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Sammanfattning 

 

Titel: Kundlojalitet – Kundnöjdhet och kundlojalitet i researrangörsbranschen 

 

Författare: Christina Nordin, Katja Rasilainen 

 

Handledare: Lars Vigerland 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur utvalda svenska researrangörer arbetar för 

att uppnå kundnöjdhet och kundlojalitet, se om dessa metoder fungerar i praktiken samt att 

analysera sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet i denna bransch. 

 

Metod: I denna uppsats har författarna använt både kvalitativa och kvantitativa metoder och 

utgått från en abduktiv ansats. De primära data är två mejlenkäter som besvarats av två av 

Sveriges största researrangörer samt en enkätundersökning omfattande 87 personer. 

 

Resultat och slutsats: Det finns många likheter i researrangörernas metoder för att få lojala 

kunder och de är båda överens om att det finns lojala kunder i denna bransch, vilket även 

framkom i enkätundersökningen. Dock skiljer sig researrangörerna åt gällande definitionen av 

kundlojalitet och det blir tydligt, genom arrangörernas svar och enkätundersökningens resultat 

att kundlojalitet är ett omfattande, individuellt och svårdefinierat begrepp. 

 

 

Nyckelord: Kundlojalitet, researrangörer, kundnöjdhet, kundlojalitet i 

researrangörsbranschen 

 

 



Abstract 

 

Title: Customer loyalty – Customer satisfaction and customer loyalty in the travel agency 

industry 

 

Authors:   Christina Nordin,  Katja Rasilainen 

 

Supervisor:    Lars Vigerland 

 

Purpose: The aim of this thesis is to describe how chosen travel agencies in Sweden act to 

achieve customer satisfaction and customer loyalty, see if these methods function in reality 

and then analyze the link between customer satisfaction and customer loyalty in this industry. 

 

Method: In this thesis, the authors used both qualitative and quantitative methods and an 

abductive approach. The primary data is two mail-surveys which have been answered by two 

of the largest travel agencies in Sweden and a survey containing 87 individuals.  

 

Results and conclusions: There are several similarities in the methods the travel agencies use 

to achieve customer loyalty. They both agree that customer loyalty exist in this industry, 

which showed from the results from the survey as well. However, the definitions the travel 

agencies use for customer loyalty differ and it became clear, after seen the travel agencies 

answers and the results from the survey, that customer loyalty is a concept which is extensive, 

individual and difficult to define. 
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1.Inledning 

Det inledande kapitlet är till för att skapa en grundläggande kunskap om uppsatsens ämne. 

Kapitlet börjar med problembakgrund och följs av problemformulering, frågeställningar, 

syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Lojalitet är ett omfattande begrepp som med tiden har kommit att inkludera så mycket, att det 

blir svårt att använda vid både empiriska observationer och vid praktisk hantering.
1
 Många 

synonymer finns idag för ordet lojal; hängiven, trofast, pålitlig och tillförlitlig är bara några av 

dem.
2
 Blomqvist, Dahl och Haeger definierar kundlojalitet på följande sätt; 

”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa hela - eller en betydande del 

av - sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande.”
3
 

 Det sägs finnas fyra olika typer av lojalitet;
4
  

i. Tvingad lojalitet. Kan betyda att man inte har möjlighet att själv välja, har brist på 

alternativ, att det är jobbigt eller det är dyrt att byta vara eller tjänst.  

ii. Köpt lojalitet. Är en medveten lojalitet som kan köpas genom exempelvis pengar och 

rabatter. 

iii. Praktisk lojalitet. Innefattar både omedveten lojalitet som vana och medveten lojalitet 

som bekvämlighet. Denna grupp har låg köpfrekvens och en negativ attityd och är 

därmed mest utsatt för konkurrenter. 

iv.  Engagerad lojalitet. Innehåller funktionella egenskaper som kvalitet och 

symbolvärde, status och värderingar. Gruppen har hög köpfrekvens och mycket 

positiv inställning till företaget. 

Man kan säga att ju högre grad av lojalitet, desto starkare kundengagemang finns. Därmed är 

det svårare för konkurrenter att vinna över dessa kunder.
5
 Lojaliteten går oftast inte att tvinga 

                                                           
1
Söderlund, Magnus (2001): Den lojala kunden. Malmö, Liber AB, s. 23 

2
Söderlund (2001), s. 24 

3
Blomqvist, Ralf: Dahl, Johan: Haeger, Tomas (2004): Relationsmarknadsföring. Göteborg, IHM Publishing, s. 121  

4
Feurst, Ola (1999): One-to-One marketing – filosofi och metod. Malmö, Liber AB, s. 132 
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fram hos kunder utan den är ett resultat av det upplevda värdet av relationen. Den viktigaste 

förutsättningen för lojalitet är att företaget erbjuder produkter och tjänster som tillfredställer 

kundernas behov. Man kan säga att kvaliteten och värdet i relationen avgör lojalitetsgraden 

hos kunden.
6
  

Enligt Söderlund kan kundlojalitet förklaras utifrån en beteendedimension och en mental 

dimension. Ett exempel kan vara två kunder som köper samma produkt eller tjänst lika många 

gånger under tre års tid. Deras beteenden är lika, men deras mentala dimension och 

känslomässiga band till produkten eller tjänsten kan skilja sig åt, då den kund som inte har 

några känslomässiga band till produkten eller tjänsten lättare kan byta ut den mot en annan.
7
 

Enligt Söderlund är en kortfattad definition av kundlojalitet ett sorts viljebaserat förhållande 

mellan kunden och företaget över tiden.
8
 

Flera studier har visat att det finns ett positivt samband mellan kundlojalitet och lönsamhet 

och Jennifer Rowley förklarar anledningen till varför företag strävar efter lojala kunder; lägre 

priskänslighet hos kunderna, reducerade kostnader för att attrahera nya kunder och en högre 

lönsamhet.
9
 Även Martin m.fl. påpekar att syftet med att ha en stark kundrelationsstrategi är 

att uppnå lönsamhet för företaget. Forskare har kommit fram till att redan befintliga kunder är 

mer lönsamma än potentiella nya eftersom de befintliga kunderna har en tendens att köpa mer 

frekvent. Kunderna är villiga att betala ett högre pris när de känner sig trygga med företaget 

och att föra vidare positiva omdömen till potentiella kunder för företaget med hjälp av word-

of-mouth kommunikation.
10

  

Det finns många faktorer som påverkar den potentiella kundlojaliteten men en av de mest 

självklara är kundnöjdheten.
11

 En kund som är nöjd med ett företags vara eller tjänst borde väl 

komma tillbaka och köpa varan eller tjänsten igen? Är en nöjd kund en lojal kund? Begreppet 

nöjd kan även definieras som ”belåten”, ”tillfreds” och ”inte önska sig något mer.”
12

 

                                                                                                                                                                                     
5Feurst (1999), s. 131 
6Blomqvist m.fl. (2004) s. 125 
7
Söderlund (2001) s.29-30 

8
Söderlund (2001) s.29-30 

9Rowley, Jennifer (2005): The four Cs of customer loyalty. Journal of Marketing Intelligence and Planning. Vol. 23, No. 6, s 

574-581 
10Christopher, Martin: Payne, Adrian: Ballantyne, David (2002): Relationship marketing – creating stakeholder value. Great 

Britain, Biddles Ltd, s. 8 
11Söderlund (2001), s. 59 
12Malmström, Sten: Györki, Iréne: Sjögren, Peter A (2000): Bonniers svenska ordbok. Stockholm, Bonnier Utbildning, s. 395 
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Det finns flera olika faktorer som avgör om kunden blir nöjd eller inte. I första hand upplever 

kunden kvaliteten på varan eller tjänsten, därefter pris och andra kostnadsfaktorer som gör att 

kunden känner sig nöjd eller missnöjd.
13

 Yu och Dean menar att emotionella och kognitiva 

komponenter avgör om kunden blir nöjd och att sträva efter nöjdhet bland alla kunder är svårt 

eftersom alla människor är egna individer och har olika preferenser.
14

 

Tidigare forskning visar att ett tydligt positivt samband verkar finnas mellan kundnöjdhet och 

kundlojalitet. Det sägs dock finnas en signifikant skillnad mellan de kunder som är ”nöjda” 

och de som är ”mycket nöjda”, där man menar att det endast är de kunder som är ”mycket 

nöjda” som bidrar mest till upprepade köp och positiv word-of-mouth kommunikation. Det 

finns en likgiltighetszon där de kunder som är ”måttligt nöjda” och ”nöjda” befinner sig. För 

att företagen ska kunna skapa upprepade köp hos kunderna måste de tillhandahålla en 

servicekvalitet som gör kunderna just mycket nöjda. Företaget får inte riskera att förlora 

kundernas förtroende genom dålig service, felaktig eller bristfällig information eller en fysisk 

produkt som inte fungerar.
15

 

Bowen och Chen påstår att det inte finns något linjärt samband mellan kundnöjdhet och 

kundlojalitet då de genom en studie kom fram till att endast när kundnöjdheten når en väldigt 

hög nivå medför det att lojaliteten ökar. I studien mäter de två sorters kundlojalitet; tendens 

till återköp och positiv word-of-mouth kommunikation, dvs. då kunderna rekommenderar 

varan eller tjänsten till andra. Kundnöjdheten mättes på en sjugradig Likertskala där sju = 

mycket nöjd och ett = mycket missnöjd. Forskarna kunde i studien se att om kundnöjdheten 

steg från grad sex till grad sju så ökade kundlojaliteten med 100 procent. Sjunker 

kundnöjdheten till en relativt låg eller mellannivå minskade lojaliteten drastiskt. De menar att 

ledare och chefer bör sträva efter extremt nöjda kunder, då endast nöjda kunder inte är bra 

nog.
16

 

Forskarna Yi-Ting Yu och Alison Dean argumenterar för att sambandet mellan kundnöjdhet 

och kundlojalitet är mycket komplex och asymmetrisk. Yu och Dean hävdar att sambandet 

mellan nöjdhet och lojalitet skulle behöva studeras utifrån emotionella och kognitiva 

komponenter, för att sedan se vilken av komponenterna som har den avgörande rollen för att 
                                                           
13Grönroos, Christian (2002): Service management och marknadsföring – en crm ansats. Malmö, Liber AB, s. 92 
14Yu, Yi-Ting: Dean, Alison (2001): The contribution of emotional satisfaction to consumer loyalty. International Journal of 

Service Industry Management, Vol. 12, No. 3, s. 234-250 
15Grönroos, Christian (2008): Service management och marknadsföring. Malmö, Liber AB, s. 146 
16Bowen, John T: Chen, Shiang-Lih (2001): The relationship between customer loyalty and customer satisfaction. 

Internationl Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol. 13, No. 5, s. 213-217 
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kunna påverka lojaliteten. Känslor verkar vara huvudkomponenten till kundnöjdhet och 

forskarna hävdar att om man lyckas skapa positiva känslor hos kunden, t.ex. lycka, kan det 

leda till att kunden vill fortsätta sin relation med företaget och sprida vidare sina positiva 

åsikter till andra. De drar slutsatsen att företag som vill utöka eller upprätthålla kundlojaliteten 

måste forska mer om hur man hanterar de emotionella komponenterna, då de påstås bidra mer 

till kundlojaliteten än de kognitiva.
17

  

En liknande slutsats har dragits av Taylor m.fl., då de anser att lojalitet handlar om 

emotionella och irrationella bindningar och att det därför är viktigt att företag tänker 

strategisk för att skapa denna emotionella bindning mellan kunden och varan eller tjänsten så 

att kunden blir mer lojal.
18

 Deras studie visar även att både beteendemässig och attitydmässig 

lojalitet är en funktion av Brand Equity och tillit. Brand Equity, vilket kommer att förklaras 

ytterligare under teorikapitlet, är en strategi som används för att stärka ett företags 

varumärke.
19

 Taylor m.fl. förklarar att de i studien inte fann ett statistiskt signifikant samband 

mellan kundnöjdhet och beteendemässig lojalitet.
20

  

Blomqvist m.fl. anser att sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet inte är helt entydigt 

och varierar avsevärt mellan olika branscher. I en svårt konkurrensutsatt bransch räcker det 

inte med att kunderna blir nöjda utan de behöver bli, vilket även Bowen och Chen påstår, 

mycket nöjda för att bli lojala.
21

 

Sverige var en av föregångarna inom charterresandet på flera olika sätt. En anledning är på 

grund av sitt icke deltagande i andra världskriget vilket medförde att svenska folket hade mer 

pengar och tid över att lägga på utlandsresor i jämförelse med andra länder som deltog i 

kriget. Sverige införde på 1950-talet lagstadgad rätt till tre veckors semester, vilket ökade 

möjligheten att resa utomlands under sommaren.
22

 På 1960-talet etablerades många 

charterbolag i Sverige och charter hade vid den här tiden blivit ett populärt och enkelt sätt att 

semestra på och hårdare konkurrens gjorde att priserna sjönk och medförde att fler hade råd 

                                                           
17

Yu, Dean (2001) 
18

Taylor, Steven A: Celuch, Kevin: Goodwin, Stephen (2004): The importance of brand equity to customer loyalty. Journal 

of Product & Brand Management. Volume 13, number 4, s. 217-227 
19

Aaker, David A: McLoughlin, Damien (2007). Strategic market management, European edition, Wiley s.174 
20

Taylor m.fl. (2004) 
21Blomqvist m.fl. (2004), s. 123 
22

Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/static/utskick/nyhetsbrev/resources/09v24_prosp_rep2.jsp?login=yes, 2010-05-

06, 11.20 

http://www.ne.se/static/utskick/nyhetsbrev/resources/09v24_prosp_rep2.jsp?login=yes
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att åka på charterresor.
23

 Fritidsresor och Ving, två av Sveriges största researrangörer, 

startades under 1950- och 1960-talen.
24

 

Med tiden har researrangörerna förstått betydelsen av att inrikta sig på olika målgrupper och 

skapa ett differentierat utbud.
25

 Magdalena Öhrn, informationschef på Ving, menar att 

researrangörsbranschen är en hårt konkurrensutsatt bransch, eftersom de olika arrangörerna 

reser på samma resmål och har delvis samma målgrupp, barnfamiljer.
26

 Även Åsa Segetorp, 

operations manager på Fritidsresor, anser att branschen är hårt konkurrensutsatt. En anledning 

till detta är den höga ”otrohetsfaktorn” bland resenärerna och det faktum att researrangörerna 

inte bara konkurrerar med varandra utan även med andra faktorer, t.ex. köp av en ny bil. 

Segetorp poängterar att många resenärer idag värderar priset som viktigast vid en resa och 

inte vilken arrangör de reser med.
27

 Det är därför mycket viktigt, men också svårare i en 

bransch med hård konkurrens, att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Att 

skapa relationer till sina kunder med hjälp av relationsmarknadsföring kan vara en viktig del i 

processen att bli framgångsrika på marknaden och nå lönsamhet.  

1.2 Problemformulering 

Många företag försöker idag att skapa lojalitet hos sina kunder eftersom det finns ett förmodat 

samband mellan kundlojalitet och lönsamhet.
28

 Många faktorer påverkar den potentiella 

kundlojaliteten men en av de mest självklara är enligt Söderlund kundnöjdheten.
29

 Sambandet 

mellan kundnöjdhet och kundlojalitet är dock komplext enligt flera forskare. Bowen och Chen 

påstår att det inte finns något linjärt samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. 

Kundnöjdheten måste enligt forskarna vara extremt hög för att kunna skapa kundlojalitet.
30

 

Yu och Dean menar att sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet är mycket komplex 

och asymmetrisk. De hävdar att de emotionella komponenterna bidrar mer till kundlojaliteten 

                                                           
23Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/static/utskick/nyhetsbrev/resources/09v24_prosp_rep2.jsp?login=yes, 2010-05-06, 

11.20 
24Ving, http://www.ving.se/historia, 2010-05-06, 11.35 
24Fritidsresor, http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/Historik/ 2010-05-06, 11.40 
25Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/static/utskick/nyhetsbrev/resources/09v24_prosp_rep2.jsp?login=yes, 2010-05-06, 

11.20 
26Magdalena Öhrn, Informationschef, Ving Sverige AB, 2010-05-27 
27Åsa Segetorp, Operations Manager, Fritidsresor AB, 2010-05-27 
28Rowley (2005)  
29Söderlund (2001), s. 59 
30Bowen, Chen (2001) 

http://www.ne.se/static/utskick/nyhetsbrev/resources/09v24_prosp_rep2.jsp?login=yes
http://www.ving.se/historia
http://www.ne.se/static/utskick/nyhetsbrev/resources/09v24_prosp_rep2.jsp?login=yes
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än de kognitiva komponenterna.
31

 En liknande slutsats har även dragits av Taylor m.fl. då de 

anser att lojalitet handlar om emotionella och irrationella bindningar mellan kunden och varan 

eller tjänsten.
32

 Även Blomqvist m.fl. anser att sambandet mellan kundnöjdhet och 

kundlojalitet inte är helt entydigt och dessutom varierar avsevärt mellan olika branscher. I en 

svår konkurrensutsatt bransch räcker det inte med att kunderna blir nöjda utan de måste bli 

mycket nöjda för att bli lojala.
33

  

Faktorerna som inverkar om en kund blir nöjd och vill stanna hos ett företag och göra återköp 

är många. I första hand upplever kunden kvaliteten på varan eller tjänsten, därefter pris och 

andra kostnadsfaktorer som gör att kunden känner sig nöjd eller missnöjd.
34

 Positiva 

associationer, image och varumärkets tillgänglighet spelar en viktig roll i strävan efter lojala 

kunder. Alla känslomässiga faktorer är viktiga att ta hänsyn till i processen att skapa 

lojalitet.
35

 Företaget måste vara inbjudande för kunderna så att de positiva associationerna blir 

verkliga, eftersom allt positivt och negativt påverkar kundernas bedömningar och reaktioner.
36

  

Magdalena Öhrn, informationschef på Ving och Åsa Segetorp, operations manager på 

Fritidsresor, anser båda att researrangörsbranschen är en hårt konkurrensutsatt bransch. 

Branschen symboliseras enligt Öhrn och Segetorp av ett homogent utbud, liknande 

målgrupper, ”otrogna” kunder men även en konkurrens från företag utanför branschen då de 

potentiella resenärerna kanske väljer att köpa en bil i stället för en resa.
37

 Enligt tidningen 

Travel Report kommer reseindustrin fortsätta vara världens snabbast växande industri
38

, vilket 

ger researrangörer, och andra företag inom reseindustrin, ytterligare tillväxtmöjligheter och 

chans till vidare relationsmarknadsföring som kan leda till lojala kunder och en ökad tillväxt. 

Utifrån diskussionen ovan framgår det att begreppet kundlojalitet är omfattande och 

innehåller många komponenter och flera dimensioner.
39

 Enligt forskare finns det samband 

mellan kundnöjdhet, kundlojalitet och lönsamhet men dock är sambandet mellan kundnöjdhet 

och kundlojalitet ifrågasatt av flera forskare då de anser att detta samband är komplext, icke-

                                                           
31

Yu, Dean (2001) 
32

Taylor, Steven A: Celuch, Kevin: Goodwin, Stephen (2004) 
33Blomqvist m.fl. (2004) s.123 
34Grönroos (2002), s. 92 
35

Taylor m.fl. (2004) 
36Grönroos (2002), s. 86  
37

Magdalena Öhrn, Informationschef, Ving Sverige AB, 2010-05-27 
   Åsa Segetorp, Operations Manager, Fritidsresor AB, 2010-05-27 
38Travel Report, http://travelreport.se/om-travel-report-5151/ 
39

Söderlund (2001), s. 23, 29-30 
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linjärt och beroende av bransch.
40

 Det finns enligt alla tidigare nämnda forskare ett samband 

mellan kundlojalitet och kundnöjdhet men enligt oss behövs ytterligare kartläggning av 

begreppet kundlojalitet och dess påverkande komponenter, bland annat kundnöjdhet, då det 

av flera forskare anses vara viktigt för företagets framtida lönsamhet.
41

  

1.3 Frågeställningar 

Följande frågor vill vi besvara med denna uppsats; 

 Vilka metoder använder de valda researrangörerna för att skapa kundnöjdhet 

och kundlojalitet? 

 Finns det kundlojalitet i researrangörsbranschen? 

 Hur ser sambandet ut mellan kundnöjdhet och kundlojalitet i 

researrangörsbranschen? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur utvalda svenska researrangörer arbetar för att 

uppnå kundnöjdhet och kundlojalitet, se om dessa metoder fungerar i praktiken samt att 

analysera sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet i denna bransch. 

1.5 Avgränsning 

Den kvalitativa undersökningen är avgränsad till två researrangörer på den svenska 

resemarknaden; Ving och Fritidsresor med motivering att de är Sveriges två största 

researrangörer med de största marknadsandelarna i branschen.  

Den kvantitativa undersökningen omfattar drygt 110 personer med ett beräknat bortfall på 10. 

Enkätundersökningen baseras på ett bekvämlighetsurval och de valda respondenterna har 

tillfrågats på utvald plats i Stockholm. 

 

                                                           
40

Rowley (2005) 

   Söderlund (2001), s. 59 

   Bowen, Chen (2001) 

   Yu, Dean (2001) 
   Taylor m.fl. (2004) 
   Blomqvist m.fl. (2004) s.123 
41

Rowley (2005)  

    Söderlund (2001), s. 59 
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2. Metod 

I detta kapitel ska vi redovisa hur vi gått till väga för att besvara våra frågeställningar och nå 

uppsatsens syfte. 

 

2.1 Val av ämne 

Genom en allt hårdare konkurrens har det blivit viktigt för företag i dagens samhälle att arbeta 

hårt för att behålla sina nuvarande kunder. Vi har i en tidigare kurs studerat olika 

researrangörer vilket skapat ett intresse för företagen och branschen de verkar i.  

2.2 Vetenskapssyn  

De två centrala antagandena för positivismen är att all kunskap om faktiska förhållanden 

baseras på sinneserfarenhet och att det utöver det bara finns kunskap som rör förhållandet 

mellan idéer, t.ex. inom logik och matematik.
42

 

En positivistisk vetenskapssyn finns i denna uppsats då vi utgår från att de redan befintliga 

teorierna ligger till grund för hur researrangörer arbetar för att få lojala kunder.  

2.3 Val av vetenskapligt angreppssätt 

Enligt Olsson och Sörensen föds vetenskapligt arbete genom frågandet. Hur frågandet ska gå 

till beror på vilka metoder man använder.
43

 Det finns tre olika angreppssätt att genomföra ett 

vetenskapligt frågande. Deduktiv och induktiv är de mest vanliga angreppsätten inom 

vetenskapligt arbete. Deduktiv innebär att man drar slutsatser från teori till empiri och 

induktiv innebär att man drar slutsatser från empiri till teori. Det tredje angreppssättet, som 

man valt att utgå från i denna uppsats, är abduktion, vilket innebär att man med hjälp av 

teorier och resultatet av den insamlade empirin förstår den aktuella lägebeskrivningen inom 

området.
44

 Abduktion är mest passande i denna uppsats eftersom man genom samlad empiri 

försöker förstå hur researrangörerna ska gör för att skapa lojala kunder och analysera det med 

resultatet från den genomförda enkätundersökningen.  

                                                           
42Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/positivism, 2010-05-22, 10.50 
43Olsson, Henry: Sörensen, Stefan (2007): Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm, Liber 

AB s.32-33 
44Olsson, Sörensen (2007) s.32-33 

http://www.ne.se/positivism
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2.4 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Det finns två olika metoder för att samla in empiriskt data: Kvalitativa och kvantitativa 

metoder.  

Kvalitativa data förekommer bland annat som observationer, intervjuer, texter, ljud och 

bilder. Man bearbetar och tolkar sedan dessa mjuka data för att få fram meningsinnehållet.
45

 

Kvantitativ forskning är oftast använd för att skapa statistiskt tillförlitlig information från 

insamlad data som kan generaliseras till hela populationen.
46

 Kvantitativa ansatser kräver ett 

större och mer statistiskt representativt urval än kvalitativa ansatser
47

 och insamlad data visas 

ofta med siffror och statistik. Man kan utnyttja både kvalitativ och kvantitativ forskning i sin 

uppsats. Båda forskningssätten kan komplettera varandra och styrka varandras 

forskningsfördelar vid ett sammanförande.
48

  

Eftersom fördelarna är många vid användandet av båda metoderna samtidigt har vi valt att 

använda en metodtriangulering. En fördel med detta är att man kan kontrollera om olika 

ansatser leder till likartade resultat, vilket gör att tilliten till resultaten stärks. Om resultatet 

från olika ansatser skulle avvika från varandra behöver det inte vara ett problem utan kan 

stimulera till nya tolkningar.
49

  Den kvalitativa ansatsen består av de intervjuer vi har gjort 

med utvalda researrangörer. Den kvantitativa ansatsen består av den undersökning vi gjort i 

form av en enkät.  

2.5 Val av researrangörer 

Valet av researrangörer gjordes tidigt då vi i första hand ville ha med de största och mest 

etablerade arrangörerna på den svenska marknaden. Fördelen med att ta de största aktörerna 

på marknaden är dels den offentliga tillgängligheten av information och dels den allmänna 

medvetenheten om arrangörernas existens.  

2.6 Val av undersökningsgrupp, urval och bortfall 

Undersökningsgruppen bör vara ett representativt stickprov av populationen där olika 

persongrupper speglas. Stickprovets storlek beror på hur frågeställningen är formulerad och 

                                                           
45Johannessen, Asbjörn: Tufte, Per Arne (2002): Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö, Liber AB, s. 69, 87,       

262 
46Dutka, Alan (1994): AMA handbook for customer satisfaction. NTC publishing group, s 26 
47Lindblad, Inga-Britt (2008): Uppsatsarbete – en kreativ process. Malmö, Holmbergs AB, s. 25 
48Dutka (1994), s. 26 
49Johannessen, Tufte (2002), s 77 
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vilken population man vill generalisera. I en undersökning ska man tydligt beskriva 

undersökningsgruppen, redogöra klart och tydligt för hur urvalet har gjorts och diskutera 

bortfallets storlek, orsaker och konsekvenser.
50

  

Undersökningsgruppen i denna undersökning är inte ett representativt urval av populationen 

utan är ett styrt bekvämlighetsurval. De utvalda personerna i olika åldrar tillfrågades under en 

dag på Centralstationen i Stockholm. Extern bortfall förekom på platsen, när vissa utvalda 

personerna inte var villiga att delta i enkätundersökningen. Den totala mängden av personer 

som blev tillfrågade att delta i enkätundersökningen har vi inte exakta siffror för. 

Bortfallet som sker internt i den här enkätundersökningen då någon eller några inte besvarar 

alla frågor, vilket gör att enkäten inte blir fullständig eller att enkäten av någon annan orsak 

inte går att använda. Bortfallet beräknades bli 10 personer av 110 men det slutgiltiga bortfallet 

blev 23 personer.  

 

2.7 Val av teorier 

Valet av teorier har gjorts utifrån att på bästa sätt kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Teorierna som valts ska skapa en förståelse för vad som påverkar kunders 

lojalitet och hur företag arbetar för att få detta.  

2.8 Primär- och sekundärdata 

Uppsatsen innehåller både primär- och sekundärdata. Primärdata består av kvalitativa 

mejlenkäter besvarade av researrangörer och kvantitativa enkäter som besvarats av utvald 

undersökningsgrupp. Att använda båda forskningssätten ger fördelar då de kan komplettera 

varandra och styrka varandras forskningsfördelar vid ett sammanförande. Sekundärdata består 

av relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och internet för att ge en god teoretisk grund för 

uppsatsen.  

 

 

 

                                                           
50

Stukat, Staffan (2005): Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitteratur, s. 58, 63, 124 
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2.9 Datainsamling 

2.9.1 Genomförande av mejlenkäter 

På grund av askmolnet på Island i mitten av april 2010
51

 har uppsatsens kvalitativa ansatser 

(intervjuer) genomförts genom mejlväxling innehållande öppna frågor baserade på de valda 

teorierna och artiklarna. Detta med anledning av att de valda researrangörerna inte har haft 

mycket tid att avsätta för intervjuer efter vulkanutbrottet. Empirin från den kvalitativa 

ansatsen i uppsatsen är därmed mer begränsad i jamförelse med en ”vanlig” intervju. Mejl 

med 19 strukturerade frågor skickades till lämpliga personer på Ving, Fritidsresor, Apollo, 

Solresor, Sembo, Jambo Tours och Resia. Före mejlutskicket kontaktades researrangörerna 

via telefon, för att fråga om de kunde tänka sig att ställa upp och svara på dessa frågor. Många 

av de nämnda researrangörerna avböjde på grund av konsekvenserna av vulkanutbrottet. 

  

2.9.2 Genomförande av enkätundersökningen 

Enkätundersökningens syfte är att samla in kvantitativ data och komplettera empirin från de 

kvalitativa ansatserna. Enkätfrågorna har formulerats utifrån mejlfrågorna till 

researrangörerna. Enkäten har strukturerade frågor vilket innebär frågor med fasta 

svarsalternativ.
52

  

 

2.10 Reliabilitet, validitet, tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet 

I kvantitativa metoder används reliabilitet och validitet som viktiga begrepp. Reliabilitet 

förklarar hur tillförlitliga data är. Reliabiliteten kan testas genom upprepning av samma 

undersökning eller genom att flera forskare oberoende av varandra värderar dessa data.
53

 Om 

resultatet varierar efter varje upprepad mätning innebär det att mätningen har felfaktorer och 

därmed har en låg reliabilitet.
54

 Validitet förklarar hur relevant data representerar det fenomen 

som undersöks.
55

 Reliabiliteten i detta avseende kan ifrågasättas då urvalet i undersökningen 

inte är ett representativt urval av populationen utan ett bekvämlighetsurval.  

 

                                                           
51Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortfarande-flygstopp-i-norra-europa-1.1077936, 2010-05-26 kl: 20.12 
52Stukat (2005), s. 42  
53Johannessen, Tufte (2002), s. 265 
54Stukat (2005), s. 125 
55Johannessen, Tufte (2002), s. 267 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortfarande-flygstopp-i-norra-europa-1.1077936
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Inom kvalitativa metoder används tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet som viktiga 

begrepp.  Tillförlitlighet förklarar hur troliga eller sannolika resultaten är.
56

 Det kan finnas 

många olika beskrivningar av en social verklighet och då är det trovärdigheten i den 

beskrivning som en forskare ger som avgör hur acceptabel den är för andra.
57

 Pålitlighet 

liknar reliabilitet och förklarar om man får liknande resultat vid ett senare tillfälle.
58

 

Överförbarhet är när resultatet från en undersökning kan överföras till andra liknande 

situationer. Överförbarhet visar i vilken utsträckning en undersöknings resultat ger mening 

utöver just denna undersökning.
59

 Den ursprungliga tanken var att ha med ett större antal 

researrangörer som informanter för att öka tillförlitligheten, pålitligheten och överförbarheten.  

 

2.11 Metod- och källkritik 

Då mejlenkäterna endast besvarats av två researrangörer bör man vara försiktig med att 

generalisera dessa svar för att gälla andra researrangörer. Svaren kan ses som subjektiva då 

det endast är en person som svarat på vardera mejlenkäten. Även metoden att använda 

mejlenkäter i stället för personliga intervjuer kan ifrågasättas, då denna metod är mer 

begränsad än en intervju. I en intervju kan informanten tala fritt och ge utförligare svar på 

frågorna. Användandet av personliga intervjuer var den ursprungliga idén för uppsatsen men 

då händelsen med vulkanutbrottet på Island skapade mycket problem för researrangörerna, 

valdes mejlenkätmetoden. Den kvantitativa enkäten omfattar endast 87 personer. 

Generaliseringar till hela populationen kan vara svåra att göra då det är omöjligt att veta hur 

resultatet hade blivit om undersökningen omfattade t.ex. 1000 personer. Eftertanke har gjorts 

om val av plats för den genomförda enkätundersökningen. Det hade troligtvis varit en fördel 

att fråga personer på en plats med ett större utbud av flygresande människor med olika 

preferenser, t.ex. en flygplats. En stor del av bortfallet bestod av personer som svarade 

”aldrig” på frågan om hur ofta de brukar resa med en researrangör. De personer som aldrig 

brukar resa med en researrangör är inte relevanta i undersökningen som handlar om just 

researrangörer och deras resenärer. Kritisk medvetenhet om att många av de tillfrågade 

ungdomarna kan referera till sina föräldrars val av researrangör då många ungdomar troligtvis 

fortfarande bor hemma eller fortfarande reser tillsammans med familjen. 

                                                           
56Bryman, Alan (2001): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber AB, s. 46 
57Bryman (2001), s. 258 
58Bryman (2001), s. 46 
59Johannessen, Tufte (2002), s. 125, 260 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer de teorier som valts att redovisas. Utifrån dessa teorier har 

mejlenkätfrågorna och enkätfrågorna formulerats. Teorierna som valts ska skapa en 

förståelse för vad som påverkar kunders lojalitet och hur företag arbetar för detta.  

 

3.1 CRM- Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management blev en uppskattad strategi när uppmärksamhet riktades 

mot vad som sker i företagets kundrelationer och hur dessa kan effektiviseras.
60

  

CRM hjälper till att skapa förståelse för, förutse och hantera behov från befintliga och 

potentiella kunder. Företag väljer ofta att använda denna strategi när de strävar efter 

kundlojalitet.
61

 I praktiken kan företaget nå kunden med individuella budskap utformade efter 

kundens egna behov och preferenser.
62

 Kärnan bakom CRM är att uppnå en större lönsamhet 

genom att utveckla mer hållbara och ömsesidiga förhållanden mellan företaget och dess 

kunder.
63

 När relationen har skapats är målet att båda parterna upplever en ”win-win”-

situation. Det viktigaste är att kunden blir beroende av företaget men också att företaget blir 

beroende av kunden.
64

 

Det finns två fördelar som uppstår när man tillämpar CRM på ett effektivt sätt;  

1. Minskade kostnader, exempelvis då företaget kan sänka sina reklamkostnader i takt 

med att kunderna blir mer lojala och återköper lättare på grund av ett redan upplevt 

värde.  

2. Större intäkter, vilket uppstår vid fler återköp och mindre arbete bakom varje köp.
65

 

Till följd av dessa positiva effekter kan företaget koncentrera sig på kundernas behov och 

utveckla sitt utbud för att lättare nå sina kunder. Det företag som har mest kunskap och 

                                                           
60Blomqvist m.fl.(2004), s. 84 

61Christopher m.fl.(2002), s. 17 
62Blomqvist m.fl. (2004), s. 21 
63Aaker, McLoughlin (2007), s.199 
64Brown S. A (2000): Customer Relationship Management. John Wiley & Sons Canada Limited 
65Aaker, MacLoughlin (2007), s. 199 
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information om sina kunder har en stor fördel till skillnad från företaget som inte har en stor 

kunskap om sin kundbas, eftersom det bara är då man kan utveckla en djupare och mer 

givande relation med sina kunder.
66

 En ömsesidig interaktiv kundrelation är en mycket viktigt 

källa för information, speciellt från kundernas sida, som är användbar för framtida 

anpassningar i företagets utbud. Det är viktigt att ha en bra kunddatabas som i realtid kan 

uppdatera kundernas åsikter och konstruktiva kritik eftersom produkter och tjänster måste 

utvecklas och anpassas efter kunders behov. Eftersom CRM är närplacerad med IT- teknologi 

gäller det att automatisera marknadsföringen, försäljningen, kundservicen och 

kundinformationen.
67

 

CRM- processen består av följande steg; identifiera kunder och skapa en databas, segmentera 

kunder, interagera med kunderna och bygg relationer (innehåller bl.a. kundservice och 

lojalitetsprogram), etablera metrik och hantering av kunders privata information.
68

 

Genom all information från kundernas sida kan företaget utveckla sin service och kvalitet, 

vilket leder till förbättrade konkurrensfördelar.
69

  

3.2 Brand Equity 

 

 

 

 

Figur 1. De fyra delar som är källa till brand equity, varumärkeskapital.
70

 

Aaker beskriver Brand Equity som en strategi som används för att stärka ett företags 

varumärke. Strategin består av fyra olika delar som tillsammans skapar varumärkets position 

på marknaden.
71

  

                                                           
66Storbacka Kaj, Lehtinen Jarmo K. (2000): Leder du dina kunder eller leder dina kunder dig?, Malmö, Liber ekonomi 
67Blomqvist m.fl.(2004), s. 85 

68Aaker, McLoughlin (2007), s. 200-202 
69Brown (2000) 

70Aaker, McLoughlin (2007), s.174 
71Aaker, McLoughlin (2007), s.174-178 
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1. Kännedom om varumärke; hänvisar till existensen av varumärken i konsumenternas 

minne.  Kännedom om ett varumärke är grunden till en kundrelation och en avgörande 

faktor om en kund kommer att köpa en produkt eller tjänst från ett specifikt varumärke 

eller inte. I en bransch där det råder hård konkurrens är kännedomen om ett varumärke 

en viktig faktor för att vinna konkurrensfördelar.
72

 

2. Upplevd kvalitet; är den största anledningen till varför man köper en vara eller tjänst. 

Kvalitet behöver inte betyda det mest luxuösa utan handlar om balansen mellan 

kvalitet, tillförlitlighet och pris. Hur upplevs kvaliteten? Vad som upplevs vara 

kvalitet beror på vilken vara eller tjänst det gäller. Inom chokladtillverkning innebär 

kvalitet att man använder ingredienser med hög innehalt av kakao.
73

 

3. Varumärkeslojalitet; är ett mätinstrument för att se hur kunderna återköper produkten 

i framtiden. Lojala kunder ger företaget flera fördelar, bland annat en starkare position 

på marknaden gentemot eventuella nykomlingar, lägre marknadsföringskostnader, 

ökad popularitet med hjälp av befintliga kunders rekommendationer och ett ökat stöd 

från leverantörer.
74

 

4. Varumärkesassociationer; vad associerar kunden varumärket med? Är det positiva 

eller negativa associationer? Associationer speglar kundens åsikter om varumärket och 

definierar förhållandet mellan kunden och företaget.
75

 

 

3.3 Kvalitet 

Begreppet kvalitet är omfattande och många teorier finns att hitta inom ämnet. En stor 

anledning till att man köper en vara eller tjänst mer än en gång beror på att man är nöjd med 

varan eller tjänsten. Ett företag som erbjuder varor eller tjänster som skapar värde för 

kunderna, tillfredsställer behov och har en kvalitet som kunderna upplever som hög ger 

företaget bra förutsättningar för att lyckas.
76

 Christian Grönroos och Evert Gummesson är 

båda välkända forskare inom detta ämne och kommer därför att dominera i detta avsnitt som 

handlar om kvalitet och hur den påverkar skapandet av lojala kunder.  

                                                           
72Aaker, McLoughlin (2007), s.174-178 
73Aaker, McLoughlin (2007), s.174-178 
74Aaker, McLoughlin (2007), s.174-178 
75Aaker, McLoughlin (2007), s.174-178 

76Gummesson, Evert (1998): Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. Malmö, Liber AB, s. 25 
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3.3.1 4Q-modellen 

Gummessons 4Q-modell för erbjudandekvalitet har som utgångspunkt att tjänster och fysiska 

varor är beståndsdelar i erbjudandet. Modellen införlivar och kombinerar både tjänste- och 

varuelement vilket leder till att den bidrar med kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrning 

oavsett om erbjudandets grundidé består av tjänster eller varor.
77

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Gummessons 4Q-modell, modellen beskriver vilka faktorer som påverkar kunders upplevda kvalitet. 
78

 

Det finns många variabler som påverkar kundernas upplevda kvalitet.  Image syftar till hur 

kunderna uppfattar företaget och varumärke till kundernas uppfattning om en produkt.  

Kunders förväntningar och erfarenheter är avgörande faktorer för den upplevda kvaliteten. 

Zeithaml, Parasuraman och Berry beskriver vilka faktorer som påverkar kunders 

förväntningar.  De tar upp word-of-mouth kommunikation, där en kund förväntar sig en hög 

kvalitet från ett företag genom att ha lyssnat på rekommendationer från vänner och grannar. 

Förväntningar influeras vidare av individuella karaktärsdrag och omständigheter, tidigare 

erfarenheter och slutligen externa kommunikationer som t.ex. reklam.
79

  

Designkvalitet och produktions- och leveranskvalitet är källor till kvalitet. Designkvalitet är 

hur utvecklade och fungerande produktens tjänste- och varukomponenter är och hur de skapar 

                                                           
77Grönroos (2008), s. 87 

78Grönroos (2008), s 89 
79Zeithaml, Valarie A: Parasuranm, A: Berry, Leonard L(1990): Delivering quality service; balancing customer perceptions 

and expectations. New York, Simon & Schuster Inc, s. 19 
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ett funktionellt erbjudande. Produktions- och leveranskvalitet är hur erbjudandet och dess 

olika komponenter tillverkas och levereras i förhållande till designen. Kvalitetsproblem kan 

uppstå om det finns problem i t.ex. serviceprocesserna. Relationskvalitet och teknisk kvalitet 

är resultatet av serviceprocesser, varuleverans och varuproduktion. Relationskvalitet är hur 

kunderna uppfattar kvaliteten i serviceprocesserna och den bygger mycket på en kundinriktad, 

kunnig och uppmärksam personal. Teknisk kvalitet är de kortsiktiga och långsiktiga 

fördelarna som företagets erbjudande ger, t.ex. om en individs ekonomiska trygghet stärks 

genom ett försäkringsbolag.
80

 

3.3.2 Teknisk och funktionell kvalitet 

Christian Grönroos beskriver hur kvalitet kan delas upp i funktionell kvalitet (hur kunden 

upplever tjänsten och interaktionen med företaget) och teknisk kvalitet (vad företaget gör för 

kunden).
81

 I 4Q-modellen nedan ses relationskvalitet som hur, dvs. som den funktionella 

kvaliteten.
82

 

 

         Teknisk kvalitet = Vad       Funktionell kvalitet = Hur 

      

     

 

 

 

3.4 Kundrelationens livscykel 

Relationsmarknadsföring handlar om hur företaget skapar en bra långsiktig relation med 

kunden. I en tid med hård konkurrens och väl utvecklad teknologi är det viktigt för företag att 

upprätthålla och förbättra produkt- och servicekvaliteten, som är en viktig faktor för att få 

                                                           
80Grönroos (2008), s 89 
81Grönros, Christian (2003): Marknadsföring i tjänsteföretag. Malmö, Liber AB, s. 31-34 
82Grönroos (2008), s. 89 

 Attityder                        
 Beteende Tjänstvillighet 
 Miljö 
 Utseende 
 Internt klimat 
 Interna relationer 
 Fortlöpande kundkontakt 
 Tillgänglighet 
 

 

  Maskiner 

 Sakkunskap 

 Tekniska lösningar 

 ADB-system 
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nöjda och lojala kunder. Nöjda och lojala kunder kan i sin tur leda till en positive CRM-

strategi.
83

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kundrelationens återkommande livscykel. Modellen beskriver vad en kund går igenom olika stadier hos 

ett företag.
84

 

Hur kan då ett långsiktigt vårdande av en kundrelation se ut? Hur ser kontakterna och 

samspelet ut mellan företaget och kunderna? Detta kan belysas ovan i kundrelationens 

livscykel, vilken visar just företagets relation till sina kunder och vilka olika skeden den går 

igenom. Kundrelationens livscykel är viktig för företagets framtida marknadsplanering.
85

 

                                                           
83Zineldin, Mosad (2006): The royalty of loyalty: CRM, quality and retention. Journal of Consumer Marketing. Volume 23, 

Number 7, s. 430-437 
84Grönroos (2003), s. 21 

85Grönroos(2008), s. 257-261  

   Grönroos(2003), s. 20 
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Kundrelationens livscykel består av tre viktiga steg; initialskedet, köpprocessen och 

konsumtionsprocessen.
86

 

1. Initialskedet  

Företaget vill i initialskedet väcka intresse på marknaden genom marknadsföring. Om 

företaget lyckas med detta väcks ett intresse hos kunden som leder vidare till köpprocessen. 

Om man inte lyckas väcka intresse är kunder, för tillfället, förlorad för företaget. 

Grönroos beskriver i detta sammanhang ett exempel på innehållet i kundrelationens livscykel 

för ett sjötransportföretags utbud konferensarrangemang.
87

 Vissa likheter finns mellan denna 

livscykel och en researrangörs tänkbara kundrelations livscykel. Initialskedet innehåller här 

bland annat reklam, annonser och broschyrer. 

2. Köpprocess 

Företaget ger genom sina marknadsföringssatsningar löften som förhoppningsvis accepteras 

av kunderna för att i sin tur generera ett positivt köpbeslut. Dessa löften ska motsvara det man 

senare kan erbjuda kunden. Lyckas man inte med att ge korrekta löften, förlorar man kunden. 

Köpprocessen innehåller bland annat erbjudande och bokning.  

3. Konsumtionsprocess 

I denna process konsumerar kunden tjänsten. Vilka upplevelser lyckas företaget ge kunderna? 

Målet är att få kunden så nöjd med den upplevda kvaliteten på tjänsten att 

återköpssannolikheten ökar, kundrelationen stärks och merförsäljningsmöjligheterna 

förbättras. Om kunden inte är nöjd efter konsumtionsprocessen finns det risk för att livscykeln 

bryts och att negativa rykten börjar spridas. Konsumtionsprocessen innehåller bland annat 

check in, hotellrum, restauranger och personal.  

Målet för många företag är att få en bestående kundrelation, vilket lättare kan skapas om man 

sköter kundrelationerna under hela livscykeln, framför allt under konsumtionsprocessen.
88

 

 

 

                                                           
86Grönroos(2003), s. 21 
87Grönroos(2003), s. 23 
88Grönroos (2003), s. 22 
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3.5 Teoriernas användbarhet 

De valda teorierna har använts för att belysa uppsatsens ämne och utforma frågorna som 

ställts till researrangörerna. De ställda frågorna är utformade under följande rubriker; 

Kundnöjdhet och kundlojalitet, där frågorna baserats på begreppen kundnöjdhet och 

kundlojalitet som nämnts i problembakgrunden och i teorin CRM. Varumärke, där frågorna 

baserats på teorin Brand Equity. Kvalitet, där frågorna baserats på begreppet kvalitet och 4Q-

modellen. De två sista frågorna som ställts till researrangörerna angående vulkanutbrottet på 

Island är ställda för att införliva nutida händelser som rör uppsatsens ämne. Teorin om 

kundrelationens livscykel har varit underlag för enkäten som gjorts på ett urval av 

populationen, dvs. ”kunderna”. 

3.5.1 Överskådlig tabell över frågorna till mejlväxling 

Nedan beskrivs vilka delar av teorierna som har använts vid frågorna till researrangörerna 

Fritidsresor och Ving. Frågorna till researrangörerna kan hittas som bilaga. 

 

3.5.2 Överskådlig tabell över frågorna till enkätundersökningen 

Nedan beskrivs hur teorierna har influerat enkätfrågorna. Enkätfrågorna kan hittas som bilaga. 

    Fråga                                                               Teori 

4. Hur ofta brukar Ni resa med en researrangör 

per år? 

Kundlojalitet. 

5. Vilken var den senaste researrangören Ni reste 

med? 

Kundlojalitet. 

6. Vilken researrangör reste Ni med gången 

innan dess? 

Kundlojalitet. 

CRM- interaktion med kunderna, Kundlojalitet och 

Kundnöjdhet. 

Frågorna 1-16. Fråga 17 och 18 handlar om 

konkurrenter och kopplas till lojalitet då 

konkurrensfördelar kan underlätta skapandet av 

kundlojalitet. 

Brand Equity- kännedom om varumärke. Frågorna 19 och 20. 

Kvalitet- varumärke, image, förväntningar, 

erfarenheter, relationskvalitet och teknisk kvalitet 

Frågorna 21-23. 
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7. Hur nöjd var Ni med er senaste resa överlag 

på en skala 1-7? 

Kundnöjdhet. 

8. Hur stor är sannolikheten att Er 

nästkommande resa med en researrangör 

kommer att bli med samma som Ni reste med 

senast? 

Kundnöjdhet, Kundlojalitet, Kundrelationens 

livscykel – kan en relation skapas? 

9. På en skala 1-7, hur villiga är Ni att 

rekommendera Er senaste researrangör Ni 

reste med till andra? 

Kundlojalitet. 

10. På en skala 1-7, hur viktig är kvaliteten på 

följande faktorer hos en researrangör? (1 = 

Inte viktigt, 4 = Viktigt, 7 = Mycket viktigt) 

 Bra service, enkel bokningsprocess, trygg och            

säker resa till och från resmålet, tydlig 

information, hög boendestandard och övriga 

faciliteter kring resmålet t.ex. barnklubb 

Kvalitet, Kundrelationens livscykel – Köpprocess och 

konsumtionsprocess.  

 

11. På en skala 1-7, anser Ni att Ni är lojal mot en 

researrangör? 

Kundlojalitet. 
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4. Empiri 

Kapitlet börjar med presentationer av researrangörerna. I detta kapitel kommer intervjuerna 

med researrangörerna och enkätundersökningen att redogöras för.  

 

4.1 Presentationer av researrangörerna 

Följande presentationer är till för att ge en grundläggande kunskap om de olika 

researrangörerna som man har haft mejlväxling med.  

4.1.1 Fritidsresor 

Fritidsresor är en av de äldsta researrangörerna i Sverige och ingår i dag i den nordiska 

koncernen Fritidsresegruppen som innefattar ledande researrangörer i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Fritidsresor är huvudarrangörer i Sverige, men även TEMA och Nazar 

ingår i Fritidsresegruppens svenska verksamhet. Sedan 2007 är Fritidsresegruppen en del av 

resekoncernen TUI Travel Plc, som har över 30 miljoner kunder om året och äger sina egna 

flygplan som används för Fritidsresors charterresor.
89

  

Försäljningen av resor sker via internet, i telefon, i egna butiker och via resebyråer. 

Fritidsresor arrangerar paketresor med charter och reguljärflyg, endast flyg, tågresor och 

kryssningar. Fritidsresors största målgrupp är barnfamiljer och de har anpassat stora delar av 

utbudet till detta segment. De hotellprodukter Fritidsresor erbjuder är många; Blue Village, 

Blue Star, Blue Selection, Blue Couples, Blue Train, Splash etc.
90

 

Fritidsresor hade under 2009 cirka 550 000 resenärer och en omsättning under samma period 

på 4,22 miljarder kronor.
91

 

 

 

 

                                                           
89Fritidsresor, http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/, 2010-04-30, 13.30 
90Fritidsresor, http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/, 2010-04-30, 13.30 
91Fritidsresor, http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/, 2010-04-30, 13.30 

http://www.fritidsresor.se/
http://www.fritidsresor.se/resor/Endast-flyg-eller-hotell/Endast-flyg/
http://www.fritidsresor.se/resor/Resa-med-tag/
http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/
http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/
http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/


23 

 

4.1.2 Ving 

Ving är i dag en av de största researrangörerna på svenska marknaden men startades från 

början med enkla bussresor till Europa. Ving ingår nu i den internationella resekoncernen 

Thomas Cook Group plc, vilka är noterade på London-börsen.
92

  

Vings resor kan köpas via internet, i telefon, i egna butiker och i utvalda resebyråer. Ving är 

kända för att arrangera charterresor, flexibla paketresor med reguljärflyg, men även enskilda 

flygbiljetter och hotellövernattningar till de personer som vill resa på egen hand. Vings största 

målgrupp är, likt Fritidsresor, barnfamiljer. Även Ving har ett stort hotellproduktutbud; 

Sunving Resort, SunGarden, SunFamily, Sunprime Resorts, spahotell, golfhotell etc.
93

  

Ving har cirka 600 000 resenärer årligen och en omsättning år 08/09 på 4,35 miljarder 

kronor.
94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92Ving, http://www.ving.se/foretaget, 2010-04-30, 13.30   
93Ving, http://www.ving.se/foretaget, 2010-04-30, 13.30   
94Ving, http://www.ving.se/foretaget, 2010-04-30, 13.30   

http://www.ving.se/foretaget
http://www.ving.se/foretaget
http://www.ving.se/foretaget
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4.2 Tabell över genomförd mejlväxling 

Fritidsresor; Åsa Segetorp, Operations Manager, Fritidsresor AB 

Ving; Claes Pellvik, Marketing Manager, Ving AB Sweden 

 

  

 

 

                                                              

1.Hur definierar ni 

kundlojalitet? 

Vi värderar både, Most Loyal 

Customer (3 bokade resor inom två 

år) & Repeat Customer (två bokade 

resor inom två år). 

Det är kunder som rest med oss 

minst 2 gånger de senaste 3 åren. 

2.Tycker ni att ni har lojala 

kunder? / Tycker ni att 

kunderna är lojala i 

resebranschen? 

 

 

3.Vilken kundgrupp tror ni är 

den mest lojala? (Ensamstående 

utan hemmavarande barn, 

ensamstående med 

hemmavarande barn (0-15 år), 

ensamstående med 

hemmavarande barn (över 15 

år), par utan hemmavarande 

barn, par med hemmavarande 

barn (0-15 år), par med 

hemmavarande barn (över 15 år) 

Visst har vi det, åtminstone en 

ökande skara. / Nej, resebranschen 

är en svår bransch när det gäller 

lojalitet eftersom det finns en stor 

andel kunder som reser endast när 

det är billigt och som bortser från 

resans kvalitativa innehåll. 

- 

Generellt sett är kunderna i 

resebranschen ganska otrogna. 

Men tack vare att vi har stor andel 

unika hotell, som man bara kan 

boka via Ving, så har vi en större 

andel. 

 

Par med hemmavarande barn (0-15 

år). 

 

4.Är det viktigt med en 

interaktiv relation mellan er och 

kunderna? 

 

 

Ja, vi utgår från att 

relationsskapande 

kundkommunikation är vad som 

vinner i dagens kundservice. 

Ja absolut, det får inte bli en 

monolog. Vi behöver en dialog 

med kunden för att hela tiden 

utveckla vårt kunderbjudande. 
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5. Vilken är er strategi för att 

skapa lojala kunder? Service, 

utbud, pris, 

Service, möter kunden per telefon 

och för övrigt avoidence – 

säkerställer att kunden får 

interaktiv information istället för 

slösar bort tid i telefonkö. 

 

Viktigast för oss är att utveckla 

unika och uppskattade 

hotellprodukter, tex Sunwing 

Resort och Sunprime Resort. Men 

också service och kvalitet i allt vi 

gör. 

 

6. Om ni inte har någon speciell 

strategi för att skapa lojala 

kunder – varför? 

 

Se ovan. Se ovan. 

7. Använder ni lojalitetsprogram 

för att skapa lojala kunder? 

 

Ja. Inget publikt program, typ samla 

poäng på bensinbolag, eftersom vi 

säljer en sällanköpsprodukt och där 

vi har låga marginaler. Däremot 

har vi ett internt program där bra 

kunder får tex bästa rummet, en 

uppvaktning, osv. Ett sätt för oss 

att säkerställa att bra kunder 

fortsätter vara nöjda och att vi 

något överträffar kundernas 

förväntningar. 

8. Tycker ni att den strategi som 

ni har valt att tillämpa är/har 

varit framgångsrik? Om ja, 

varför och om nej, varför inte? 

Ja men inom resebranschen har 

man en stor ”otrohetsfaktor” 

eftersom det finns mycket 

upplevelser för kund. 

Ja ser man till att vi har 

resebranschens högsta marginal 

och mest återkommande kunder så 

är vi nöjda. Handlar mycket om att 

överträffa förväntningar. 

9.Hur mäter ni lojalitet och 

kundnöjdhet? Med regelbundna 

undersökningar, uppdaterad 

data om kunder? 

Kundundersökningar efter varje 

avslutad semesterresa. 

Via vår enkät. 
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10.Strävar ni efter lojala kunder, 

eller främst att skapa ”nöjda” 

kunder? 

Både delarna! Lojala kunder främst för oss, dem 

är också oftast nöjda. 

11. Ser ni ett tydligt samband 

mellan kundnöjdhet och 

kundlojalitet? 

Nej, inte nödvändigtvis. Men en 

missnöjd och lojal kund som vi 

snabbt säkerställer ett bekymmer 

för är fortsatt lojal företaget och 

talar mer om att vi också är så 

otroligt snabba att reda upp saker 

när det går fel! 

Ja helt klart. 

12. Är en nöjd kund = en lojal 

kund enligt er?  

 

Nej, inte nödvändigtvis. Det finns 

en stor otrohet i branschen 

eftersom vi ha liknande utbud och 

pris & flygtid ibland får avgöra. 

Däremot är det nödvändigt att 

hålla en jämn & hög kvalitet för att 

överhuvudtaget fundera på att 

arbeta med kundsegmentet 

"återkommande kund" 

Ja oftast. 

13. Tror ni att en kund måste vara 

väldigt/extremt nöjd för att bli 

lojal? 

Nej, inte nödvändigtvis. Ett 

oerhört viktigt framgångskoncept 

är trygghet & stabilitet - att "alltid" 

våga lita på. 

Nej men vi behöver överträffa 

kundens förväntningar något, det 

räcker. 

14. Tillämpar ni kundernas åsikt 

och konstruktiva kritik i ert 

strategival? 

Ja kundens röst är hörd i vårt 

företag. Utan en nöjd kund tror vi 

inte att ett företag kan vara 

framgångsrikt per idag. 

Ja helt klart, vi har ett unikt 

verktyg i form av våra 

kundenkäter och som över 50% av 

våra kunder svarar på. Där får vi 

viktig insikt om kvalitet på hotell 

och resmål, bla. Det är ett viktigt 

underlag för vår 

produktutveckling. 

15. Hur tar ni hänsyn till de lojala 

kunderna?(speciell behandling?) 

Ja när det gäller 

kundreklamationer säkerställer vi 

att de snarast möjligt får sitt 

problem bemött. 

 

Se svar på fråga 7, men vi har 

också differentierad behandling 

vid ev reklamationer och 

kundservice, beroende på 

kundsegment. 

16. Finns det ett samband mellan 

kundlojalitet och lönsamhet?  

 

Ja vi vill mena så. Vi har möjlighet 

att lägga pengar på dessa 

undersökningar och satsar utifrån 

att öka lojaliteten eftersom det 

alltid är dyrare att skaffa en ny 

kund än att underhålla en tidigare 

samt att en lojal kund renderar 

andra lojala kunder i det fall den 

generella kvaliteten håller för en 

lojal kundstock! 

Visst är det så, en återkommande 

kund som vi kommunicerar 

huvudsakligen via egna kanaler 

blir mycket billigare för oss än om 

vi ska gå ut och jaga en helt ny 

kund och som då fodrar ett stort 

reklamtryck. 
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17. Vilka är era största 

konkurrenter? 

Övriga stora inom branschen. När 

det gäller upplevelsebranschen kan 

även en by bil eller ett nytt kök vara 

en konkurrent. 

Traditionella researrangörer som 

Fritidsresor, men också 

egenpaketering av flyg och 

hotell, t.ex. Ryanair och 

hotels.com 

18. Vilka konkurrensfördelar har 

ni gentemot era största 

konkurrenter? 

Vi vänder oss mot barnfamiljer och 

har en produkt lämpad för dem. Vi 

lablar våra produkter starkt och 

vägleder på ett tydligt sätt. 

Unika hotell, starkt varumärke, 

bra service. 

 

19. Vad har ni för strategier för att 

skapa en positiv 

bild/associationer/uppfattningar 

om ert varumärke? 

Lugn, glädje, ”Dagarna man 

minns”. Nöjd Kund, Trygghet. 

 

Transparens, öppenhet, 

lyhördhet, good citizen och 

serviceminded. 

20. Hur tror ni att 

kunderna/allmänheten uppfattar 

er? 

Trygghet, man kan lita på 

Fritidsresor. 

 

Vi har många undersökningar 

som pekar på att vi uppfattas 

som nr 14. 

21. Har ni upplevt ett samband 

mellan tjänste - och 

produktkvalitet och upprepande 

köp hos kunderna? 

Ja. Ja helt klart, nöjda kunder= 

återkommande kunder. 

22. Vad har ni för strategier för att 

upprätthålla en god kvalitet från 

bokningstillfälle till hemresa? 

Utbildning av personal, hemsidan, 

leverantörer… 

- Vi har ett omfattande 

kvalitetssäkringssystem och 

utbildningsprogram, för både 

egen personal och 

underleverantörer. 

23. Vilka tre faktorer definierar ni 

mest som ett tecken på god kvalitet 

hos en researrangör? (Bra service, 

enkel bokningsprocess, trygg och 

säker resa till och från resemålet, 

tydlig information, hög 

boendestandard eller övriga 

faciliteter, t.ex. barnklubb)  

Egentligen skulle jag vilja svara; 

Kunder som rekommenderar oss till 

vänner och bekanta, Kunder som är 

nöjda med vår produkt och service, 

låga mätetal för reklamationer. 

1 = Bra service, 2 = Hög 

boendestandard och 3 = Tydlig 

information. 

24. Vilka är de tre viktigaste 

åtgärderna att göra, gällande 

drabbade resenärer, i samband 

med en krissituation som t.ex. 

tsunamin i Asien 2004 eller 

vulkanutbrottet på Island? 

Oerhört stark krisberedskap som 

kan agera från 0-100 per omgående 

oavsett vilken kris det än må vara. 

 1.) Skapa trygghet/ordning. 2.) 

Kommunikation 3.) Återresa 

Öppenhet, vilja att 

kommunicera, snabbhet att vara 

igång. I alla kanaler där kunden 

vill vara, se vår facebooksida nu 

i samband med askmolnet. 

25. Ser ni något samband mellan 

hanteringen av krissituationer 

(mindre och större sådana) och 

kundlojalitet? 

Ja mycket tydlig. Ja helt klart i långa loppet. Ett 

riktigt dåligt agerande skulle nog 

kunna vara förödande även 

kortsiktigt. 
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9.3 Enkätundersökning 

Av antalet tillfrågade var det 42 kvinnor och 45 män. 87 personer = 100 %. Bortfallet blev 23 

personer. (Totalt antal tillfrågade; 110 personer) 

 

2.Vilken var den senaste researrangör Ni reste med?   

Fritidsresor 28 % 

Ving  18 % 

Annan 48 % 

Ingen 6 % 

3. Vilken researrangör reste Ni med gången innan dess?      

Fritidsresor; Av de 28 % som valde resa senast med Fritidsresor, valde 56 % (14 av 25) resa med     

Fritidsresor redan gången innan dess. 

Ving; Av de 18 % som valde resa senast med Ving, valde 37.5 % (6 av 16) resa med Ving redan 

gången innan dess. 

Annan; Av de 48 % som valde resa de senaste resa med Annan än Fritidsresor och Ving,                

valde 78 % (30 av 38) resa med Annan än Fritidsresor och Ving gången innan dess. 

Ingen; Av de 6 % som valde resa med ingen på de senaste resan, valde 100 %(5 av 5) resa med 

Fritidsresor, Ving och Annan(Apollo) gången innan dess. 

 

14%

1% 2%

14%
9% 7% 1%

20%

1% 1%

18%

5% 7%

Ensamstående 
utan 

hemmavarande 
barn

Ensamstående 
med 

hemmavarande 
barn (0-15 år)

Ensamstående 
med 

hemmavarande 
barn (över 15 år)

Par utan 
hemmavarande 

barn

Par med 
hemmavarande 
barn (0-15 år)

Par med 
hemmavarnade 
barn (över 15 år)

Annan

1. Familjesammansättning

Kvinnor Män



29 

 

4. Hur ofta brukar Ni resa med en researrangör per år?     

1 32 %                  

2  14 %                  

3 6 %                  

3>   4 %                 

Vartannat år  15 %             

Sällan 29 %                

 

5. Hur nöjd var Ni med Er senaste resa överlag på en skala till 1-7 ?  

Mycket missnöjd                                  Nöjd                        Mycket nöjd 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

1 % 1 % 6 % 17 % 30 % 31 % 14 % 

    

6. Hur stor är sannolikheten att Er nästkommande resa med en researrangör kommer 

att bli med samma som Ni reste med senast?  

Liten sannolikhet                              Sannolikt                        Stor sannolikhet 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

6 % 14 %  18 % 25 % 10 %  15 % 12 % 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
6% 2. 

14%

3.
18%

4.
25%

5.
10%

6.
15%

7.
12%
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7.  På en skala 1-7, hur villiga är Ni att rekommendera Er senaste researrangör Ni reste 

med till andra? 

Inter villiga                                   Villiga                        Mycket villiga 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

3 %  5 %  10 % 30 % 19 % 20 % 13 % 

 

8. På en skala 1-7, hur viktig är kvaliteten på följande faktorer hos en researrangör?                 

(1 = Inte viktigt, 4 = Viktigt, 7 = Mycket viktigt)  

Bra service           

1 2 3 4 5 6 7 

2% 0% 5% 5% 22% 25% 41% 

Enkel bokningsprocess         

 1 2 3 4 5 6 7 

2% 0% 3% 9% 20% 36% 30% 

Trygg och säker resa till och från resmålet 

1 2 3 4 5 6 7 

2% 0% 1% 7% 21% 31% 38% 

Tydlig information      

1 2 3 4 5 6 7 

1% 2% 1% 7% 22% 36% 31% 

Hög boendestandard           

1 2 3 4 5 6 7 

1% 2% 9% 22% 22% 22% 22% 

Övriga faciliteter kring resmålet (t.ex. barnklubb) 

1 2 3 4 5 6 7 

16% 20% 13% 21% 16% 11% 3% 
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9. På en skala 1-7, anser Ni att Ni är lojal mot en researrangör?  

Inte alls lojal                                               Lite lojal/skulle lätt kunna byta                                                   Mycket lojal 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

23 % 9 % 6 % 38 % 9 % 6 % 9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

23%

2.

9%

3.

6%

4.

38%

5.

9%

6.

6% 7.

9%
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5. Resultat och analys 

Följande kapitel presenterar resultatet och analysen av empirin. 

 

5.1 Kundnöjdhet, kundlojalitet och CRM 

Från mejlväxlingen med Vings Marketing Manager Claes Pellvik och Fritidsresors Operations 

Manager Åsa Segetorp kan man se många likheter mellan de två stora researrangörerna. 

Både Fritidsresor och Ving tycker att de har lojala resenärer men Åsa Segetorp från 

Fritidsresor skriver att det är svårt att uppnå lojalitet i resebranschen. Detta eftersom det finns 

en stor andel kunder som vill resa billigt och är villiga att bortse från resans kvalitativa 

innehåll vid en bokning av en resa. Hon skriver vidare att det finns en stor ”otrohetsfaktor” i 

researrangörsbranschen och även Claes Pellvik från Ving tycker att kunderna är relativt 

otrogna i resebranschen.  Han menar att Ving har en fördel genom deras unika hotellutbud 

vilka man bara kan boka via Ving. En av frågeställningarna i denna uppsats är; Finns det 

kundlojalitet i researrangörsbranschen? Enligt Segetorp och Pellvik är svaret ja. Vad är då en 

lojal kund? 

Fritidsresor definierar sin lojala kund som ”Most Loyal Customer” vilket innebär en kund 

som bokar tre resor inom två år. Hos Ving definieras en kund som lojal då denna reser två 

gånger på tre år. Segetorp vill poängtera att Fritidsresor värderar återkommande kunder lika 

mycket som lojala och har definierat återkommande kund som ”Repeat Customer”, en kund 

som bokar två resor inom två år. Detta visar att Fritidsresors definition av en lojal kund är 

hårdare än Vings då de anser att en kund bör resa oftare för att anses vara lojal. Det finns 

många definitioner av begreppet kundlojalitet men de flesta tycks ha en gemensam slutsats; 

kundlojalitet kan sägas vara en sorts viljebaserat förhållande mellan kunden och företaget 

över tiden.
95

 Både Fritidsresor och Ving har definierat kundlojalitet som ett förhållande 

mellan företaget och dess resenär över tiden. Dock skiljer sig dessa definitioner åt gällande 

begreppet ”över tiden”. Vad lojalitet egentligen innebär är ofta en individuell åsikt, vilket 

framkommer i svaren från Segetorp och Pellvik då de har olika uppfattning om vad som är 

lojalitet bland deras respektive resenärer. 

                                                           
95Söderlund (2001), s. 29-30 
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Enkätundersökningen visade att 32 % av de tillfrågade reser med en researrangör en gång om 

året. 29 % reser sällan med en researrangör, 15 % reser vartannat år och 14 % reser 2 gånger 

om året. Enligt Fritidsresors definition av kundlojalitet anses 24 % av de tillfrågade kunna 

vara lojala, eftersom de reser mer än i genomsnitt 1,5 gånger/år (3 gånger/2 år). Enligt Vings 

definition av kundlojalitet anses 56 % av de tillfrågade kunna vara lojala, då de reser mer än i 

genomsnitt 0,67 gånger/år (2 gånger/3 år). Av de 28 % som senaste resan valde att resa med 

Fritidsresor hade drygt hälften av dessa rest med Fritidsresor även gången innan dess. Av de 

18 % som senaste resan valde att resa med Ving hade drygt 37 % rest med Ving även gången 

innan dess. Då många har rest med samma researrangör två gånger efter varandra och hela   

62 % påstår att det är sannolikt eller mycket sannolikt att de även vid nästa resa kommer att 

boka samma researrangör kan man se en kundlojalitet i branschen. På frågan om kunderna 

själva ser sig som lojala svarade 23 % att de inte alls är lojala, 38 % svarade att de är lite 

lojala alternativt lätt skulle kunna byta och 9 % anser att de är mycket lojala. Begreppet 

kundlojalitet är omfattande och ofta en individuell tolkning vilket visas här då 

researrangörerna har olika definitioner av begreppet vilket gör att de har olika antal lojala 

kunder. Majoriteten av kunderna anser att de inte lojala eller lite lojala/skulle lätt kunna byta 

medan flertalet medger att det är sannolikt eller mycket sannolikt att de vid nästa resa med en 

researrangör kommer välja den arrangör de reste med sist. När är man egentligen lojal? Det 

faktum att arrangörernas definitioner av kundlojalitet skiljer sig och att svaren från kunderna i 

undersökningen visar på olika tolkningar av lojalitet leder till en bekräftelse av forskares 

åsikter om att begreppet är oerhört komplext, omfattande och ofta en individuell tolkning.  

CRM är en strategi som används av företag då de strävar efter kundlojalitet.
96

 Kärnan i denna 

strategi är att man uppnår en större lönsamhet genom att utveckla mer hållbara och 

ömsesidiga förhållanden mellan företaget och deras kunder.
97

 Ett viktigt steg i denna strategi 

är att interagera med kunderna och att bygga relationer.
98

 En interaktiv relation mellan 

kunderna och företaget anses vara viktigt för båda researrangörerna. Fritidsresor tycker att det 

viktigaste är att man skapar kundrelationer med ömsesidig kommunikation, vilket 

Fritidsresors kundrelationsstrategi utgår från. Segetorp beskriver att Fritidsresor inte hade 

varit lika framgångsrika som de är idag om de inte hade lyssnat på sina kunder. Även Ving 

menar att man behöver en bra dialog mellan parterna så att man hela tiden kan utveckla 

                                                           
96Christopher m.fl.(2002), s. 17 
97Aaker, David A: McLoughlin, Damien (2007). Strategic market management, European edition, Wiley s.199 
98Aaker, McLoughlin (2007), s. 200-202 
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kunderbjudandet. Hänsyn till kundernas åsikter tas i Ving genom kundenkäter där man får 

insikt om kvalitet bl.a. på resmål och hotell. Kundenkäter hjälper därmed Ving att kartlägga 

kundnöjdheten. Fritidsresor använder också kundundersökningar som delas ut efter varje resa, 

för att kunna se och mäta kundnöjdheten. 

Fritidsresor och Ving tänker likadant angående frågan om hur man strategisk skapar lojala 

kunder. Båda säger att service är en viktig faktor. Hos Ving räknas även kvalitet och 

utveckling av unika och uppskattade hotellprodukter som viktiga faktorer.  Researrangörerna 

använder lojalitetsprogram som support för att hjälpa och upprätthålla skapandet av lojala 

kunder. Pellvik beskriver att deras lojalitetsprogram är ett internt lojalitetsprogram, där bra 

kunder får vissa förmåner t.ex. bättre rum. Detta är ett sätt att säkerställa kundernas nöjdhet 

och överträffa deras förväntningar. Segetorp och Pellvik är övertygade om att deras respektive 

arbetsgivares strategiska val har varit framgångsrika. Segetorp konstaterar att även då 

Fritidsresors strategi har varit framgångsrik finns det en stor otrohetsfaktor bland kunderna 

eftersom det finns många andra alternativ att uppleva för kunderna. Både Fritidsresor och 

Ving prioriterar att eventuella reklamationer ska behandlas snabbt, tillfredställande och på 

bästa möjliga sätt. Det räcker inte att bara skapa nöjda kunder utan både Fritidsresor och Ving 

strävar efter lojala kunder. Vägen för att få lojala kunder är att man först skapar nöjda kunder. 

Denna slutsats är självklar då en lojal kund oftast är en nöjd kund om lojaliteten inte är en s.k. 

tvingad lojalitet.
99

 Frågan är om en nöjd kund automatiskt blir en lojal kund. I 

problembakgrunden redovisades olika forskares åsikter kring sambandet mellan kundnöjdhet 

och kundlojalitet. De flesta nämnda forskarna anser att det finns ett samband mellan nöjdhet 

och lojalitet, dock att detta samband är komplext och för att nöjdheten ska kunna leda till 

lojalitet måste den vara väldigt hög.
100

 Segetorp anser att det inte finns ett tydligt samband 

mellan kundnöjdhet och kundlojalitet och att en nöjd kund inte nödvändigtvis är en lojal 

kund. Hon hänvisar branschens stora otrohet och liknande utbud och priser. Pellvik menar att 

det finns ett självklart samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet och at en nöjd kund 

oftast är en lojal kund. Dock anser både Segetorp och Pellvik att en kund inte behöver vara 

väldigt eller extremt nöjd för att bli lojal. Segetorp beskriver att trygghet och stabilitet är 

oerhört viktiga framgångsrecept och Pellvik menar att det är viktigt att överträffa kundernas 

förväntningar för att kunna skapa kundnöjdhet och kundlojalitet.   

                                                           
99Feurst (1999), s. 132 
100Bowen (2001),  

    Yu, Yi-Ting: Dean, Alison (2001)  

    Blomqvist m.fl (2004) 
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Fritidsresor och Ving är två av Sveriges mest välkända researrangörer med tusentals resenärer 

årligen. En stor anledning till detta är att kunderna är nöjda med researrangören och dess 

erbjudande. En nöjd kund sprider ryktet vidare, vilket leder till nya potentiella kunder för 

researrangörerna. Då både Segetorp och Pellvik påpekar att kunderna i 

researrangörsbranschen är otrogna i sitt beteende leder det till analysen att en nöjd kund inte 

automatiskt är en lojal kund.  

Bowen och Chen menar att endast mycket hög kundnöjdhet leder till kundlojalitet
101

 och 

enligt resultatet från enkätundersökningen ser sambandet mellan kundnöjdhet och 

kundlojalitet ut på följande vis.  

                                          Lojalitetsbegrepp enligt Bowen och Chen 

 

               

(Mycket nöjd) 7  6 av 12  50%  8 av 12      66% 

 6  3 av 27  11%  14 av 27    52% 

 5  4 av 26  15%  5 av 26      19% 

(Nöjd) 4  2 av 15  13%     1 av 15      67%    

 

Liksom Bowen och Chens slutsatser kan man även här se att när kundnöjdheten ökar, ökar 

även antalet lojala kunder. Då det endast är 12 personer som varit mycket nöjda med sin 

senaste resa med en researrangör kan denna slutsats relevans ifrågasättas. Trots en minde 

undersökningsgrupp är resultatet av frågan liknande det resultat som Bowen och Chen kom 

fram till, att kundlojaliteten ökar när kundnöjdheten ökar men att sambandet är icke-linjärt. 

Jennifer Rowley och Christopher Martin m.fl redogör för sambandet mellan kundlojalitet och 

lönsamhet
102

 och Segetorp och Pellvik bekräftar att det finns ett samband mellan dessa. 

                                                           
101Bowen, Chen (2001)  
102Rowley, Jennifer (2005): The four Cs of customer loyalty. Journal of Marketing Intelligence and Planning. Vol. 23, No. 6, 

s 574-581 

    Christopher, Martin: Payne, Adrian: Ballantyne, David (2002): Relationship marketing – creating stakeholder value. Great 

Britain, Biddles Ltd, s. 8 

Nöjdhet med 

senaste resan         
Stor sannolikhet att nästa resa blir med 

samma researrangör (svarat en 6 eller 7) 

(återkommande). 

Villighet att rekommendera senaste 

researrangör till andra (svarat en 6 

eller 7) (rekommendationer). 
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Segetorp Både Segetorp och Pellvik har liknande tankegångar då de båda menar att det lönar 

sig att satsa på nuvarande kunder i stället för att skaffa nya.  

Fritidsresor anser att deras konkurrenter är de övriga researrangörerna inom branschen, men 

också aktörer inom upplevelsebranschen. Pellvik tycker att de största konkurrenterna till Ving 

är de traditionella researrangörerna, t.ex. Fritidsresor men också egenpaketering av flyg och 

hotell, t.ex. Ryanair. Segetorp skriver att Fritidsresor, som mest inriktat sig mot barnfamiljer, 

har lyckats att positionera sina produkter starkt, vilket är en av deras konkurrensfördelar. 

Pellvik skriver att Vings konkurrensfördel gentemot andra är sitt starka varumärke, unika 

hotell och höga service. 

5.2 Varumärke och kvalitet 

Christian Grönroos beskriver att det finns flera olika faktorer som avgör om en kund blir nöjd 

eller inte och första hand upplever kunden kvaliteten på varan eller tjänsten.
103

 Det som 

påverkar en kunds upplevda kvalitet är bland annat varumärke, erfarenheter och 

förväntningar.
104

 Ett starkt varumärke kan vara en otrolig fördel för ett företag då många 

människor förknippar företaget med dess varumärke. 

Brand Equity är en strategi som används för att stärka ett företags varumärke. Strategin består 

av; kännedom om varumärke, upplevd kvalitet, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer.
105

 Ett företag som erbjuder varor eller tjänster som skapar värde för 

kunderna, tillfredsställer behov och har en kvalitet som kunderna upplever vara hög ger 

företaget bra förutsättningar för att lyckas.
106

 Det finns många variabler som påverkar 

kundernas upplevda kvalitet; varumärke, image, förväntningar, erfarenheter, teknisk kvalitet 

och funktionell kvalitet.
107

 Frågor har ställts till researrangörerna, om vad de har för strategier 

för att skapa just positiva associationer om sin researrangörs varumärke och om det finns 

samband mellan produkt- och tjänstekvalitet och upprepade köp hos kunderna. 

För att kunna skapa en positiv bild av sitt varumärke beskriver Segetorp att Fritidsresor vill 

förmedla en association som handlar om lugn, glädje, trygghet och nöjd kund. Fritidsresors 

slogan är ” Dagarna man minns”.  Ving vill skapa positiva associationer hos allmänheten 

                                                           
103Grönroos, Christian (2002): Service management och marknadsföring – en crm ansats. Malmö, Liber AB, s. 92 
104Grönroos (2008), s 89 
105Aaker, McLoughlin (2007), s.174-178 
106Gummesson (1998), s. 25 
107Gummesson (1998), s. 25 

    Grönros, Christian (2003), s. 31-34 
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genom att vara öppna, transparenta, lyhörda, ” good citizen” och serviceinriktade. Hur tror de 

att allmänheten uppfattar researrangörerna? Pellvik konstaterar att tidigare nämnda adjektiv är 

ett resultat från deras många kundundersökningar, medan Segetorp är säker på att allmänheten 

associerar Fritidsresor med trygghet och pålitlighet.  

Ett starkt varumärke har en avgörande roll när det gäller att locka till sig kunder, vilket de 

flesta företag är medvetna om, speciellt i hårt konkurrenssatta branscher. Varumärket är den 

synliga delen av företaget och det är därför viktigt att det berättar någonting om företaget och 

symboliserar det företaget vill stå för. Både Fritidsresor och Ving har skapat starka 

varumärken och undersöker också om respektive varumärke uppfattas så som de önskar.  

Segetorp menar att tre faktorer som visar på en god kvalitet hos en researrangör är kunder 

som sprider positiv word-of-mouth, kunder som är nöjda med deras produkt och service och 

låga mätetal för reklamationer. Pellvik anser att tre tecken på en god kvalitet hos en 

researrangör är en bra service, en hög boendestandard och en tydlig information. Segetorp och 

Pellvik är båda övertygande att det finns ett samband mellan produkt- och tjänstkvalitet och 

upprepande köp hos kunderna. Segetorp skriver att service, bl.a. då kunder möter företaget via 

telefon, är en viktig strategi för att få lojala kunder. Även Pellvik skriver att service och 

kvalitet ska speglas i allt de gör för att tillfredsställa kundernas förväntningar och behov. Om 

man är en nöjd kund är man en återkommande kund, skriver Pellvik. Borde inte en 

återkommande kund vara en lojal kund? Sambandet mellan kundnöjdhet, återkommande och 

kundlojalitet verkar vara komplicerat då många kunder troligtvis är nöjda med sin 

researrangör och dess erbjudande, men ändå väljer att se sig om efter andra alternativ vid 

nästkommande resa. Pellvik beskriver att Ving har ett omfattande kvalitetssäkringsprogram 

och utbildningsprogram som innefattar egen personal och underleverantörer för att 

upprätthålla kvaliteten från bokningstillfälle till hemresa. 

På enkätfrågan om hur viktig kvaliteten är på ett antal faktorer hos en researrangör ansåg 

majoriteten att de tre viktigaste faktorerna var en trygg och säker resa till och från resemålet, 

en hög boendestandard och en enkel bokningsprocess. Kvaliteten på övriga faciliteter fick 

spridda åsikter, bland annat tyckte 16 % att det inte var viktigt och endast 3 % att det var 

mycket viktigt.  De tre faktorer som ansågs vara viktigast var en trygg och säker resa till och 

från resemålet, en hög boendestandard och en enkel bokningsprocess 
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Många faktorer påverkar kundnöjdhet och kundlojalitet och det är viktigt för företagen att 

försöka möta kundernas nuvarande och framtida behov. Kundrelationens livscykel består av 

tre viktiga steg; initialskedet (reklam, annonser och broschyrer), köpprocessen (erbjudande 

och bokning) och konsumtionsprocessen (bl.a. hotellrum och personal). Om kunden inte är 

nöjd efter konsumtionsprocessen finns det risk för att livscykeln bryts och att negativa rykten 

börjar spridas.
108

 

5.3 Krissituationer 

Under krissituationer har Fritidsresor en stark krisberedskap med tre viktiga steg (skapa 

trygghet och ordning, kommunikation och återresa) som ska kunna reagera snabbt.  På Ving 

är man förberedda för att kunna komma igång snabbt, vara öppna och kunna kommunicera 

effektivt. Ving försöker täcka alla kanaler där kunderna kan vara t.ex. genom att ha en 

facebooksida under askmolnkatastrofen. Segetorp och Pellvik ser båda ett tydligt samband 

mellan hanteringen av krissituationer och kundlojalitet. Pellvik tillägger att ett dåligt agerande 

kan vara förödande både på kort och lång sikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108Grönroos (2003), s. 21-23 
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5.4 Överskådlig matris över begreppen kvalitet, kundnöjdhet, kundlojalitet och 

lönsamhet. 

  Fritidsresor  Ving  Kunderna 

 

 

Kvalitet  

 

 

 

 

Kundnöjdhet 

 

 

 

 

Kundlojalitet 

 

 

 

 

 

Lönsamhet 

 

 

 

 

Vad är kvalitet? 

*Positiv word-of-mouth, 

*Kunder som är nöjda med 

deras produkt  

*Service och låga mätetal för 

reklamationer. 

Vad är kvalitet? 

*Bra service 

*Hög boendestandard  

*Tydlig information 

I vilka faktorer är en god 

kvalitet viktigast? 

*Trygg och säker resa till och 

från resemålet 

*Hög boendestandard  

*Enkel bokningsprocess 

 

Kundenkäter används för att 

kartlägga kundnöjdheten. 

Klart samband mellan 

kundnöjdhet och kundlojalitet. 

En nöjd kund oftast en lojal 

kund. Dock behöver en kund 

inte vara extremt nöjd för att 

bli lojal.  

Det finns ett samband mellan 

kundnöjdhet och kundlojalitet. 

Dock kan den anses vara icke-

linjär. 

Kundundersökningar delas ut 

efter varje resa för att mäta 

kundnöjdheten. 

Inget nödvändigtvis tydligt 

samband mellan kundnöjdhet 

och kundlojalitet. En nöjd kund 

inte automatiskt en lojal kund. 

Dock behöver en kund inte vara 

extremt nöjd för att bli lojal. 

Enligt enkätundersökningen 

finns det kundlojalitet i 

researrangörsbranschen.  

Majoriteten av de tillfrågade 

anser att de INTE är lojala/lite 

lojala men skulle lät kunna 

byta researrangör. 

Ja, det finns kundlojalitet i 

researrangörsbranschen.  

Definition av kundlojalitet; Om 

en kund bokar två resor inom 

tre år = 0,67 resor/år. 

Råder ”otrohet” bland 

kunderna. 

Interaktiv relation med 

kunderna viktigt.  

Använder lojalitetsprogram.  

Ja, det finns kundlojalitet i 

researrangörsbranschen. 

Definition av kundlojalitet; 

”Most loyal customer”; om en 

kund bokar tre resor inom två år 

= 1,5 resor/år. ”Repeat 

customer = 2 bokade resor 

inom två år = 1 resa/år) 

Råder ”otrohet” bland 

kunderna. 

Interaktiv relation med kunder 

viktigt. 

Använder lojalitetsprogram. 

 Det finns samband mellan 

kundlojalitet och lönsamhet. 

Billigare att behålla en 

nuvarande kund än att skaffa 

en ny. 

 

Det finns samband mellan 

kundlojalitet och lönsamhet. 

Billigare att behålla en 

nuvarande kund än att skaffa en 

ny. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits från resultatet och analysen. 

 

Vilka metoder använder de valda researrangörerna för att skapa kundnöjdhet och 

kundlojalitet? 

Efter en mejlväxling med Fritidsresors Operations Manager, Åsa Segetorp och Vings 

Marketing Manager, Claes Pellvik, framgick det att likheterna mellan de två stora 

researrangörerna är många. Båda researrangörerna anser att en interaktiv relation mellan 

företaget och kunden är viktigt. Fritidsresors kundrelationsstrategi utgår från kundrelationer 

med ömsesidig kommunikation och Ving menar att en bra dialog mellan parterna är viktig, 

för att hela tiden utveckla kunderbjudandet. Ving tar hänsyn till kundernas åsikter genom 

kundenkäter, där företaget får insikt om kvalitet bl.a. på resmål och hotell. Dessa kundenkäter 

hjälper Ving att kartlägga kundnöjdheten. Även Fritidsresor använder kundundersökningar 

som delas ut efter varje resa för att kunna se och mäta kundnöjdheten. Fritidsresor och Ving 

hävdar att service är en viktig faktor vid skapandet av lojala kunder. Även kvalitet och 

utveckling av unika och uppskattade hotellprodukter är enligt Ving viktiga faktorer.  

Researrangörerna använder lojalitetsprogram som support, för att hjälpa och upprätthålla 

skapandet av lojala kunder.  

Finns det kundlojalitet i researrangörsbranschen? 

Både Fritidsresor och Ving anser att de har lojala resenärer, men att ”otrohetsfaktorn” bland 

resenärerna är stor. Åsa Segetorp skriver att det är svårt att uppnå lojalitet i resebranschen 

eftersom det finns en stor andel kunder som vill resa billigt och är villiga att bortse från resans 

kvalitativa innehåll vid en bokning av en resa. Claes Pellvik beskriver att Vings fördel är att 

de har ett unikt hotellutbud, som man bara kan boka via Ving.  

Enligt enkätundersökning finns det kundlojalitet i researrangörsbranschen, om man utgår ifrån 

de definitioner av kundlojalitet som researrangörerna själva använder. Både Fritidsresor och 

Ving har definierat kundlojalitet som ett förhållande mellan företaget och dess resenär över 

tiden. Dock skiljer sig deras definitioner åt gällande begreppet ”över tiden”. Fritidsresor 

definierar sin lojala kund som ”Most Loyal Customer”, vilket innebär en kund som bokar tre 

resor inom två år (reser i genomsnitt 1,5 gång/år). Hos Ving definieras en kund som lojal då 
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denna reser två gånger på tre år (reser i genomsnitt 0,67 gånger/år). En större andel av de 

tillfrågade faller in i Fritidsresors definition av kundlojalitet då denna definition är vidare än 

Vings. Vad lojalitet innebär är ofta en individuell åsikt, vilket framkommer i svaren från 

Segetorp och Pellvik, då de har olika uppfattning om vad som är lojalitet i denna bransch. Det 

finns kundlojalitet i denna bransch men majoriteten av de tillfrågade anser inte att de är lojala 

mot en researrangör.  

Hur ser sambandet ut mellan kundnöjdhet och kundlojalitet ut i researrangörsbranschen? 

Åsikterna om sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet är många. Flera forskare 

menar att sambandet är komplext och att kundnöjdheten måste vara väldigt hög för att leda till 

kundlojalitet.
109

 Åsa Segetorp anser att det inte finns ett tydligt samband mellan kundnöjdhet 

och kundlojalitet och att en nöjd kund inte nödvändigtvis är en lojal kund. Claes Pellvik 

menar att det finns ett självklart samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet och att en 

nöjd kund oftast är en lojal kund. Både Segetorp och Pellvik anser dock att en kund inte 

behöver vara väldigt eller extremt nöjd för att bli lojal. Enkätundersökningen visade ett 

samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet, dock var detta samband svagt, vilket troligtvis 

berodde på det begränsade antalet tillfrågade i denna enkätundersökning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109Bowen (2001),  

    Yu, Yi-Ting: Dean, Alison (2001)  

    Blomqvist m.fl (2004) 
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7. Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras slutsatserna tillsammans med den inledande 

problembakgrunden. 

 

Åsa Segetorp från Fritidsresor och Claes Pellvik från Ving är båda eniga om att det finns 

svårigheter att skapa kundlojalitet i researrangörsbranschen då denna bransch karaktäriseras 

av en stor ”otrohetsfaktor” bland kunderna och ett liknande utbud mellan de olika 

researrangörerna. Flertalet metoder för att skapa kundlojalitet är lika mellan Fritidsresor och 

Ving, vilket kanske inte är konstigt då de båda är två av de största och mest väletablerade 

researrangörerna på den svenska marknaden. Dock skiljer sig deras definitioner åt gällande 

begreppet kundlojalitet. Lojalitet är ett mycket omfattande begrepp som med tiden har 

kommit att inkludera så mycket, att det blir svårt att använda begreppet vid både empiriska 

observationer och vid praktisk hantering.
110

 Blomqvist, Dahl och Haeger har definierat 

kundlojalitet på följande sätt; 

”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa hela - eller en betydande del 

av - sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande.”
111

 

Både Fritidsresor och Ving har definierat kundlojalitet som ett kvantitativt begrepp då en 

kund anses vara lojal om denna reser ett visst antal gånger under en viss tid, dvs. anlitar 

respektive företag över tiden för att tillfredsställa sitt behov av de produkter och tjänster som 

täcks in av företaget erbjudande. Fritidsresors lojalitetsdefinition är hårdare än Vings vilket 

medför att färre av de tillfrågade kunderna i vår enkät anses vara lojala ur Fritidsresors 

perspektiv. När är egentligen en kund lojal? Det finns många faktorer som påverkar den 

potentiella kundlojaliteten men en av de mest självklara enligt Söderlund är kundnöjdheten.
112

 

Det finns många olika åsikter kring detta samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet 

enligt Bowen och Chen finns det inget linjärt samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet.  

Genom en studie kom de fram till att det endast är när kundnöjdheten når en väldigt hög nivå 

medför det att lojaliteten ökar. I den nämnda studien mäter de två sorters kundlojalitet; 

tendens till återköp och positiv word-of-mouth kommunikation, dvs. då kunderna 

                                                           
110Söderlund, Magnus (2001): Den lojala kunden. Malmö, Liber AB, s. 23 
111Blomqvist, Ralf: Dahl, Johan: Haeger, Tomas (2004): Relationsmarknadsföring. Göteborg, IHM Publishing, s. 121  
112Söderlund (2001), s. 59 
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rekommenderar varan eller tjänsten till andra. I vår enkätundersökning utgick vi bl.a. från 

dessa definitioner av kundlojalitet och fann ett liknande samband som Bowen och Chen; att 

kundlojaliteten ökar då kundnöjdheten ökar. Denna slutsats kan ifrågasättas då vår 

enkätundersökning innehöll väsentligt färre tillfrågade än i Bowen och Chens undersökning.  

Yu och Dean menar att det är svårt att sträva efter nöjdhet bland alla kunder eftersom alla 

människor är egna individer och har olika preferenser
113

, vilket även gäller för begreppet 

lojalitet. Vad lojalitet innebär är ofta en individuell åsikt, vilket framkom i svaren från 

Segetorp och Pellvik, då de har olika uppfattning om vad som är lojalitet i denna bransch. Det 

finns kundlojalitet i denna bransch, både enligt Segetorp och Pellvik och vår 

enkätundersökning, dock anser majoriteten av de tillfrågade i denna undersökning att de inte 

är lojala mot en researrangör. Om man skulle haft andra variabler som grund till 

undersökningen än tendens till återköp och word-of-mouth kommunikation, skulle resultatet 

kanske inte blivit detsamma. 

Då begreppet lojalitet är så pass omfattande, svårdefinierat och individuellt beroende kan man 

fråga sig om det är ett relevant begrepp att använda överhuvudtaget. Om ett företag har lojala 

kunder eller inte beror på hur företaget i fråga har definierat ordet lojal, då det inte finns en 

entydig och generell definition av detta begrepp. Två av Sveriges största researrangörer har 

skilda meningar gällda lojalitetsbegreppet, och många av de kunder som enligt dessa 

definitioner faller innanför ramarna för vad en lojal kund är, anser själva att de inte är lojala. 

Detta är ett tydligt exempel på att begreppet lojalitet uppfattas olika beroende på vem man 

frågar.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
113Yu, Yi-Ting: Dean, Alison (2001): The contribution of emotional satisfaction to consumer loyalty. International Journal of 

Service Industry Management, Vol. 12, No. 3, s. 234-250 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Då lojalitetsbegreppet är så pass omfattande föreslås en vidare forskning kring detta begrepp 

och vilka de avgörande och påverkande faktorerna är för att skapa kundlojalitet i en viss 

bransch. Kvalitativa intervjuer med ett större antal researrangörer, eller andra företag, ger mer 

information om hur dessa arbetar med kundlojalitet. Även en större kvantitativ undersökning 

skulle vara intressant för att få en mer rättvis bild av konsumenters åsikter kring ämnet.  
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9. Bilagor 

9.1 Frågor till researrangörer 

Kundnöjdhet och Kundlojalitet 

1. Hur definierar ni kundlojalitet? 

2. Tycker ni att ni har lojala kunder?/ Tycker ni att kunderna är lojala i resebranschen? 

3. Vilken kundgrupp tror ni är den mest lojala? (Ensamstående utan hemmavarande barn, 

ensamstående med hemmavarande barn (0-15 år), ensamstående med hemmavarande 

barn (över 15 år), par utan hemmavarande barn, par med hemmavarande barn (0-15 

år), par med hemmavarande barn (över 15 år) 

4. Är det viktigt med en interaktiv relation mellan er och kunderna? 

5. Vilken är er strategi för att skapa lojala kunder? Service, utbud, pris, …  

6. Om ni inte har någon speciell strategi för att skapa lojala kunder – varför? 

7. Använder ni lojalitetsprogram för att skapa lojala kunder? 

8. Tycker ni att den strategi som ni har valt att tillämpa är/har varit framgångsrik? Om ja, 

varför och om nej, varför inte? 

9. Tillämpar ni kundernas åsikt och konstruktiva kritik i ert strategival? 

10.  Ser ni ett tydligt samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet?  

11. Är en nöjd kund = en lojal kund enligt er?  

12. Tror ni att en kund måste vara väldigt/extremt nöjd för att bli lojal?  

13. Hur tar ni hänsyn till de lojala kunderna? (speciell behandling?) 

14. Hur mäter ni lojalitet och kundnöjdhet? Med regelbundna undersökningar, uppdaterad 

data om kunder? 

15. 16. Finns det ett samband mellan kundlojalitet och lönsamhet?  

16. Strävar ni efter lojala kunder, eller främst att skapa ”nöjda” kunder? 

17. Vilka är era största konkurrenter? 

18. Vilka konkurrensfördelar har ni gentemot era största konkurrenter? 
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Varumärke och kvalitet  

19. Vad har ni för strategier för att skapa en positiv bild/associationer/uppfattningar om ert 

varumärke? 

20. Hur tror ni att kunderna/allmänheten uppfattar er? 

21. Har ni upplevt ett samband mellan tjänste - och produktkvalitet och upprepande köp 

hos kunderna? 

22. Vad har ni för strategier för att upprätthålla en god kvalitet från bokningstillfälle till 

hemresa? Utbildning av personal, hemsidan, leverantörer    

23. Vilka tre faktorer definierar ni mest som ett tecken på god kvalitet hos en 

researrangör? (Bra service, enkel bokningsprocess, trygg och säker resa till och från 

resemålet, tydlig information, hög boendestandard eller övriga faciliteter, t.ex. 

barnklubb)  

Krissituationer  

24. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna att göra, gällande drabbade resenärer, i samband 

med en krissituation som t.ex. tsunamin i Asien 2004 eller vulkanutbrottet på Island? 

25. Ser ni något samband mellan hanteringen av krissituationer (mindre och större sådana) 

och kundlojalitet? 

 

Frågorna 3, 11, 12, 13, 16 och 23 är kompletterade i efterhand.  
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9.1.2 Svar via mejl (gmail) från researrangörerna Fritidsresor och Ving 

Svar via mejl (gmail), Åsa Segetorp, Operations Manager, Fritidsresor, 2010-04-19 och 

kompletterande frågor 2010-06-10 

Vänligen Åsa Segetorp Operations Manager Fritidsresor AB - TUI Nordic Stockholm, 

Sweden Tel:         +46 (0) 8-720 72 50 E-post:    asa.segetorp@fritidsresor.se 

www.fritidsresor.se www.temaresor.se www.tuiflynordic.se 

Svar via mejl (gmail), Claes Pellvik, Marketing Manager, Ving, 2010-04-27 och 

kompletterande frågor 2010-06-11 

Claes Pellvik  Marketing Manager Ving Sweden part of Thomas Cook Group SE-105 20 

Stockholm  Phone: +46 8 555 130 32 Mobile: +46-709- 513 032 Fax: +46 8 555 130 95 E-

Mail: claes.pellvik@ving.se 

Lojalitet 

1. Hur definierar ni kundlojalitet?  

S: Vi värderar både, Most Loyal Customer (3 bokade resor inom två år) & Repeat Customer 

(två bokader resor inom två år).  

P: Det är kunder som rest med oss minst 2 gånger de senaste 3 åren. 

2. Tycker ni att ni har lojala kunder?  

S: Visst har vi det, åtminstone en ökande skara/ Tycker ni att kunderna är lojala i 

resebranchen? Nej resebranchen är en svår bransch när det gäller lojalitet eftersom det finns 

en stor andel kunder som reser endast när det är billigt och som bortser från resans kvalitativa 

innehåll.  

P: Generellt sett är kunderna i resebranschen ganska otrogna. Men tack vare att vi har stor andel unika 

hotell, som man bara kan boka via Ving, så har vi en större andel. 

3. Vilken kundgrupp tror ni är den mest lojala? (Ensamstående utan hemmavarande 

barn, ensamstående med hemmavarande barn (0-15 år), ensamstående med 

hemmavarande barn (över 15 år), par utan hemmavarande barn, par med 

hemmavarande barn (0-15 år), par med hemmavarande barn (över 15 år) 

S: - 

P: Par med hemmavarande barn (0-15 år). 

4. Är det viktigt med en interaktiv relation mellan er och kunderna?  

S: Ja, vi utgår från att relationsskapande kundkommunikation är vad som vinner i dagens 

kundservice.  

mailto:asa.segetorp@fritidsresor.se
http://www.fritidsresor.se/
http://www.temaresor.se/
http://www.tuiflynordic.se/
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P: Ja absolut, det får inte bli en monolog. Vi behöver en dialog med kunden för att hela tiden utveckla 

vårt kunderbjudande. 

5. Vilken är er strategi för att skapa lojala kunder?  

S: Service, utbud, pris, … Service, möter kunden per telefon och för övrigt avoidence – 

säkerställer att kunden får interaktiv information istället för slösar bort tid i telefonkö.  

P: Viktigast för oss är att utveckla unika och uppskattade hotellprodukter, tex Sunwing Resort och 

Sunprime Resort. Men också service och kvalitet i allt vi gör. 

6. Om ni inte har någon speciell strategi för att skapa lojala kunder – varför?  

S: Se ovan  

P: Se ovan 

7. Använder ni lojalitetsprogram för att skapa lojala kunder?  

S: Ja  

P: Inget publikt program, typ samla poäng på bensinbolag, eftersom vi säljer en sällanköpsprodukt och 

där vi har låga marginaler. Däremot har vi ett internt program där bra kunder får tex bästa rummet, en 

uppvaktning, osv. Ett sätt för oss att säkerställa att bra kunder fortsätter vara nöjda och att vi något 

överträffar kundernas förväntningar. 

8. Tycker ni att den strategi som ni har valt att tillämpa är/har varit framgångsrik? Om 

ja, varför och om nej, varför inte?  

S: Ja men inom resebranchen har man en stor ”otrohetsfaktor” eftersom det finns mycket 

upplevelser för kund.  

P: Ja ser man till att vi har resebranschens högsta marginal och mest återkommande kunder så är vi 

nöjda. Handlar mycket om att överträffa förväntningar. 

9. Hur mäter ni lojalitet och kundnöjdhet? Med regelbundna undersökningar, 

uppdaterad data om kunder?  

S: Kundundersökning efter varje avslutad semesterresa.  

P: Via vår enkät. 

10. Strävar ni efter lojala kunder, eller främst att skapa ”nöjda” kunder?  

S: Båda delarna!  

P: Lojala kunder främst för oss, dom är också oftast nöjda. 

11. Ser ni ett tydligt samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet?  
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S: Nej, inte nödvändigtvis. Men en missnöjd och lojal kund som vi snabbt säkerställer ett 

bekymmer för är fortsatt lojal företaget och talar mer om att vi också är så otroligt snabba att 

reda upp saker när det går fel! 

P: Ja helt klart. 

12. Är en nöjd kund = en lojal kund enligt er?  

S: Nej, inte nödvändigtvis. Det finns en stor otrohet i branchen eftersom vi ha liknande utbud 

och pris & flygtid ibland får avgöra. Däremot är det nödvändigt att hålla en jämn & hög 

kvalitet för att överhuvudtaget fundera på att arbeta med kundsegmentet "återkommande 

kund" 

P: Ja oftast. 

13. Tror ni att en kund måste vara väldigt/extremt nöjd för att bli lojal?  

S: Nej, inte nödvändigtvis. Ett oerhört viktigt framgångskoncept är trygghet & stabilitet - att 

"alltid" våga lita på 

P: Nej men vi behöver överträffa kundens förväntningar något, det räcker. 

14. Tillämpar ni kundernas åsikt och konstruktiva kritik i ert strategival?  

S: Ja kundens röst är hörd i vårt företag. Utan en nöjd kund tror vi inte att ett företag kan vara 

framgångsrikt per idag.  

P: Ja helt klart, vi har ett unikt verktyg i form av våra kundenkäter och som över 50% av våra kunder 

svarar på. Där får vi viktig insikt om kvalitet på hotell och resmål, bla. Det är ett viktigt underlag för 

vår produktutveckling. 

15. Hur tar ni hänsyn de lojala kunderna? (speciell behandling?)  

S: Ja när det gäller kundreklamationer säkerställer vi att de snarast möjligt får sitt problem 

bemött.  

P: Se svar på fråga 6, men vi har också differentierad behandling vid ev reklamationer och 

kundservice, beroende på kundsegment. 

16. Finns det ett samband mellan kundlojalitet och lönsamhet?  

S: Ja vi vill mena så. Vi har möjlighet att lägga pengar på dessa undersökningar och satsar 

utifrån att öka lojaliteten eftersom det alltid är dyrare att skaffa en ny kund än att underhålla 

en tidigare samt att en lojal kund renderar andra lojala kunder i det fall den generella 

kvaliteten håller för en lojal kundstock! 

P: Visst är det så, en återkommande kund som vi kommunicerar huvudsakligen via egna 

kanaler blir mycket billigare för oss än om vi ska gå ut och jaga en helt ny kund och som då 

fodrar ett stort reklamtryck. 
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Konkurrenter 

17. Vilka är era största konkurrenter?  

S: Övriga stora inom branchen. När det gäller upplevelsebranschen kan även en by bil eller ett 

nytt kök vara en konkurrent.  

P: Traditionella researrangörer som Fritidsresor, men också egenpaketering av flyg och hotell, tex 

Ryanair och hotels.com 

18. Vilka konkurrensfördelar har ni gentemot era största konkurrenter?  

S: Vi vänder oss mot barnfamiljer och har en produkt lämpad för dem. Vi lablar våra 

produkter starkt och vägleder på ett tydligt sätt.  

P: Unika hotell, starkt varumärke, bra service. 

Varumärke och kvalitet  

19. Vad har ni för strategier för att skapa en positiv bild/associationer/uppfattningar om 

ert varumärke?  

S: Lugn, glädje, ”Dagarna man minns”. Nöjd Kund, Trygghet  

P: Transperens, öppenhet, lyhördhet, good citizen och serviceminded. 

20. Hur tror ni att kunderna/allmänheten uppfattar er?  

S: Trygghet, man kan lita på Fritidsresor.  

P: Vi har många undersökningar som pekar på att vi uppfattas som nr 14. 

21. Har ni upplevt ett samband mellan tjänste - och produktkvalitet och upprepande 

köp hos kunderna?  

S: Ja. 

P:  Ja helt klart, nöjda kunder=återkommande kunder. 

22. Vad har ni för strategier för att upprätthålla en god kvalitet från bokningstillfälle till 

hemresa?  

S: Utbildning av personal, hemsidan, leverantörer…  

P: Vi har ett omfattande kvalitetssäkringssystem och utbildningsprogram, för både egen personal och 

underleverantörer. 
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23. Vilka tre faktorer definierar ni mest som ett tecken på god kvalitet hos en 

researrangör? (Bra service, enkel bokningsprocess, trygg och säker resa till och från 

resemålet, tydlig information, hög boendestandard eller övriga faciliteter, t.ex. 

barnklubb)  

S: Egentligen skulle jag vilja svara; Kunder som rekommenderar oss till vänner och bekanta, 

Kunder som är nöjda med vår produkt och service,  Låga mätetal för reklamationer 

P: 1 = Bra service, 2 = Hög boendestandard och 3 = Tydlig information.  

Krissituationer  

24. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna att göra, gällande drabbade resenärer, i 

samband med en krissituation som t.ex. tsunamin i Asien 2004 eller vulkanutbrottet på 

Island?  

S: Oerhört stark krisberedskap som kan agera från 0-100 per omgående oavsett vilken kris det 

än må vara. 1.) Skapa trygghet/ordning. 2.) Kommunikation 3.) Återresa 

P:  Öppenhet, vilja att kommunicera, snabbhet att vara igång. I alla kanaler där kunden vill vara, se vår 

facebooksida nu i samband med askmolnet. 

25. Ser ni något samband mellan hanteringen av krissituationer (mindre och större 

sådana) och kundlojalitet?  

S: Ja mycket tydlig  

P: Ja helt klart i långa loppet. Ett riktigt dåligt agerande skulle nog kunna vara förödande även 

kortsiktigt. 
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9.2 Övriga frågor via mejl (gmail) till Fritidsresor och Ving. 

1. Är researrangörsbranschen en hårt konkurrensutsatt bransch?  

2. Om ja, vad beror det på? 

Svar från Åsa Segetorp, Operations Manager, Fritidsresor, 2010-05-27 

Hej, Christina! Ja, jag vill mena att det är så. "Otroheten" bland resenärerna är relativt hög och 

vi konkurrerar inte endast med andra aktörer inom branchen utan även med andra utanför 

upplevelsesektorn såsom den nya spisen, den nya sängmöbeln och för att inte tala om den nya 

bilen. Det är också en hel del resenärer som per idag reser för prisets skull vilket gör att 

varumärket inte alltid är så viktigt för dem. Vi vill alla vinna den trogna kunden som 

återkommer till oss just för att vi är vi! 

Hälsningar och varmt lycka till 

Åsa 

Vänligen 

Åsa Segetorp Operations Manager Fritidsresor AB - TUI Nordic Stockholm, Sweden Tel:         

+46 (0) 8-720 72 50 E-post: asa.segetorp@fritidsresor.se www.fritidsresor.se 

www.temaresor.se www.tuiflynordic.se 

Svar från Magdalena Öhrn, Informationschef, Ving, 2010-05-27 

Ja, jag skulle säga att vår bransch är konkurrensutsatt, vi och våra konkurrenter reser på 

ungefär samma resmål, har ungefär samma typ av målgrupp (barnfamiljer) och dessutom är 

Sverige ett litet land och människorna här agerar på ungefär samma sätt – handlar via nätet, 

vill ha en viss typ av hotellprodukt osv. 

Vi följer varandra i mångt och mycket och är ganska lika utbudsmässigt. Det finns till och 

med de som inte vet vilken arrangör de rest med – här måste vi ju blir bättre J 

Hälsningar Magdalena 

Magdalena Öhrn Informationschef Ving Sverige AB Part of Thomas Cook Group SE-105 20 

Stockholm Phone: +46 (8) 5551 3075 Mobile: +46 (0) 709 513075 Mail: 

magdalena.ohrn@ving.se http://www.ving.se  Besök nya Ving.se – med ny design, nya 

funktioner och massor av tips och inspiration  

 

 

 

 

mailto:asa.segetorp@fritidsresor.se
http://www.fritidsresor.se/
http://www.temaresor.se/
mailto:magdalena.ohrn@ving.se
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9.3 Enkätundersökning 

1. Kön?           Kvinna              Man         

2. Ålder?   

3. Familjesammansättning?     

        Ensamstående utan hemmavarande barn  

        Ensamstående med hemmavarande barn (0-15 år)    

        Ensamstående med hemmavarande barn (över 15 år)     

        Par utan hemmavarande barn 

        Par med hemmavarande barn (0-15 år) 

        Par med hemmavarande barn (över 15 år) 

        Annan, var vänlig ange vad?      

4. Vilken var den senaste researrangör Ni reste med?               

       Fritidsresor                   Ving                    Annan, Vilken?                Ingen 

5. Vilken researrangör reste Ni med gången innan dess?     

       Fritidsresor                   Ving                    Annan, Vilken?                Ingen           

6. Hur ofta brukar Ni resa med en researrangör per år?     

       1                2                3               3>               Vartannat år              Sällan               Aldrig 

7. Hur nöjd var Ni med Er senaste resa överlag på en skala till 1-7 ?  

Mycket missnöjd                                  Nöjd                        Mycket nöjd 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Hur stor är sannolikheten att Er nästkommande resa med en researrangör kommer att bli med samma 

som Ni reste med senast?  

Liten sannolikhet                              Sannolikt                        Stor sannolikhet 

 

    1 2 3 4 5 6 7 
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9.  På en skala 1-7, hur villiga är Ni att rekommendera Er senaste researrangör Ni reste med till andra? 

Inter villiga                                   Villiga                        Mycket villiga 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

 

10. På en skala 1-7, hur viktig är kvaliteten på följande faktorer hos en researrangör? (1 = Inte viktigt, 4 = 

Viktigt, 7 = Mycket viktigt) 

Bra service           

1 2 3 4 5 6 7 

Enkel bokningsprocess         

 1 2 3 4 5 6 7 

Trygg och säker resa till och från resmålet 

1 2 3 4 5 6 7 

Tydlig information      

1 2 3 4 5 6 7 

Hög boendestandard           

1 2 3 4 5 6 7 

Övriga faciliteter kring resmålet (t.ex. barnklubb) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. På en skala 1-7, anser Ni att Ni är lojal mot en researrangör?  

Inte alls lojal                                               Lite lojal/skulle lätt kunna byta                                                   Mycket lojal 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Övriga kommentarer?     

      

       

 


