   
 
3.4.1 Involveringsteorins relevans för studien 
 
Då researrangörer verkar på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens är det viktigt 
att veta varför kunder väljer att resa med just denna researrangör framför andra 
researrangörer. Involveringsteorin mäter graden av en kunds involvering till ett företag samt 
dess produkter. Om en researrangör har höginvolverade tjänster kommer kunden att ha andra 
förväntningar på tjänsten, än vid låginvolverade tjänster, då kunden har ett annat 

                                                
63 Fill, Marketing communications: contexts, contents and strategies, 2002:4, s.100 
64 Op cit. s.103 
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informationssökande innan köpprocessen, vilket i sin tur påverkar kundens upplevda 
tjänstekvalitet. 
  
Charterresor består av flera olika tjänster där vissa tjänster kan ha en högre grad av 
involvering än de andra tjänsterna. Det är väsentligt för researrangörer att klargöra vilka 
tjänster som involverar deras kunder och om dessa tjänster kan påverkas direkt eller indirekt 
av researrangören. Om kunden har specifika förväntningar på destinationen som sedan inte 
stämmer överens med vad de upplever påverkas tjänstekvaliteten negativt. Detta kan vara 
faktorer som researrangören har svårt att påverka men som ändå påverkar kundens upplevda 
tjänstekvalitet.  
 
3.5 Teoretisk syntes 
 
För att författarna skall kunna redogöra om SERVQUAL metoden är ett lämpligt 
mätinstrument för charterresor, är det viktigt att klargöra vilka faktorer som påverkar 
kundernas upplevda tjänstekvalitet inom reseindustrin. 
 
Den teoretiska syntesen utgår ifrån vad som påverkar kundernas upplevda tjänstekvalitet och 
som därmed leder till en ökad tjänstekvalitet. För att författarna skall kunna klargöra vad som 
ökar kundernas tjänstekvalitet används de teorier som tidigare presenterats i avsnittet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3, teoretisk syntes skapad av Fränneby/Henriksson 
 
Som framgår av bakgrunden råder det en hård konkurrens bland researrangörer där kvalitet 
utgör ett viktigt konkurrensmedel. För att öka den upplevda tjänstekvaliteten måste 
researrangörens ledning, anställda och deras kunder interagera med varandra. Ledningen 
förmedlar den förväntade kvaliteten genom den externa kommunikationen till kunderna så att 
kunderna får en uppfattning av företaget och dess tjänster. Utifrån den externa 
marknadsföringen bygger researrangörernas kunder upp en föreställning om hur de tror att de 
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kommer att uppleva tjänsten. Ledningen måste även förmedla samma budskap till de anställda 
genom den interna kommunikationen. Detta då de anställda måste ha samma föreställning 
som kunderna om hur tjänsten skall levereras. Om de anställda genom den interaktiva 
kommunikationen levererar den tjänst som kunderna förväntar sig, innebär det att kundernas 
upplevda kvalitet stämmer överens med deras förväntningar.  
 
Då charterresor karakteriseras av ett flertal deltjänster, är det viktigt att researrangören 
uppmärksammar vilka deltjänster som har högst involveringsgrad hos kunderna. Genom att ta 
hänsyn till denna aspekt kan researrangören utforma resan efter kundens behov.          
 
Profil är ett företags önskvärda uppfattning hos deras målgrupp. Denna uppfattning förmedlar 
ledningen externt till kunderna och internt till de anställda. Genom den externa 
kommunikationen skaffar sig målgruppen en uppfattning om företaget, vilket blir företagets 
image. Hur de anställda sedan tolkar företagets profil blir företagets identitet, som i sin tur 
leder till hur de anställda beter sig och behandlar företagets kunder. Det är viktigt att 
företagets profil, identitet och image överlappar varandra för att kundernas upplevelse skall 
stämma överens med deras förväntningar. Alla dessa faktorer påverkar den upplevda 
tjänstekvaliteten. För att researrangörer skall öka den upplevda tjänstekvaliteten måste dessa 
faktorer interagera med varandra och inte behandlas separat.  
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4. Företagspresentation 
 
I detta kapitel kommer författarna att presentera fakta kring det företag som empirin i 
undersökningen är baserad på. 
 
 
4.1 Kuoni Scandinavia 
 
Researrangören Apollo ägs av Kuoni Holding Ltd som är en av Europas största 
resekoncerner65. Kuoni grundades av schweizaren Alfred Kuoni år 1906 och koncernen har 
idag sitt huvudsäte i Zûrich. Kuoni har dotterbolag i USA, Asien samt i många europeiska 
länder och verksamheten är uppdelad i Business Travel, Leisure Travel samt Incoming 
Services66.   
 
Kuoni Scandinavia är den skandinaviska delen av resekoncernen och består av Apollo och 
Kuoni i Sverige, Norge och Danmark, samt charterflygbolaget Novair och Select-Tours i 
Norge. Kuoni Scandianvia har idag cirka 900 medarbetare och närmare 900 000 resenärer till 
resmål i hela världen67. Kuoni Scandinavia omsatte år 2006 4,7 miljarder kronor och gjorde 
därmed en vinst på 171 miljoner kronor68. Kuoni Scandinavias huvudkontor är beläget på 
Sveavägen i Stockholm där Apollo, Kuoni och Novair´s administration samt en majoritet av 
koncernledningen arbetar. Kuoni Scandinavia vänder sig till en väldigt bred målgrupp då de 
har produkter för de flesta resenärer.  
 
4.2 Apollo 
 
Apollo grundades år 1982 av Georgos Hadjis och Fotios Costoulas och var då endast en ren 
återförsäljare av resor. År 1986 bilades Apollo Resor och företaget blev då en researrangör 
som producerade och sålde resor till grekiska destinationer och etablerade sig därmed som 
Greklandspecialister69. År 1995 började Apollo utöka sitt resesortiment och expanderade 
utanför Grekland. Mellan åren 1996 och 2000 fördubblades antalet kunder från 225 000 till 
550 00070.  
 
År 2001 köptes Apollo upp av resekoncernen Kuoni Holding Ltd och Kuoni Scandinavia 
bildades. Apollo är idag Sveriges tredje största researrangör och är marknadsledande på 
Grekland och har ett stort charterutbud med cirka 1600 hotell på 48 destinationer i 28 
länder71. Apollo säljer charterresor och paketresor till främst sol- och baddestinationer. Under 
sommaren består Apollos utbud i synnerhet av europeiska destinationer och då framförallt 
Grekland. Under vintern däremot består utbudet av resmål till bland annat Asien, 
Kanarieöarna, Karibien, Nord- och Sydamerika samt Afrika. Apollo vänder sig i huvudsak till 
målgruppen; ”moderna människor som tycker om att resa och som är i åldrarna 15 till 74 
år”72.      
                                                
65 www.apollo.se (c) 2008-04-23 
66 www.kuoni.com (h) 2008-04-23 
67 www.apollo.se (c) 2008-04-23 
68 www.apollo.se (d) 2008-04-23 
69 www.apollo.se (e) 2008-04-23 
70 www.apollo.se (a) 2008-04-23 
71 www.apollo.se (a) 2008-04-23  
72 www.apollo.se (b) 2008-04-23 
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Apollos affärsidé är; ”Vi skall på ett okomplicerat sätt erbjuda prisvärda resor med kunden i 
fokus, genom en effektiv organisation präglad av omtanke och ärlighet”73.     
 
År 2007 reste 405 000 personer med Apollo, vilket ger företaget en marknadsandel på cirka 
20 procent74. Apollo säljer sina resor genom sina egna åtta butiker i Sverige, via Internet och 
callcenter samt genom nästan 300 resebyråer.   
 

                                                
73 www.apollo.se (b) 2008-04-23 
74 www.apollo.se (b) 2008-04-23 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för studiens empiriska material. Författarna 
presenterar en sammanställning av enkätundersökningen som utförts på företagets kunder.    
 
 
5.1 Sammanställning av kundenkät 
 
5.1.1 Kundenkätens del 1 
 
Enkätundersökningen som genomfördes på Apollos kunder gav 65 stycken ifyllda enkäter. 
Frågeformulärets första del började med två inledande frågor som hade som avsikt att ta reda 
på respondenternas demografiska egenskaper. Antalet kvinnor som deltog i undersökningen 
var 36 stycken och män 29 stycken. Nedan visas tabell 1 som presenterar undersökningens 
respondenter, uppdelat på ålder och kön.  
 
Tabell 1, Undersökningens respondenter uppdelat på ålder och kön    
 < 25 år 26 - 35 år 36 - 45 år 46 - 55 år 56 > år Totalt 
       
Kvinna 15 (23,1 %) 12 (18,5 %) 5 (7,7 %) 3 (4,6 %) 1 (1,5 %) 36 (55,4%) 
Man 6 (9,2 %) 8 (12,3 %) 6 (9,2 %) 5 (7,7 %) 4 (6,2 %) 29 (44,6%) 
       
Totalt  21 (32,3 %) 20 (30,8 %) 11 (16,9 %)  8 (12,3 %) 5 (7,7 %) 65 (100 %) 

 
 
På fråga tre, fick respondenterna svara på vad som var viktigt för dem när de skulle boka en 
resa. Respondenterna fick rangordna alternativen i skala 1 till 9 där 1 var viktigast och 9 var 
minst viktigt. Ett av svarsalternativen var öppet där de svarande själva kunde ange vad som 
var viktigt för dem. Nedan följer en tabell som anger alla respondenter fördelat efter 
involveringsfaktorer. För vidare uppdelning efter åldersgrupperna se bilaga 2. 
 
Tabell 2, Undersökningens respondenter fördelat efter involveringsfaktorer    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Strand 26 14 9 9 4 3 0 0 0 
Lokalbefolkning 0 11 6 7 15 9 6 9 2 
Flygresan 0 0 4 8 8 8 26 10 1 
Shopping 1 3 8 14 14 12 5 8 0 
Hotellet 11 18 14 9 4 8 1 0 0 
Transfer 1 0 0 1 2 9 16 29 7 
Landets kultur/historia 12 4 10 8 8 11 7 4 1 
Nöjesliv 9 12 12 8 9 5 5 3 2 
Annat 5 2 2 1 1 1 0 0 53 

 
Av de svarande som valde annat som svarsalternativ angav fyra stycken destinationens utbud 
och de resterande åtta stycken valde restaurangutbudet på destinationen.  
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På den fjärde frågan fick respondenterna svara på hur ofta de reser med Apollo när de skall 
resa på en privatresa.  
 
Tabell 3, Undersökningens respondenter fördelat över hur ofta de reser med Apollo 
 Antal  Procent 
25 % 33 51 
50 % 14 21,5 
75 % 4 6 
100 % 0 0 
Annat procenttal 14 21,5 
Totalt 65 100 

 
33 stycken av respondenterna reser en fjärdedel med Apollo när de skall resa på en privatresa. 
14 respondenter använder sig av Apollos tjänster hälften av alla gånger de skall resa på en 
privatresa medan 4 stycken respondenter reser 75 % med Apollo. Av de respondenter som 
deltog i undersökningen, fanns det ingen som alltid reste med Apollo när de skall resa på en 
privat resa. Av de respondenter som fyllde i ett annat procenttal än de givna, reser åtta stycken 
5 %, en reser 10 %, en reser 15 %, en reser 40 %, två reser 3 % och en reser 2 % med Apollo 
när de skall resa på en privatresa.  
 
På den femte frågan fick respondenterna svara på vad som var avgörande för dem när de skall 
välja en researrangör. Även på denna fråga skulle de svarande rangordna alternativet från 1 
till 8 där 1 var viktigast och 8 var minst viktigt. Nedan följer tabell 4 som visar vad som är 
avgörande för respondenterna vid valet av en researrangör. För att se denna uppdelning 
fördelat på ålder se bilaga 3. 
 
Tabell 4, Undersökningens respondenter fördelat över avgörande faktorer inför valet av researrangör    
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 38 4 9 6 5 1 2 0 
Researrangörens varumärke 2 6 9 10 16 15 7 0 
Service 1 9 11 18 13 11 2 0 
Rekommendationer från 
andra 0 5 11 10 16 20 3 0 
Tidigare erfarenhet 7 17 18 15 5 2 1 0 
Researrangörens utbud 16 23 9 4 7 6 0 0 
Reklam 0 0 2 3 2 11 47 0 
Annat 0 0 0 0 0 0 0 65 

    
 
5.1.2 Kundenkätens del 2 och 3 
 
Enkätundersökningens del 2 och 3 är uppbyggd efter SERVQUAL metoden som används för 
att klargöra om det finns någon skillnad mellan respondenternas upplevelse och förväntningar 
av Apollo. I del 2 fick respondenterna ange hur viktiga de olika påståenden var för dem som 
kund medan de i del 3 fick ange om påståendena stämmer överens med Apollo. Nedan följer 
tabell 5 – 9 som visar medelvärdena och gapen inom de fem dimensionerna. 
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Tabell 5, Påståenden om materiella ting 
Materiella ting  Upplevelse Förväntning Gap 
    
Påstående    
1, Att hotellet har modern utrustning 4,54 4,12 0,42 
2, Att hotellet ser inbjudande ut 5,2 5,6 -0,4 
3, Att reseledarna på platsen är välklädda och ser prydliga ut 5,2 3,98 1,22 
4, Att reseledarna har reklammaterial som ser lockande ut 4,28 4,34 -0,06 
Medelvärde 4,81 4,51 0,3 

 
Tabell 5 visar hur respondenterna svarat på påståendena inom dimensionen om materiella 
ting. Då dimensionens gap blev positivt (0,3) tyder det på att respondenternas upplevelse 
(4,81) överträffade deras förväntningar (4,51) av Apollos tjänster.   
 
 
Tabell 6, Påståenden om tillförlitlighet 
Tillförlitlighet Upplevelse  Förväntning Gap 
    
Påstående    
5, Att researrangören håller sina löften 4,77 6,51 -1,74 
6, Att reseledarna visar ett intresse att lösa resenärens problem 4,65 6,43 -1,78 
7, Att researrangörens personal gör rätt från början 4,85 5,51 -0,66 
8, Att researrangörens tjänster levereras inom lovad tid 4,54 5,89 -1,35 
9, Att researrangörens tjänster utförs på ett felfritt sätt 4,62 5,55 -0,93 
Medelvärde 4,69 5,98 -1,29 

 
Tabell 6 visar hur respondenterna svarat på påståendena inom dimensionen om tillförlitlighet. 
Då dimensionens gap blev negativt (-1,29) tyder det på att respondenternas upplevelse (4,69) 
inte överträffade deras förväntningar (5,98) av Apollos tjänster.  
 
 
Tabell 7, Påståenden om respons 
Respons Upplevelse  Förväntning Gap 
    
Påstående     
10, Att researrangörens personal informerar om eventuella 
avvikelser 4,49 6,08 -1,59 
11, Att researrangörens personal ger snabb service 4,65 5,77 -1,12 
12, Att researrangörens personal alltid är villig att hjälpa kunderna 4,89 6,65 -1,76 
13, Att researrangörens personal aldrig är för upptagna att svara 
på resenärernas frågor 4,77 6,14 -1,37 
Medelvärde 4,7 6,16 -1,46 

 
Tabell 7 visar hur respondenterna svarat på påståendena inom dimensionen om respons. Då 
dimensionens gap blev negativt (-1,46) tyder det på att respondenternas upplevelse (4,70) inte 
överträffade deras förväntningar (6,16) av Apollos tjänster.  
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Tabell 8, Påståenden om garanti 
Garanti Upplevelse  Förväntning Gap 
    
Påstående    
14, Att researrangören inger förtroende  4,95 6,12 -1,17 
15, Att resenären känner sig trygg med researrangören 5,46 6,06 -0,6 
16, Att researrangörens personal uppträder på ett artigt och vänligt 
sätt 5,43 6,15 -0,72 
17, Att researrangörens personal har kunskap att besvara frågor  5,03 5,89 -0,86 
Medelvärde 5,22 6,06 -0,84 

 
Tabell 8 visar hur respondenterna svarat på påståendena inom dimensionen om garanti. Då 
dimensionens gap blev negativt (-0,84) tyder det på att respondenternas upplevelse (5,22) inte 
överträffade deras förväntningar (6,06) av Apollos tjänster.  
 
 
Tabell 9, Påståenden om empati 
Empati Upplevelse  Förväntning Gap 
    
Påstående    
18, Att researrangören ger resenären individuell service 3,65 5,05 -1,4 
19, Att researrangörens anställda ger resenären personlig service 4,12 5,06 -0,94 
20, Att researrangören agerar utifrån kundens bästa 4,35 5,95 -1,6 
21, Att researrangörens anställda förstår resenärernas specifika 
behov 3,58 4,82 -1,24 
22, Att researrangörens service center har acceptabla öppettider 4,18 5,31 -1,13 
Medelvärde 3,98 5,24 -1,26 

 
Tabell 9 visar hur respondenterna svarat på påståendena inom dimensionen om empati. Då 
dimensionens gap blev negativt (-1,26) tyder det på att respondenternas upplevelse (3,98) inte 
överträffade deras förväntningar (5,24) av Apollos tjänster.  
 
Den sista avslutande frågan var öppen så att respondenterna själva kunde ge förslag eller 
synpunkter på hur Apollo kan förbättras. Dock var det endast fem respondenter som valde att 
svara på denna fråga. Respondenterna svarande följande: 
 
 

”Apollos personal och information om Apollo, skall finnas mer tillgänglig 
på hotellet utifall att man har några frågor eller behöver hjälp. Dessutom 
bör reseledarna finnas med på bussen från och till flygplatsen.” 
 
”Att ge bättre service! Att svara när man ringer! Att kunna ta kritik och 
lösa problem! Att inte sätta folk mitt ute i öken och att inte komma med 
bortförklaringar!” 
 
”Apollo bör inte ha utflykter med i programmet som de senare ställer in. 
Om Apollo delar ut information med flera utflykter måste man även kunna 
ta del av dem. Apollo var inte med på bussen till hotellet – dåligt” 
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”Om man endast har köpt en flygstol med Apollo måste man ringa och 
konfirmera att man ska ha flygstolen från destinationen minst 24 timmar 
innan avgång, vilket både är tidskrävande och dyrt. Dessutom behöver 
man inte göra det med andra researrangörer”. 
 
”Har endast bra erfarenheter av Apollo, Tycker bokningen och praktiska 
saker fungerar bra. Bemötandet på resmålet samt installation på hotellet är 
mycket bra”.      
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6. Analys 
 
I analyskapitlet kommer författarna att analysera empirin som sammanställts utifrån 
enkätundersökningen. Författarna kommer även att ställa empirin i relation till teorierna och 
den teoretiska syntesen.      
 
 
6.1 Analys av kundenkätens första del 
 
Enkätundersökningens inledande del hade som avsikt att ta reda på respondenternas 
demografiska faktorer samt vad som involverar dem inför en resa och inför valet av en 
researrangör. Det var en relativt jämn könsfördelning i undersökningen, vilket kan indikera på 
att det i stort sätt är lika många män respektive kvinnor som reser med Apollo. 
Åldersfördelningen bland respondenterna visar att åldersgrupperna < 25 år samt 26 – 35 år var 
de två största respondentgrupperna och utgjorde tillsammans 41 stycken, alltså 63 % av 
respondenterna. Detta indikerar på att antingen är Apollos största kundgrupp de som är under 
35 år eller att det var dessa respondentgrupper som var mest villiga eller tillgängliga att delta i 
undersökningen. Dock framkom det inte vilket av dessa två alternativ som är den verkliga 
orsaken till att majoriteten av respondenterna var under 35 år, utan författarna kan endast 
fastställa att detta blev resultatet.   
 
Syftet med fråga tre var att klargöra vad som involverar respondenterna när de skall boka en 
resa. Empirin visade att av de givna alternativen svarade 40 % att stranden på destinationen 
var viktigast för dem när de skulle boka en resa. Även landets kultur/historia och hotellet var 
betydelsefullt. Själva flygresan och transfer till hotellet var de alternativ som hade minst 
betydelse för respondenterna. För de respondenter i åldersgruppen < 25 år var nöjeslivet och 
stranden viktigast men även hotellet hade en stor betydelse. Empirin visade även att för 
respondenter i åldersgruppen 26 – 35 år var stranden överlägset viktigast. För respondenter i 
åldersgruppen 36 – 45 år var stranden, landets kultur/historia och lokalbefolkningen 
betydelsefulla när de skall boka en resa. Många valde även hotellet bland de första 
alternativen. Detta kan bero på att man ofta reser med barn i denna åldersgrupp då statistik 
visar på att om man skaffar barn inträffar det vanligtvis under denna period i livet75. I 
undersökningen framgick det att respondenter i åldersgruppen 46 – 55 år ansåg att hotellet 
och landets kultur/historia var det absolut viktigaste för dem när de skall boka en resa. För den 
sista åldergruppen där respondenterna var 56 år och uppåt var landets kultur/historia den mest 
väsentligaste faktorn.  
 
Utifrån empirin på fråga tre kan författarna tyda att de olika deltjänster som en resa består av 
har olika involveringsgrader. Detta medför att en del tjänster har större betydelse och en högre 
involveringsgrad för resenärerna än andra tjänster. Dock innebär det inte att de tjänster med 
låg involveringsgrad inte har någon betydelse för resenärerna, utan att de har minst betydelse 
av de givna alternativen i enkäten. Även om tjänster som flygresan och transfer inte i sig 
involverar resenärerna måste de ändå fungera för att den totala upplevda tjänstekvaliteten inte 
skall bli negativ. Alla deltjänsterna samt den fysiska omgivningen påverkar kunderna och 
Apollo som researrangör, då dessa påverkar den funktionella kvaliteten som vidare påverkar 
kundernas upplevda tjänstekvalitet och i sin tur Apollos image. Tydligt framgick det av 

                                                
75 (j) www.scb.se 2008-05-23 
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empirin att stranden var mest betydelsefull, och därmed har en hög grad av involvering för de 
yngre åldersgrupperna medan landets kultur/historia är viktigare ju äldre respondenterna är.  
  
Genomgående visade empirin att av de alternativ som Apollo direkt kan påverka, var det 
endast hotellet som var viktigt för respondenterna och som därmed har en hög grad av 
involvering. Utöver hotellet så är det endast flygresan och transfer som Apollo kan påverka. 
De andra alternativen som har stor betydelse för respondenterna, har Apollo svårt att direkt 
påverka men de är ändå viktiga för respondenterna, vilket tyder på att dessa faktorer påverkar 
den upplevda tjänstekvaliteten. 
 
På fråga fyra där respondenterna skulle svara på hur ofta de reser med Apollo när de skall resa 
på en privatresa svarade merparten av respondenterna, vilket utgjorde 51 %, att de väljer 
Apollo en av fyra gånger när de skall resa. Författarna kan därav fastställa att respondenterna 
inte är lojala till Apollo då de ofta reser med andra researrangörer. 
 
På fråga fem där respondenterna skulle rangordna vad som var avgörande för dem när de skall 
välja en researrangör var priset den absolut avgörande faktorn då 58 % av de svarande angav 
priset. Detta visar på att respondenterna väljer den researrangör som har lägst priser. Vidare 
indikerar detta på att Apollos kunder inte är lojala vilket framgick av fråga fyra. Enligt 
involveringsteorin tyder detta även på att Apollos kunder är låginvolverade i Apollos tjänster 
då priset är en mycket viktig faktor i köpsbeslutet vid låginvolverade produkter. En orsak till 
att priset var den mest avgörande faktorn kan vara att 63 procent av respondenterna i 
undersökning var under 35 år. Detta kan ha sin grund i att ålderskategorin 20 – 30 år 
kännetecknas av att inkomsterna är lägre än konsumtionen, vilket kan bero på studier, 
familjebildning och kostnader för bosättning76.    
 
Empirin visade även att det utbud som researrangören erbjuder har en stor betydelse för de 
svarande. Detta indikerar på att det är priset och utbudet som är avgörande vid valet av 
researrangör och inte researrangören i sig. 73 % av de svarande angav att reklam var det minst 
avgörande för dem när de skulle välja en researrangör. Även researrangörens varumärke hade 
relativt liten betydelse för respondenterna. Detta behöver dock inte betyda att reklam och 
researrangörens varumärke inte är avgörande för respondenterna när de skall välja en 
researrangör utan att dessa två aspekter är minst avgörande av de givna alternativen i enkäten.    
 
6.2 Analys av SERVQUAL 
 
Del 2 och 3 i enkätundersökningen är uppbyggd efter SERVQUAL metoden. Författarna har 
analyserat de 22 påståendena samt jämfört del 2 och 3 i frågeformuläret, för att se om 
kundernas upplevelser stämmer överens med deras förväntningar. Nedan analyserar 
författarna de olika påståendena uppdelade på de fem dimensionerna som ingår i 
SERVQUAL.  
 
6.2.1 Materiella ting 
 
Denna dimension var den dimension som respondenterna hade lägst förväntningar på, vilket 
medförde att dimensionen hade ett positivt gap (0,3) och att respondenternas upplevelser av 
Apollo överträffade deras förväntningar. Även om respondenterna hade lägst förväntningar på 
denna dimension är det viktig att Apollo ständigt arbetar för att förbättras, då positiva 

                                                
76 Parkin, Marcoeconomics, 2007:25, s.674 
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upplevelser som överträffar förväntningarna kan medföra att kundernas förväntningar ökar 
och blir svårare att uppfylla i framtiden. Vidare indikerar det positiva gapet på att ledningen 
har lyckats med den externa kommunikationen om materiella ting då respondenternas 
föreställning om hur de tror att de kommer att uppleva tjänsten överensstämmer med deras 
upplevelser.   
  
6.2.2 Tillförlitlighet 
 
För dimensionen om tillförlitlighet var respondenternas förväntningar högre än deras 
upplevelser, vilket medförde ett negativt gap på -1,29. Påstående 5, att researrangören håller 
sina löften, hade ett stort negativt gap på -1,74, vilket tyder på att den externa 
marknadsföringen sänder ut ett budskap som de anställda sedan inte kan leverera genom den 
interaktiva kommunikationen. Detta gap kan kopplas till teorin om 
tjänstemarknadsföringstriangeln där tyngdpunkten är att företag skall ge löften till sina kunder 
som sedan skall uppfyllas. Då Apollo ger löften som de sedan inte kan uppfylla medför detta 
en minskad kundtillfredställelse och därmed en sämre upplevd tjänstekvalitet. Det största 
negativa gapet i undersökningen låg på -1,78 och var påstående 6, att personalen visar ett 
intresse att lösa resenärens problem. Detta tyder på att Apollo har problem med den 
interaktiva eller interna kommunikationen, vilket kan orsakas av bland annat omotiverad 
personal, bristande kommunikation mellan ledning och anställda etc.   
 
6.2.3 Respons 
 
Även i dimensionen om respons hade respondenterna högre förväntningar än vad de sedan 
upplevde, vilket bidrog till ett negativt gap på -1,46. Av alla påståenden i undersökningen 
hade respondenterna högst förväntningar på påstående 12, att researrangörens personal alltid 
är villig att hjälpa kunderna. Dock fick påståendet ett väldigt stort negativt gap på -1,76. 
Denna dimension fick det största gapet av de fem dimensionerna i undersökningen, vilket 
tyder på att Apollo brister inom den funktionella kvaliteten, ”hur” tjänsten förmedlas till 
kunden, där personalens beteende och attityder har en stor betydelse. Den funktionella 
kvaliteten är enormt viktig för företaget då Apollo säljer resor som produceras och 
konsumeras samtidigt. Av alla de fem dimensionerna ansåg respondenterna att denna var 
viktigast då de svarande hade högst förväntningar på denna dimension. Att respondenterna 
hade högst förväntningar och högst gap på denna dimension visade sig tydligt då tre av de 
fem respondenter som svarade på den sista öppna frågan berörde service aspekten. Även 
denna dimension visar genom sitt negativa gap att Apollo har en bristande kommunikation 
internt eller interaktivt då förväntningarna på Apollos service och personal var högre än 
respondenternas upplevelser.      
 
6.2.4 Garanti 
 
Utifrån empirin kan författarna tyda att även denna dimension hade ett negativt gap på -0,84. 
Dock hade dimensionen det minsta negativa gapet. Påståendet som att researrangörens 
personal har kunskap att besvara researrangörens frågor, fick ett relativt stort negativt gap på 
– 0,86. Detta kan bero på en bristande intern kommunikation som i sin tur medför en 
bristande interaktiv kommunikation. Gapet skulle kunna minskas genom att ledningen bland 
annat inser vikten av att rekrytera rätt personal, interna utbildningar, motivera personalen etc.     
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6.2.5 Empati 
 
Även den sista dimensionen om empati hade ett negativt gap på – 1,26. Påståendet 18 och 20, 
att researrangören ger resenären individuell service och att researrangören agerar utifrån 
kundens bästa, fick de största negativa gapen i denna dimension. Detta kan bero på att Apollo 
är en av Sveriges största researrangör och det är då svårt att kombinera stordriftsfördelar och 
samtidigt kunna leverera en individuell service utifrån kundernas specifika behov. Dock är det 
ändå detta som kunderna förväntar sig.    
 
6.3 Analys av SERVQUAL som mätinstrument 
 
Av empirin fann författarna att SERVQUAL metoden ger en uttömmande bild av vilka 
förväntningar respondenterna har på Apollo och Apollos personal samt om respondenternas 
upplevelse överensstämmer med deras förväntningar. Detta visar att SERVQUAL är ett 
lämpligt instrument för att mäta kundernas uppfattning och förväntningar på researrangörer 
och deras tjänster. Däremot fann författarna att det inte bara är Apollo och dess personal som 
påverkar respondenternas totala upplevda tjänstekvalitet på en charterresa. Alla de aspekter 
som ingår i en charterresa har betydelse för respondenternas upplevelse, vilket medför att 
SERVQUAL som undersökningsmetod inte ger en heltäckande bild av resenärers upplevda 
tjänstekvalitet på en charterresa, då den inte tar hänsyn till alla de olika aspekterna.  
 
SERVQUAL metoden är troligtvis ett väl fungerande verktyg för att mäta kunders upplevda 
tjänstekvalitet inom andra branscher som inte erbjuder kunden en lika komplex lösning som 
en charterresa gör.  
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVQUAL – ett lämpligt mätinstrument av upplevd tjänstekvalitet inom reseindustrin? 

   35 

7. Resultat 
 
I resultatkapitlet kommer författarna att kartlägga och redogöra för studiens resultat genom 
att koppla resultatet till studiens syfte som är att klargöra om SERVQUAL metoden är ett 
lämpligt mätinstrument inom reseindustrin, genom att analysera och utvärdera vad kunderna 
anser om Apollos tjänstekvalitet samt om Apollo uppfyller kundernas förväntningar. Detta 
med hjälp av att undersöka vilka faktorer som påverkar resenärens upplevda tjänstekvalitet 
på charterresor.    
 
 

7.1 Slutsatser  
 
Som framgår av bakgrunden verkar researrangörer på en marknad som kännetecknas av hård 
konkurrens där kvalitet utgör ett viktigt konkurrensmedel. Därför är det av stor vikt att 
klargöra vilka förväntningar resenärerna har på researrangörer och om dessa förväntningar 
uppfylls av de tjänster som researrangörerna erbjuder, för att kunna uppnå en hög total 
tjänstekvalitet. Därav är det viktigt att använda sig av ett mätinstrument som mäter alla de 
deltjänster som en charterresa består av.    
 
Som författarna tidigare redogjort, består charterresor inte bara en tjänst, utan är en 
uppsättning av flera deltjänster som är sammanlänkade med varandra. Av föregående analys 
framgår det att resenärer har olika preferenser för de deltjänster en resa består av, vilket 
resulterar i att deltjänsterna har olika involveringsgrader. Analysen visade även att många av 
de deltjänster som respondenterna ansåg var viktiga, har Apollo svårt att direkt påverka. De 
aspekter som Apollo direkt har möjlighet att påverka utgör endast en del av resenärens 
upplevelse, vilket innebär att det inte endast är Apollo som påverkar resenärernas upplevda 
tjänstekvalitet. Till exempel är det utbud som destinationen erbjuder, svårt för Apollo att 
direkt påverka. Utbudet har dock en stor betydelse för resenären och påverkar därmed den 
upplevda tjänstekvaliteten. Med analysen som utgångspunkt har författarna svårt att klargöra 
om Apollos tjänster är hög- eller låginvolverade då de olika deltjänsterna som en charterresa 
består av har olika involveringsgrader.  
 
Utifrån analysen av SERVQUAL undersökningen fann författarna att Apollo endast 
överträffade kundernas förväntningar på en dimension, vilket var dimensionen om materiella 
ting. Detta visar på att Apollo har lyckats med den externa kommunikationen om materiella 
ting. Däremot fann författarna negativa gap inom de andra fyra dimensionerna, vilket tyder på 
att Apollo har brister inom den interaktiva kommunikationen. Detta kan bero på en 
otillräcklig intern kommunikation. Apollo ger löften genom den externa kommunikationen 
som de sedan har svårt att uppfylla. Författarna kan endast fastställa att Apollo inte levererar 
det utlovade löftet, då respondenternas upplevelse inte överträffade deras förväntningar. Dock 
kan författarna inte klargöra vilken kommunikation som är bristande, då denna studie utgår 
från ett kundperspektiv och inte fokuserar på att undersöka Apollos ledning och dess 
anställda. Brister inom den interaktiva kommunikationen kan bero på en dålig intern 
kommunikation. Om den interna kommunikationen inte fungerar kan det leda till att Apollos 
kunder inte får den service de förväntat sig. Det är viktigt att ledningen förmedlar samma 
budskap externt som internt så att personalen agerar på rätt sätt och levererar den tjänst som 
kunderna förväntat sig. För att Apollo skall kunna öka den upplevda tjänstekvaliteten är det 
viktigt att Apollo arbetar internt för att skapa en attraktiv arbetsplats, en bra personalpolitik, 
en ökad motivation bland personalen samt en fungerade tvåvägskommunikation. Om Apollo 
fokuserar på de anställda kommer de anställda att bli mer motiverade och stäva efter att 
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uppfylla det löfte som Apollo har utlovat genom den externa kommunikationen. Genom att 
börja internt kommer den interaktiva kommunikationen att förbättras då de anställda levererar 
det som kunderna lovats. På detta sätt kommer Apollos image, profil och identitet att 
överensstämma, vilket de inte gör idag.         
 
Utifrån Apollo som undersökningsobjekt har författarna klargjort vilka faktorer som påverkar 
kunders upplevda tjänstekvalitet på charterresor samt att de olika deltjänster som en 
charterresa består av har olika involveringsgrader. För att mäta kunders upplevda 
tjänstekvalitet är det därav väsentligt att använda ett mätinstrument som tar hänsyn till att 
charterresor är en komplex uppsättning av olika deltjänster. SERVQUAL metoden utgår ifrån 
färdigstrukturerade frågor och tar endast upp de aspekter som rör researrangören som bland 
annat hotellet, reseledarna och utflykter på destinationen. Metoden berör alltså inte de andra 
aspekter som även påverkar den upplevda tjänstekvaliteten då den redan består av fasta och 
förutbestämda påståenden. Med detta som utgångspunkt anser författarna att SERVQUAL 
metoden är bristande som mätinstrument när det gäller att mäta resenärers upplevda 
tjänstekvalitet på charterresor. Författarna anser däremot att tillvägagångssättet att mäta 
skillnaden mellan kunders upplevelse och förväntning på en charterresa fungerar utmärkt för 
att mäta kunders upplevda tjänstekvalitet, men att SERVQUAL metoden inte innehåller 
påståenden för alla de aspekter som påverkar kunders upplevda tjänstekvalitet på en 
charterresa. En mer heltäckande metod som tar hänsyn till alla de olika deltjänsterna skulle 
vara nödvändig för att kunna mäta resenärers upplevda tjänstekvalitet på charterresor.          
 
7.2 Rekommendationer 
 
Charterresor är en komplex uppsättning av olika tjänster. För att öka kundernas upplevda 
tjänstekvalitet är det viktigt att researrangörer tar hänsyn till alla de olika aspekter som 
påverkar tjänstekvaliteten. För detta krävs det att ledningen börjar arbeta internt för att minska 
gapen mellan kundernas upplevelse och förväntningar. Genom att researrangören har en bra 
intern kommunikation, kommer personalen att bli motiverad och vilja uppnå företagets mål. 
Eftersom resenärerna främst har kontakt med researrangörens personal på destinationen är det 
viktigt att de anställda har rätt attityd och inställning. Även om det finns ett fysiskt långt 
avstånd mellan huvudkontoret och reseledarna, som är stationerade runt om i världen, är det 
viktigt att ledningen får dem att känna sig delaktiga i företaget.  Researrangören bör även ha i 
åtanke att det inte endast är deras personal som påverkar kundens upplevelse utan även de 
lokala aktörerna på destinationen. Även om researrangören har svårt att direkt påverka de 
lokala aktörerna bör de sträva efter ett utökat samarbete så att alla som påverkar kundernas 
tjänstekvalitet arbetar integrerat och mot gemensamma mål.       
 
Slutsatsen visar att de aspekter som ingår i en charterresa har olika betydelse för resenärerna. 
Det är därför viktigt att researrangörer arbetar strategiskt för att belysa de aspekter, som har 
en hög grad av involvering, i marknadsföringen för att attrahera potentiella kunder.      
 
7.3 Kunskapsbidrag 
 
Denna undersökning har bidragit med kunskap om vilka gap det finns mellan kunders 
förväntningar och upplevelser hos en researrangör. Studien ger en inblick i hur resenärers 
upplevda tjänstekvalitet kan uppskattas med hjälp av mätinstrumentet SERVQUAL. 
Undersökningen visar att de olika aspekterna på en destination har olika involveringsgrader 
samt att SERVQUAL metoden inte belyser alla de aspekter som en resa består av utan mäter 
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endast researrangören, dess anställda samt hotellet. Med detta som utgångspunkt anser 
författarna att SERVQUAL metoden inte är ett lämpligt instrument för att mäta kunders 
upplevda tjänstekvalitet på charterresor.    
  
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då slutsatsen visar att SERVQUAL metoden endast mäter resenärers upplevda tjänstekvalitet 
på de aspekter som researrangören direkt kan påverka, medför detta att metoden inte är en 
heltäckande metod för att mäta kunders upplevda tjänstekvalitet på charterresor. Författarna 
anser därför att en mer omfattande metod, som tar hänsyn till alla aspekter som påverkar 
tjänstekvaliteten på en charterresa, är nödvändig. Det är därav av intresse att genomföra en 
djupgående studie över alla de aspekter som påverkar resenärers upplevda tjänstekvalitet så 
att en mer övergripande och heltäckande metod kan utvecklas.     
 
Slutsatsen visar även att det finns gap inom fyra dimensioner, vilket tyder på att Apollo har en 
bristande interaktiv och/eller intern kommunikation. Då studien avgränsats till att endast 
undersöka kundperspektivet kan författarna endast klargöra att det finns gap men inte dess 
orsak. Det skulle därför vara intressant att genomföra en djupare och mer ingående studie av 
ledningen och de anställda, för att klargöra orsaken till de negativa gapen, så att Apollo kan 
åtgärda problemen och därigenom öka kundernas upplevda tjänstekvalitet. Detta är viktigt då 
företaget befinner sig på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens.     
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8. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
 
 
I detta kapitel redogör författarna för hur de har arbetat för att stärka kvaliteten i studien 
samt granskar och reflekterar över eventuella brister.  
 
 
 
För att få fram material till bakgrunden har författarna använt sig av litteratur av erkända 
författare, elektroniska artiklar samt elektroniska källor och då främst från researrangörens 
hemsida. Författarna är medvetna om att informationen från researrangörens hemsida är 
vinklad till företagets fördel. Dock ansåg författarna att trovärdigheten i denna källa var 
tillräckligt hög för att vara tillförlitlig då researrangören har en stor erfarenhet av branschen. 
För att studien skall ha en hög tillförlitlighet har författarna försökt undvika elektroniska 
källor där upphovsmannen inte är känd. 
 
Författarna har även använt sig av litteratur som är skriven av erkända författare för att få 
fram de teorier som uppsatsen behandlar. Då respondenterna i kundundersökningen var 
anonyma, ökade studiens reliabilitet. För att undvika ett stort bortfall i undersökningen 
genomförde författarna en testundersökning innan den faktiska undersökningen på 
Fuerteventura ägde rum. Trots detta är författarna medvetna om att det finns en risk att 
respondenterna kan ha misstolkat frågorna i enkäten, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens 
resultat. Författarna är även medvetna om att svarsalternativen i enkätundersökningen kan 
uppfattas som riktade då majoriteten av svarsalternativen var strukturerade.        
 
Då författarna har valt att mäta kundernas förväntningar vid samma tillfälle som tjänsten 
utförs, vilket författarna gjorde av praktiska skäl, mäter man egentligen något som har 
påverkats av upplevelsen och inte förväntningarna77. Dock är det inte speciellt bra att mäta 
förväntningarna av tjänsten före själva upplevelsen då kundens förväntningar före tjänsten är 
utförd kanske inte är de förväntningar som de jämför sina upplevelser med78.   
 
Under studiens gång har författarna haft i åtanke att inte vara partiska eller utrycka sina egna 
värderingar och uppfattningar i uppsatsen, vilket medfört att objektiviteten stärkts. Då 
undersökningen genomförts på författarnas eget initiativ finns det ingen anledning för dem att 
vinkla resultatet.      
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77 Grönroos, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 2002:4 s.90 
78 Op cit. s.90-91 
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Bilaga 1, Kundenkät  
  
Vi är två studenter som studerar på Södertörns högskola som skriver kandidatuppsats i 
turismvetenskap om resenärers upplevda tjänstekvalitet. För att kunna besvara studiens syfte 
behöver vi nu Din hjälp.  
 
Tack för att Du tar dig tid att svara på våra frågor! 
 

Del 1 
 

1, Kön       Kvinna       Man  
 
2, Ålder        <25 år                  26-35 år               36-45 år            46-55 år             56> år  
 

3, Vad är viktigast för dig när Du skall boka en resa? Rangordna alternativen i skala 1-9 
där 1 är viktigast. 
 
Strand Hotellet 
Lokalbefolkning Transfer   
Flygresan Landets kultur/historia 
Shopping Nöjesliv 
Annat, ange vad…………………………    
 
 
4, Hur ofta reser Du med Apollo när du skall resa på en privatresa? Ringa in ett 
svarsalternativ.           
    100%           75%              50%                25%                       

Om annat procenttal, ange vilket…………    

 
5, Vad är avgörande för Dig när du ska välja en researrangör?  
Rangordna alternativen i skala 1-8 där alternativ 1 är viktigast.  
 
Pris  Tidigare erfarenheter  
Researrangörens varumärke Researrangörens utbud   
Service Reklam 
Rekommendationer från andra Annat, ange vad………………………………. 
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Instruktion: Hur viktiga är påståendena för Dig som kund? Ringa in 
mellan 1-7 där 1 är oviktigt och 7 är mycket viktigt. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Mycket 
   Del 2                                                                            Oviktigt                               viktigt    
 
1, Att hotellet har modern utrustning (som                      1 2 3 4 5 6 7 
Internetuppkoppling, TV, hiss osv.)     
 
2, Att hotellet ser inbjudande ut (som hotellrum, 1 2 3 4 5 6 7 
restaurangavdelning, poolområde, reception osv.)  
 
3, Att reseledarna på platsen är välklädda och  1 2 3 4 5 6 7 
ser prydliga ut   
 
4, Att researrangören har reklammaterial som  1 2 3 4 5 6 7 
broschyrer om utflykter på destinationen som ser 
lockande ut   
 
5, Att researrangören håller sina löften 1 2 3 4 5 6 7 
 
6, Att reseledarna på destinationen visar ett intresse  1 2 3 4 5 6 7  
att lösa resenärens problem  
 
7, Att researrangörens personal gör rätt från början 1 2 3 4 5 6 7
   
8, Att researrangörens tjänster, som utflykter på 1 2 3 4 5 6 7  
destinationen, levereras inom lovad tid   
 
9, Att researrangörens tjänster utförs på ett felfritt sätt  1 2 3 4 5 6 7 
 
10, Att researrangörens personal informerar  1 2 3 4 5 6 7 
resenärerna om eventuella avvikelser från det  
ordinarie programmet               
 
11, Att researrangörens personal ger snabb service 1 2 3 4 5 6 7 
 
12, Att researrangörens personal alltid är villig att 1 2 3 4 5 6 7 
hjälpa kunderna 
 
13, Att researrangörens personal aldrig är för  1 2 3 4 5 6 7 
upptagna att svara på resenärernas frågor 
 
14, Att researrangörens personal inger förtroende 1 2 3 4 5 6 7 
 
15, Att resenären känner sig trygg med researrangören 1 2 3 4 5 6 7 
 
16, Att researrangörens personal uppträder på ett  1 2 3 4 5 6 7 
artigt och vänligt sätt  
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Instruktion: Hur väl stämmer påståendet överens med Apollo? Ringa in 
mellan 1-7 där 1 instämmer inte alls och 7 instämmer helt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17, Att researrangörens personal har kunskap att  1 2 3 4 5 6 7 
besvara resenärers frågor  
 
18, Att researrangören ger resenären individuell  1 2 3 4 5 6 7 
service efter kundens behov 
 
19, Att researrangörens anställda ger resenären 1 2 3 4 5 6 7 
personlig service 
 
20, Att researrangören agerar utifrån kundens bästa 1 2 3 4 5 6 7
  
21, Att researrangörens anställda förstår resenärens 1 2 3 4 5 6 7 
specifika behov 
 
22, Att researrangörens service center på 1 2 3 4 5 6 7 
destinationen har acceptabla öppettider  

                                                                                          Instämmer                    Instämmer                                   
   Del 3                                                                             inte alls                     helt
                                
1, Apollos hotell har modern utrustning (som                 1 2 3 4 5 6 7 
Internetuppkoppling, TV, hiss osv.)     
 
2, Apollos hotell ser inbjudande ut (som hotellrum, 1 2 3 4 5 6 7 
restaurangavdelning, poolområde, reception osv.)  
 
3, Apollos personal är välklädda och ser prydliga ut  1 2 3 4 5 6 7 
  
4, Apollo har reklammaterial om utflykter på 1 2 3 4 5 6 7 
 destinationen som ser lockande ut   
 
5, Apollo håller sina löften 1 2 3 4 5 6 7 
 
6, Apollos personal på destinationen visar ett  1 2 3 4 5 6 7  
intresse att lösa Dina problem  
 
7, Apollos personal ger rätt service från början 1 2 3 4 5 6 7
   
8, Apollos tjänster, som utflykter på destinationen, 1 2 3 4 5 6 7  
 levereras inom lovad tid   
 
9, Apollos tjänster utförs på ett felfritt sätt  1 2 3 4 5 6 7 
 
10, Apollos personal informerar resenärerna om 1       2 3  4       5      6       7 
eventuella avvikelser från det ordinarie programmet  
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Har Du några förslag eller synpunkter på hur Apollo kan förbättras? 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Tack för Din medverkan!! 
 
 

 
11, Apollos personal ger snabb service 1 2 3 4 5 6 7 
 
12, Apollos personal är alltid villig att 1 2 3 4 5 6 7 
hjälpa Dig 
 
13, Apollos personal är aldrig för upptagna att 1 2 3 4 5 6 7 
 svara på Dina frågor 
 
14, Apollos personal inger förtroende 1 2 3 4 5 6 7 
 
15, Du känner Dig trygg med Apollo som  1 2 3 4 5 6 7 
researrangör 
 
16, Apollos personal uppträder på ett artigt och 1 2 3 4 5 6 7 
 vänligt sätt  
 
17, Apollos personal har kunskap att besvara Dina 1 2 3 4 5 6 7 
frågor  
 
18, Apollo ger Dig individuell service efter Dina 1 2 3 4 5 6 7 
behov 
 
19, Apollos anställda ger Dig en personlig service 1 2 3 4 5 6 7 
  
20, Apollo agerar utifrån Ditt bästa 1 2 3 4 5 6 7
  
21, Apollos anställda förstår Dina specifika behov 1 2 3 4 5 6 7 
 
22, Apollos service center på destinationen har 1 2 3 4 5 6 7 
acceptabla öppettider 
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Bilaga 2, Sammanställning av respondenternas involveringsfaktorer 
fördelat på ålder 
 
 
Tabell 10, Respondenternas involveringsfaktorer < 25 år 
< 25 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Strand 5 10 1 4 1 0 0 0 0 
Lokalbefolkning 0 2 0 2 4 6 3 2 2 
Flygresan 0 0 0 4 3 2 8 4 0 
Shopping 0 1 2 4 9 3 0 2 0 
Hotellet 6 3 6 4 1 1 0 0 0 
Transfer 0 0 0 0 0 2 6 10 3 
Landets 
kultur/historia 0 0 5 1 3 6 4 2 0 
Nöjesliv 7 5 7 1 0 1 0 0 0 
Annat 3 0 0 1 0 0 0 0 17 

 
   
Tabell 11, Respondenternas involveringsfaktorer 26 – 35 år 
26 – 35 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Strand 15 3 0 1 1 0 0 0 0 
Lokalbefolkning 0 2 1 2 8 3 1 3 0 
Flygresan 0 0 1 1 1 2 10 5 0 
Shopping 0 1 5 6 1 5 1 1 0 
Hotellet 0 7 4 3 2 4 0 0 0 
Transfer 0 0 0 1 0 3 5 9 2 
Landets 
kultur/historia 1 3 5 3 3 2 2 1 0 
Nöjesliv 2 5 4 3 3 1 1 1 0 
Annat 1 1 0 0 0 1 0 0 17 

 
   
Tabell 12, Respondenternas involveringsfaktorer 36 – 45 år     
36 – 45 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Strand 4 0 6 1 0 0 0 0 0 
Lokalbefolkning 0 5 2 0 2 0 1 1 0 
Flygresan 0 0 0 1 1 2 5 0 2 
Shopping 0 1 0 3 1 2 1 3 0 
Hotellet 2 2 2 1 1 2 1 0 0 
Transfer 0 0 0 0 1 3 1 5 1 
Landets 
kultur/historia 4 0 0 3 1 2 0 1 0 
Nöjesliv 1 2 1 2 4 0 1 0 0 
Annat 1 0 0 0 0 0 0 0 10 
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Tabell 13, Respondenternas involveringsfaktorer 46 – 55 år   
46 – 55 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Strand 2 1 2 1 2 0 0 0 0 
Lokalbefolkning 0 0 2 3 0 0 1 2 0 
Flygresan 0 0 2 0 3 2 0 1 0 
Shopping 1 0 0 1 2 1 2 0 1 
Hotellet 1 6 0 0 0 1 0 0 0 
Transfer 0 0 0 0 0 1 4 2 1 
Landets 
kultur/historia 4 1 0 1 0 1 0 0 1 
Nöjesliv 0 0 0 2 1 2 1 2 0 
Annat 2 0 0 0 0 0 0 0 6 

 
Tabell 14, Respondenternas involveringsfaktorer 56 < år 
56 > år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Strand 0 0 0 2 0 3 0 0 0 
Lokalbefolkning 0 2 1 0 1 0 0 1 0 
Flygresan 0 0 1 2 0 0 2 0 0 
Shopping 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
Hotellet 1 1 2 1 0 0 0 0 0 
Transfer 1 0 0 0 1 0 0 3 0 
Landets 
kultur/historia 3 1 0 0 0 0 1 0 0 
Nöjesliv 0 0 0 0 1 1 1 0 2 
Annat 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
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Bilaga 3, Sammanställning av vad som är avgörande för respondenterna 
vid val av researrangör fördelat på ålder 
 
Tabell 15, Respondenternas val av researrangör > 25 år 
< 25 år 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 19 0 1 0 1 0 0 0 
Researrangörens varumärke 0 2 2 3 4 8 2 0 
Service 1 4 2 6 3 4 1 0 
Rekommendationer från 
andra 0 1 6 4 7 3 0 0 
Tidigare erfarenhet 0 6 7 4 3 0 1 0 
Researrangörens utbud 2 8 4 2 3 2 0 0 
Reklam 0 0 0 1 0 4 16 0 
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Tabell 16, Respondenternas val av researrangör 26 – 35 år 
26 – 35 år 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 15 2 1 2 0 0 0 0 
Researrangörens varumärke 0 1 4 2 7 3 3 0 
Service 0 2 4 4 6 4 0 0 
Rekommendationer från 
andra 0 4 3 1 2 8 2 0 
Tidigare erfarenhet 2 2 7 8 1 0 0 0 
Researrangörens utbud 3 9 2 2 2 2 0 0 
Reklam 0 0 1 2 1 3 13 0 
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Tabell 17, Respondenternas val av researrangör 36 – 45 år 
36 – 45 år 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 3 1 3 2 1 0 1 0 
Researrangörens varumärke 1 2 2 2 2 2 0 0 
Service 0 1 2 3 3 2 0 0 
Rekommendationer från 
andra 0 0 0 2 3 5 1 0 
Tidigare erfarenhet 0 6 2 4 0 1 0 0 
Researrangörens utbud 7 1 1 0 2 0 0 0 
Reklam 0 0 1 0 0 1 9 0 
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Tabell 18, Respondenternas val av researrangör 46 – 55 år 
46 – 55 år 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 1 1 3 2 1 0 0 0 
Researrangörens varumärke 0 0 1 2 2 1 2 0 
Service 0 2 2 2 1 1 0 0 
Rekommendationer från 
andra 0 0 1 2 2 2 1 0 
Tidigare erfarenhet 4 1 1 0 1 1 0 0 
Researrangörens utbud 3 4 0 0 0 1 0 0 
Reklam 0 0 0 0 1 2 5 0 
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabell 19, Respondenternas val av researrangör 56 < år 
56 > år 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pris 0 0 1 0 2 1 1 0 
Researrangörens varumärke 1 1 0 1 1 1 0 0 
Service 1 1 3 0 0 0 0 0 
Rekommendationer från 
andra 0 0 1 1 2 1 0 0 
Tidigare erfarenhet 2 2 1 0 0 0 0 0 
Researrangörens utbud 1 1 2 0 0 1 0 0 
Reklam 0 0 0 0 0 1 4 0 
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 


