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Sammanfattning 

 
I denna studie undersöks huruvida det vore lönsamt för resedistributörer inom charter att 

utöka sitt utbud till andra reserelaterade produkter, och även vilka produkter som det finns en 

efterfrågan på. Vidare undersöks även vilken roll som varumärket har för kundernas val av 

resa. Enligt Hellman är e-handel att föredra då det är konkurrenskraftigt eftersom det ger 

aktörerna möjlighet att pressa priserna. Därför undersöks även hur stor del av respondenterna 

som kan tänka sig att köpa dessa reserelaterade varor via resedistributörens hemsida. Som 

underlag för denna studie är en enkätundersökning med en population på 100 

charterresenärer. Respondenterna delas upp i två grupper där den enda ska boka sina resor i 

fysisk butik, och den andra via Internet. Syftet med detta är att jämföra om det finns skillnader 

bland personer som har som vana att boka resor i butik och personer som bokar sin resa via 

resedistributörens hemsida.  

 

Utöver enkätundersökningen har även en mindre förundersökning gjorts. Förundersökningen 

består av en kort intervju med en representant från Ving. Denna intervju gjordes via e-post 

och består av två frågor. Syftet med denna förundersökning var att få en inblick i ämnet. 

 

Resultaten visar att det finns en efterfrågan av reserelaterade produkter bland charterresenärer. 

De produkter som efterfrågas mest är hygienartiklar, läkemedel och andra hälsoprodukter, 

litteratur samt tekniska produkter. Det finns även ett behov av produktpaket anpassade efter 

resmål enligt studien. 

 

Varumärken har enligt undersökningen en stor betydelse för konsumenternas val, vilket 

överrensstämmer med Swarbrooke och Horners teori om att ett starkt varumärke är särskilt 

viktigt för aktörer inom turismbranschen. Detta eftersom varumärket ger en möjlighet till 

jämförelse och konkretisering av en annars icke-fysisk produkt. Det starka varumärket 

möjliggör för en aktör att utöka sitt utbud och utveckla nya affärsidéer, då företaget redan är 

väletablerat i branschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
This study examines whether it would be profitable for travel distributors in the charter to 

expand its offerings to other travel related products, and also the products that are in demand. 

We are also studying the role that brand has for customers' choice of travel. 

 

According to Hellman, e-commerce is to be preferred since it is competitive because it gives 

the travel distributors the opportunity to lower down prices. Therefore, we also investigated 

the proportion of respondents who would consider buying these travel-related goods through 

the travel distributors’ website 

 

 

In support of this study, is a survey with a population of 100 charter travellers. Respondents 

are divided into two groups where the first group consists of people who have booked their 

trip in stores, and the other via the Internet. The aim is to compare whether differences exist 

among people who are accustomed to booking trips in stores and people who book their travel 

via travel distributors’ website. 

 

In addition to the survey is also a small preliminary investigation that consists of a short 

interview with a representative from Vng. This interview was done via email and consists of 

two questions. The purpose of this investigation was to gain an insight into the topic. 

 

The results show that there is a demand of travel related products among charter passengers. 

The products most in demand are toiletries, medicines and other health products, as well as 

books and technological devices. There is also a need for product packages customized to the 

destination. 

 

Brands are a key determinant of consumer choice, which corresponds to Swarbrooke and 

Horner's theory that a strong brand is particularly important for operators in the tourism 

industry. This is because the brand provides an opportunity for comparison and specific 

expression of an otherwise non-physical product. The strong brand allows an operator to 

extend its range and developing new business ideas, because of the fact that the company is 

already well established in the industry. 
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1. Inledning 
 

Turismindustrin i Sverige omsatte år 2008 sammanlagt 244 miljarder kronor. Samtidigt 

omsatte e-handels inom rese- och turismnäringen 30 miljarder kronor. Jämfört med det 

föregående året innebär detta en ökning på 20 procent.
1
 

 

Svenskarna var bland de första i Europa att resa med charter. De första åren på 1950-talet flög 

cirka 500 personer till Mallorca per år, och tio år senare ökade antalet till hela 40 000 

personer. Förutom några ekonomiska svackor pekar charterresandet uppåt för nästan varje år 

som går.
2
 

 

Allt fler reseföretag har flyttat över en stor del av sin verksamhet till Internet och hemsidor 

utvecklas ständigt för att locka fler kunder. Flera resedistributörer använder sig av Internet 

som en kanal för att marknadsföra sig och man utvecklar olika hemsidor som inriktar sig från 

allt att ge information och möjlighet att boka sin resa på nätet. Detta har gjort att företagen 

satsar mycket på att marknadsföra sitt varumärke för att konkurrera på marknaden och nå ut 

till konsumenterna. 

 

Varumärket har fått en betydande roll för konsumenterna, då de förknippar ett varumärke med 

olika slags känslor. Ett etablerat varumärke får konsumenterna att vara mer lojala mot aktören 

ifråga. Detta då ett starkt varumärke skapar en känsla av säkerhet och tillit hos kunden. 

 

Framför allt när det gäller turism har forskning visat att det är väsentligt för 

resedistributörerna att utveckla ett starkt varumärke
3
. Detta då tjänster, upplevelser och 

service, som turism till stor del består av, är svåra att på förhand bedöma och värdera. När en 

resedistributör har ett starkt varumärke och är väletablerat uppstår en viss tillit hos kunden. 

Denna tillit kan vara en avgörande faktor för utvecklingen av ett utbud med reserelaterade 

varor som resedistributören erbjuder sina kunder. Kunden måste göra ett aktivt val att köpa 

dessa varor från resedistributören istället för på annat håll. Lättillgänglighet samt förtroende 

för resedistributören kan i och med detta ha en avgörande roll. 

 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

Bakgrunden till denna undersökning är ett uppdrag av Peter Hellman som är en framstående 

reseanalytiker och författare. Uppdraget är att undersöka varumärken och reserelaterade 

produkter. Med detta menas möjligheterna att utveckla ett utbud av reserelaterade produkter 

som resedistributören själv kan sälja i samband med bokningar. Kopplat till detta är 

varumärken och dess betydelse för kunderna. Framför allt varumärkens betydelse för 

kunderna benägenhet att köpa dessa reserelaterade produkter. 

 

För att på ett framgångsrikt sätt kunna bedriva en turistisk verksamhet, är det av största vikt 

att ständigt förbättra sig och vara öppen för nya idéer. Dessutom är det viktigt för 

resedistributörerna att hela tiden ligga steget före för att kunna konkurrera på marknaden. Att 

använda sig av hjälpmedel såsom teknologi, kan vara till en stor fördel för verksamhetens 

utveckling. Nuförtiden börjar allt fler reseaktörer, exempelvis Ving och Fritidsresor, inse hur 

                                                 
1
 Tillväxtverket/SCB, Årsbokslut för svensk turism och turistnäring 2008 

2
 http://www.ne.se/static/utskick/nyhetsbrev/resources/09v24_prosp_rep2.jsp2 010-05-02 

3
 http://www.tillvaxtverket.se/download/18.4f9fd2c7123e067bdde80007602/Rapport%200036_web.pdf 2010-

05-02 

http://www.ne.se/static/utskick/nyhetsbrev/resources/09v24_prosp_rep2.jsp2
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.4f9fd2c7123e067bdde80007602/Rapport%200036_web.pdf
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Internet kan användas som en resurs. Det kan handla om att satsa på informationssidor eller 

internetsidor där kunden kan köpa de produkter som företagen erbjuder. I och med 

förflyttningen från en fysisk plats till en virtuell plats ökar tillgängligheten för kunden och på 

så sätt kan resedistributörerna nå ut till fler. Dessutom kan det underlätta skapandet av olika 

paket bestående av ett flertal produkter. I och med denna förflyttning till en virtuell plats, 

uppstår flera frågor som bland annat rör vilka produkter som aktörerna bör satsa på att sälja 

samt kundens förtroende och tillit för dessa aktörer. Varumärken har här en betydande roll, 

eftersom de kan komma att avgöra vilka aktörer kunden vänder sig till.  

 

För att kunna svara på dessa frågor är det nödvändigt att undersöka de potentiella kundernas 

beteenden dels när det gäller deras befintliga vanor gällande e-handel men även deras vanor 

när det kommer till att resa. Deras shoppingvanor inför resan (i detta fall charterresa), 

beslutsprocessen inför att välja resa samt vad de själva upplever kan utvecklas är relevanta.   

 

Den roll som själva varumärket har kan ha stor betydelse för kundens val. Detta i synnerhet 

när det gäller turistiska produkter, på grund av den relativt begränsade möjligheten till 

jämförelse mellan olika produkter. Vilka kanalstrategier resedistributörerna använder för 

marknadsföring och information är i och med detta av stor vikt. Detta beror även på vilken typ 

av resa det gäller men framför allt vilken typ av turist det handlar om. Därför har kundernas 

beteenden en central roll i undersökningens empiridel. De potentiella kundernas beteenden 

kring betalning över Internet samt säkerheten med detta är även en viktig aspekt. 

 

 

1.2 Forskningsfråga 
 

Undersökningen baseras på en huvudfråga med tillhörande delfrågor. Dessa grundas på 

ytterligare faktorer som är relevanta för studien. 

 

Forskningsfrågorna lyder: 

 

Vilka ytterligare produkter kan man erbjuda att sälja i samband med bokning av 

charterresor? 

 

Kopplat till ovanstående fråga studeras ytterligare en fråga som berör varumärken och 

beteenden: 

 

Vad har reseaktörernas varumärken för betydelse för kundernas beslut? 

 

I studien undersöks huruvida det finns en koppling mellan kundernas benägenhet att köpa 

varor inför sin charterresa direkt från resedistributören, och deras tillit och förtroende för 

dessa resedistributörer. Om de personer som anser att själva reseaktörernas varumärken är av 

stor vikt, även kan tänka sig att köpa andra produkter av dem istället för att göra det på annat 

håll. Tilliten för varumärket kan på så sätt komma att även få kunden att lita på reseaktören 

när det gäller köp av andra produkter. 

 

 

1.3 Uppsatssyfte 
 

Syftet med studien är att ta reda på vilka produkter som är lönsamma för reseaktörerna att 

sälja i samband med bokning av charterresor. Detta analyseras med en marknadsundersökning 
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där slutkundernas befintliga vanor och behov undersöks. Med dessa medel är avsikten att 

kartlägga kundernas vanor när det gäller e-handel rörande resor och reserelaterade produkter 

samt undersöka hur detta kan vidareutvecklas genom att skapa ett utbud av reseanpassade 

produkter och produktpaket. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

För att undersökningen inte blir för omfattande undersöks endast charterresor till resmål 

utanför Sverige under sommarsäsongen. Mer specifikt är dessa resmål i södra Europa, 

Nordafrika och Asien. Dessa avgränsas till resor där kunden bokar hotell i samband med 

flygbiljett. Denna avgränsning är viktig eftersom det av uppenbara skäl finns skillnader i 

typen av produkter som man behöver inför en solsemester och det man behöver inför en 

skidresa. Denna undersökning berör uteslutande den första kategorin.  

 

Undersökningsobjekten består av två grupper där den ena utgörs av personer som ännu inte 

bokat sin resa, men har bestämt att de ska köpa sin resa i fysisk butik. Dessa är potentiella 

kunder som har bestämt sig för vart och när de ska resa. Dessa ska dessutom inte ha påbörjat 

några inköp inför resan. Den andra gruppen består att personer som befinner sig på 

flygplatsen och har i och med det redan bokat sin resa samt avslutat sina inköp inför resan. 

Med detta menas inte taxfree- köp på flygplatsen, utan endast köp av produkter som de ska 

använda på resan. Dessa personer har bokat sin resa via Internet.  

 

Platsen för undersökningen avgränsas till Stockholm och Arlanda flygplats. Stockholm har en 

stor variation av invånare, vilket lämpar sig för denna undersökning. Denna variation yttrar 

sig i exempelvis personer med varierande socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå samt 

etnicitet. Detta ger en mångfald i urvalet vilket är ut ett vetenskapligt perspektiv intressant att 

studera. Detsamma gäller för Arlanda som är landets största flygplats. 

 

De aktörer som rådfrågas avgränsas till Ving som är en väletablerad och ledande inom 

charterresor. Avsikten var att även rådfråga Fritidsresor samt Apollo. Detta var dock inte 

möjligt eftersom dessa företag valde att inte medverka då de uppgav att de redan hade ett stort 

antal studenter att intervjuas av.  

 

De områden som är till grund för studien är kundernas befintliga vanor gällande nätbaserad 

handel, inköp av produkter inför resor, efterfrågan och behov av produkter inför resor samt 

deras relation till reseaktörerna. Med detta menas vilken betydelse själva varumärket har för 

kunderna, samt hur reseaktörerna främst når ut till potentiella kunder. Andra områden såsom 

utbud av tjänster och samarbete med andra distributörer tas inte upp i denna undersökning.  

 

 

1.5 Definitioner 
 

 E-handel : Så här lyder den statliga IT-kommissionens definition: 

”E-handel har en vid innebörd och inbegriper alla situationer där parter utväxlar 

information via olika former av elektronisk kommunikation och där minst en part har 

ett ekonomiskt intresse av kommunikation.”
4
 

 

                                                 
4
 http://www.efabriken.se/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=159  2010-05-10 

http://www.efabriken.se/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=159
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 Kanalstrategi: ”Kanalstrategin hjälper till att styra resurser och 

kommunikationsflöden till mest effektiva väg både för kund och organisation. Med en 

god kanalstrategi kan utvecklingen av framtida kanaler ske i samverkan mellan olika 

tekniska lösningar och verksamheten för bästa resultat.”
5
 

 

 

 

 

1.6  Tidigare forskning 

 
Här nedan presenteras sammanfattning av två rapporter som har behandlat ämnet turism och 

människors beteenden vid bokning av resor. Dessa rapporter har vi använt som grund för vårt 

syfte. 

 

 

1.6.1 Kommunicera turism på nätet av Peter Hellman 

 
Peter Hellman har i sin rapport tagit upp hur människor i dagens samhälle använder sig av 

Internet för att göra köp, exempelvis av resor. Rapporten diskuterar även konsumenten, i detta 

fall turisten, utifrån ett beteende- och framtidsperspektiv. Frågan är vad som motiverar 

kunden, hur man kan bygga upp ett förtroende och en god relation med hjälp av Internet, hur 

en webbplatsbesökare tänker och beter sig på nätet samt vad besökaren av en webbplats vill 

uppleva.
6
   

 

I rapporten diskuterar han även hur konsumentens beteende på nätet påverkar 

beslutsprocessen av ett köp. Han diskuterar hur olika medier påverkar konsumenten och hur 

allt fler resedistributörer flyttar hela sin verksamhet till nätet. E-handelsprocessen är Peter 

Hellmans modell om hur man måste göra köp via nätet mer pålitligt och hur man får 

konsumenten att handla på nätet.  

 

 

1.6.2 Den moderna resekunden, En studie i informationssöknings- och 

Bokningsbeteende av Malin Olsson & Caroline Svanberg 
 

Olsson och Svanberg vill i sin uppsats studera komplexiteten och nyanserna i de 

tillvägagångssätt som olika typer av resekunder använder sig av vid informationssökning och 

bokning av resor samt definiera de faktorer som ligger bakom beteendet. Därigenom vill de 

specificera vad som utmärker en typisk modern resekund av idag.
7
  

 

Det de kom fram till i sin uppsats var att en typisk modern resekund vill ha kontroll över sin 

informationssökning och bokning samtidigt som den sociala omgivningen spelar en stor roll 

som informationskälla. Många kunder anpassar sig till dagens självbetjänande förutsättningar 

och skapar en relation till dem, samtidigt som det alltid kommer att finnas människor som inte 

gör det utan föredrar kontakt med en yrkesperson.
8
 

                                                 
5
 http://www.runghastar.se/Kanalstrategi.htm 2010-05-10 

6
 Hellman. P, Kommunicera turism på nätet, rapport 0036, Tillväxtverket 2009, s. 9 

7
 http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1353108  2010 – 05- 05 

8
 http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1353108 2010 – 05- 05 

http://www.runghastar.se/Kanalstrategi.htm
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1353108
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1353108
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1.7 Uppsatsdisposition 

 

Kapitel 1: Inledning 
Här presenteras ämnets bakgrund samt uppsatsens syfte 

Kapitel 2: Metod 
Här redogörs uppsatsens tillvägagångssätt 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Här presenteras tidigare forskning för att ge en teoretisk bild kring ämnet 

Kapitel 4: Empiri 
Här redovisas genomförandet av undersökning 

Kapitel 5: Analys 

Här redovisas analysen av undersökningen 

Kapitel 6: Resultat 
Här presenteras de slutsatser som analysen gav. Dessutom återkopplas teorierna till analysen. 

Kapitel 7: Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
Här presenteras käll- och referenshanteringen av uppsatsen. 
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2. Metod 

 
I detta kapitel redovisas de metoder som används för att uppnå syftet med uppsatsen. 

Inriktningen av studien och de olika datainsamlingsmetoderna beskrivs. Slutligen redogörs det 

för validiteten samt reliabiliteten av studien. 

 

 

2.1 Studien inriktning 
 

Denna uppsats har en objektiv inriktning. Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som 

innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt 

och som vi inte kan påverka.
9
  

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Som grund för studien har vi valt att utforma enkäter som delas ut bland potentiella kunder, 

vilket i vårt fall utgörs av charterresenärer. Syftet är att kartlägga deras önskemål och framför 

allt behov av reserelaterade produkter. Till detta lämpar sig kvantitativa insamlingsmetoder 

bäst enligt våra erfarenheter. Detta eftersom vi har som ambition att finna allmänna mönster 

som kan generaliseras på en större population. Enkäter delas ut till sammanlagt 100 personer. 

 

Som underlag för den ovan nämnda kvantitativa enkätundersökningen har vi kvalitativa 

intervjuer som gjort via e-post. Intervjuobjekten är en person som arbetar för en väletablerad 

aktör inom turismbranschen, Ving. Den kvalitativa intervjun utgör den förundersökning som 

vi bedriver för att få legitim inblick i ämnen och en bra grund att utgå ifrån. 

 

 

2.2.1 Kvalitativ data 

 
Kvalitativ forskningsmetodik har en induktiv inriktning vilket innebär att teorin härleds ur 

empirin. Med detta menas att empirin genererar fram nya teorier. I praktiken är det inom 

kvalitativ forskning ofta så att det redan innan empirin finns kunskap om det fenomen man 

utforskar. Dock inte tillräckligt för att frambringa teorier. Det centrala är att få en djupare 

förståelse av ett fenomen snarare än att generalisera, och det är undersökningsobjektets 

tolkningar och uppfattningar av verkligheten som studeras.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s.30 

10
 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 71-72 
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Det finns ett antal viktiga steg att följa när det kommer till en kvalitativ undersökning
11

: 

 

 
 

Den kvalitativa förundersökningen består en kort intervju (via e-post) med Claes Pellvik som 

är Marketing Manager för Ving Sverige. Dessa data ska fungera som en sorts insyn och bas 

för den huvudsakliga empirin. Utifrån den kvalitativa informationen vill vi även få en djupare 

förståelse av vad företaget använder för kanalstrategier samt hur deras utbud av 

kringprodukter ser ut i dagsläget. 

  

Huvudsyftet med intervjudelen av studien är att undersöka vilka möjligheter och 

begränsningar som kan förekomma i arbetet med att utveckla produkter som resedistributörer 

hypotetiskt kan erbjuda sina kunder. 

 

 

2.2.2 Kvantitativ data 

 
Undersökningar av kvantitativ karaktär utmärker sig genom att vara inriktade på frekvens och 

antal som kan analyseras systematiskt. Syftet är att mäta samband mellan olika variabler för 

att på så sätt kunna generalisera. Kvantitativa undersökningar utgår från förutbestämda 

antaganden som sedan prövas.
12

  

 

Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade än kvalitativa metoder. Metoden 

är långt större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar 

förhållanden som är särskilt intresse utifrån den frågeställning vi har valt. Metoden avgör 

också vilka svar som är tänkbara. Uppläggningen och planering kännetecknas av selektivitet 

och avstånd i förhållande till informationskällan.
13

  

 

                                                 
11

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s.252 
12

 Christensen, Lars (red.), Marknadsundersökning: en handbok, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 200,1 s. 67 
13

 Holme & Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, andra upplagan, 1997, s. 14 
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Det är viktigt när man använder sig av en kvantitativ undersökningsmetod att man redan efter 

problemformulering ska bestämma hur man ska analysera den insamlande datan. Detta är 

viktigt då den analysmetoden man har valt påverkar vilken data som ska samlas in och hur 

man ska då bör bära sig åt.
14

  

 

Den andra delen av empirin består av kvantitativt utformade enkäter som i huvudsak består av 

12 frågor. Undersökningsobjekten utgörs av två grupper där den ena består av personer i 

början av reseprocessen, det vill säga personer som inte har bokat sin resa ännu. Dessa är 

potentiella kunder som har bestämt sig för att de ska resa, men ännu inte valt resmål. Dessa 

ska dessutom inte ha påbörjat sina inköp inför resan. Den andra gruppen består att personer i 

slutskedet av processen. Med detta menas personer som befinner sig på flygplatsen och har i 

och med det redan bokat sin resa samt avslutat sina inköp inför resan. Vår ambition med detta 

är att få reda på slutkundens behov och önskemål, vilket utgör grunden för hela 

undersökningen. 

 

 

2.2.3 Enkätens upplägg  

 
Enkäterna som delades ut består av tre delar, där varje del utgörs av frågor som berör olika 

områden som alla kopplas till undersökningens syfte. Enkäten inleds med frågor om 

personens ålder, kön, hemort, researrangör som man har valt samt destination. Den första 

delen berör den befintliga resa som kunden har bestämt sig för, eller redan har bokat.  

 

Fråga nummer ett lyder: Hur många dagar/veckor innan avgångsdagen påbörjar/påbörjade 

du dina inköp inför resan? 

 

Med denna fråga vill vi ha reda på när personer i genomsnitt påbörjar sina inköp inför en 

charterresa. Detta anser vi vara relevant när det kommer till att undersöka möjligheter och 

begränsningar för att utveckla ett utbud av andra produkter som man kan sälja i samband med 

charterresor. Detta framför allt när det handlar om nätbaserade affärer då man har att göra 

med ytterligare faktorer som inte förekommer vid köp i fysisk butik, såsom leveranstid. Om 

majoriteten föredrar att göra sina inköp alltför nära inpå avgångsdatumet skulle det kunna 

anses vara en form av begränsning, eftersom internethandel i princip kräver minst ett par 

dagar. 

 

Fråga nummer två lyder: Köper/köpte du varor över Internet? Om ja, i hur stor utsträckning?  

 

A) Fåtal varor 

B) Hälften av alla inköpta varor 

C) Majoriteten av alla varor 

D) Alla varor 

E) Inga varor 

 

Här undersöker vi hur kundernas befintliga vanor gällande internethandel inför resan ser ut. 

Med detta kan man se om det redan existerar en tendens till att göra reserelaterade inköp över 

Internet, vilket skulle kunna ses som en stor möjlighet för att utveckla ett utbud av 

reserelaterade varor som själva resedistributören erbjuder.  

                                                 
14
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Fråga nummer tre lyder: Vilka sorters produkter köper/köpte du inför resan? Flera svar 

möjligt. 

 

A) Hygienartiklar 

B) Kläder och accessoarer 

C) Kosmetika 

D) Läkemedel och andra hälsoprodukter 

E) Teknik (exempelvis mp3-spelare, el-adapter, telefonkort, batterier o.s.v.) 

F) Matvaror 

G) Litteratur 

H) Övrigt……………………………………….. 

 

Med denna fråga vill vi helt enkelt få en inblick i kundernas befintliga inköpsvanor inför 

resan. Utifrån detta kan vi få en klarare bild över vilka behov och framförallt vanor som 

kunderna har. Detta underlättar för valet att vilka typer av produkter och produktpaket som 

skulle vara lönsamt för aktörerna att erbjuda. 

 

Fråga nummer fyra lyder: Hur bokar/bokade du din resa? 

 

A) Via Internet 

B) Via telefon 

C) I butik 

D) Övrigt……………………………………….. 

 

Denna fråga är till för att vi ska kunna se om det finns skillnader mellan personer som bokat 

sin resa i fysisk butik gentemot personer som bokat sin resa via Internet eller telefon. Vi hade 

på förhand bestämt att undersökningsobjekten från Arlanda endast skulle innefatta personer 

som bokat via Internet. Vi valde att ändå ha med denna fråga i enkäten för att säkerställa 

detta. 

 

 

 

Fråga nummer fem lyder: Betalade du för din resa över Internet? (Internetbank, kontokort 

o.s.v.) 

Denna fråga fungerar som en följdfråga till föregående fråga. Vi vill se huruvida personer som 

har betalat för sin resa över Internet är mer benägna att även eventuellt betala för 

reserelaterade varor på samma sätt, eller inte. 

 

Den andra delen av enkäten berör kundernas eventuella behov och önskemål inför att köpa 

varor inför sin resa direkt av resedistributören i samband med bokningen av resan. 

 

Fråga nummer sex lyder: Skulle du kunna tänka dig att… 

 

A) Köpa varor inför resan av resedistributören? JA  NEJ 

B) Köpa färdiga paket anpassade efter resmål? JA  NEJ 

 

Denna fråga är till för att ge oss en uppfattning om ungefär hur stor del av de tillfrågade som 

är intresserade av att köpa reserelaterade produkter och produktpaket. 
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Fråga nummer sju lyder: Hur skulle du föredra att köpa dessa varor?  

 

A) Över Internet 

B) Via telefon 

C) I butik 

Med denna fråga vill vi se hur kunderna föredrar att handla. Framför allt om det vore lönsamt 

att endast erbjuda internethandel. 

 

Fråga nummer åtta lyder: Skulle du kunna tänka dig att betala för dina varor över Internet? 

(Internetbank. Kontokort o.s.v.) 

 

JA 

NEJ 

 

Här vi vill se hur stor del av de tillfrågade som är positiva till internetbetalning när det gäller 

reserelaterade produkter. 

 

Fråga nummer nio lyder: Vilka sorters produkter skulle du köpa av resedistributören? Flera 

svar möjligt 

 

A) Hygienartiklar 

B) Kläder och accessoarer 

C) Kosmetika 

D) Läkemedel och andra hälsoprodukter 

E) Teknik (exempelvis mp3-spelare, el-adapter, telefonkort, batterier o.s.v.) 

F) Matvaror 

G) Litteratur 

H) Övrigt……………………………………….. 

 

Med denna fråga vill vi undersöka själva huvudsyftet med studien. Här kan vi se vilka 

produkter som slutkunden är i behov av. 

 

Den tredje och sista delen av enkäten tar upp frågor och varumärket och dess roll när det 

gäller val av resa. Detta kan kopplas till reserelaterade produkter och e-handel genom att 

undersöka om det finns samband mellan varumärket och benägenheten till att dessutom köpa 

andra produkter av dem. Om aktörerna, via olika former av kanalstrategier, skulle stärka sina 

varumärken skulle detta eventuellt öka möjligheten till att framgångsrikt bedriva försäljning 

av dessa kringprodukter. I och med det är det även lämpligt att undersöka genom vilka 

kanaler man bäst når ut till kunden. 

 

Fråga nummer tio lyder: Hur stor betydelse har resedistributören för ditt val av resa? 

 

A) Ingen betydelse 

B) Liten betydelse 

C) Varken liten eller stor betydelse 

D) Stor betydelse 

E) Väldigt stor betydelse 

 



11 

 

Med denna fråga vill vi undersöka vilken roll resedistributören har för kunderna när de bokar 

en resa. Detta kan visa ifall kunderna lägger så pass stor vikt och tillit vid resedistributören att 

de skulle föredra att göra sina övriga inköp hos dem i samband med bokningen av resa. 

 

Fråga nummer elva lyder: Hur fick du kännedom om den resedistributör du har valt att resa 

med? Flera svar möjlig. 

 

A)  TV-reklam 

B) Radioreklam 

C) Internetannons 

D) Tidningsannons 

E) Reklamaffischer 

F) Genom bekanta 

G) Övrigt…………………………………………………. 

 

Här vill vi undersöka hur turismaktörer bäst kan nå ut till potentiella kunder för att på så sätt 

stärka sitt varumärke, vilket är nödvändigt för att på ett lyckat sätt expandera sin 

affärsverksamhet till att även erbjuda reserelaterade produkter. 

 

Fråga nummer tolv lyder: Vilken resedistributör reser du helst med? 

 

A) Ving 

B) Fritidsresor  

C) Apollo 

 

Med denna fråga vill vi undersöka vilken roll varumärket har i praktiken genom att jämföra 

svaret med vilken resedistributör som kunden de facto har valt att resa med. Med andra ord 

fungerar denna fråga som en kontrollfråga för frågan som gäller vilken betydelse som 

resedistributören har för valet av resa. 

 

 

2.3 Validitet och reliabilitet 
 

Under studiens gång kan den komma att uppstå olika former av svagheter i de metoder som 

har valts ut för att genomföra undersökningen. Validitet innebär graden av tillförlitlighet i att 

de mätinstrument som valts ut verkligen mäter det vi har som avsikt att mäta.
15

 Tillämpat på 

denna undersökning innebär en hög validitet att de frågor vi har utformat ger oss rätt 

information för att kunna ge svar på våra frågeställningar. Detta kan säkerställas genom 

operationalisering där man redogör för hur insamlad data ska tolkas. Andra sätt är att klargöra 

för olika faktorer som kan komma att påverka resultaten. Ett exempel på dessa faktorer är 

tidpunkten för undersökningen. Det är av stor vikt att belysa faktumet att denna undersökning 

är gjorde inför sommarsäsongen, då det är skillnad i utbud av charterresor jämför med 

vintersäsongen. Under vintersäsongen består utbudet främst av länder som ligger längre bort 

från Sverige än under sommarsäsongen. På grund av detta kan behovet av olika produkter 

(exempelvis läkemedel), skilja sig beroende på den rådande säsongen. 
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Med reliabilitet menas tillförlitlighet i mätningen
16

. Det vill säga att det har gått rätt till under 

själva mätningsprocessen. Slarvfel och fel i avläsningen av den insamlade informationen 

minskar reliabiliteten av en undersökning. Exempelvis kan brister i undersökningsobjektens 

förståelse av enkät- och/eller intervjufrågorna minska graden av reliabiliteten av studien. Ett 

sätt att säkerställa reliabiliteten av denna studie är att exempelvis närvara vid 

enkätundersökningarna för att kunna svara på eventuella frågor rörande enkätfrågorna. På 

detta sätt kan missförstånd gällande frågorna minskas oerhört.  

 

 

2.4 Urval 

 
Här redovisas en beskrivning av populationen och urvalet som undersöks i studien. Dessutom 

diskuteras eventuell problematik. 

 
Med tanke på att uppdragsgivaren till denna undersökning verkar i Stockholm är det passande 

att uppsatsens population består av charterresenärer från just Stockholm. Utifrån denna 

population görs ett urval på 100 personer över 18 år av båda könen. Det är av stor vikt att 

inkludera både yngre och äldre individer eftersom deras internetvanor kan komma att skilja 

sig åt och kan därmed vara till grund för jämförelse. Även när det gäller kön kan det vara 

skillnader i exempelvis behovet av produkter. Det vore i högsta grad givande att finna sådana 

mönster för att kunna skapa generaliseringar. Ålder är uppdelat i yngre och äldre, där yngre 

respresenterar dem som är 39 år och yngre, och äldre de över 40 år.  

 

Att populationen endast består av individer som bor i Stockholm medför en viss problematik 

då det av naturliga skäl finns skillnader mellan personer som bor i en storstad och personer 

som bor på landsbygden. Detta bland annat när det gäller vanor rörande turism och e-handel 

då Stockholm är centrum för Sveriges näringsliv och ekonomi. Detta medför att denna studie 

inte kan generaliseras på vare sig charterresenärer eller svenskar i allmänhet. Å andra sidan 

vore det möjligen inte försvarbart att inkludera storstadsbor och bybor i samma undersökning. 

Om inte annat, i en undersökning av denna natur. Om undersökningen hade gått ut på att 

jämföra res- och köpvanor i olika delar av Sverige hade detta eventuellt varit gångbart.  

Eftersom populationen är för omfattande för att undersökas i sin helhet, utförs en 

urvalsundersökning. En fördel med dessa undersökningar är dessutom att de är mindre 

kostsamma och tidskrävande, vilket kan medföra att resultaten blir mer aktuella. 
17

 

 

Det urval som undersöks i denna studie består av 100 personer. Av dessa har 50 stycken 

avslutat sina inköp inför resan och befinner sig på flygplatsen före avgång. Dessa har 

dessutom köpt sina resor över Internet. De restresande 50 personerna har inte än betalat för 

sin resa, men befinner sig i butik för att boka resan. De har inte påbörjat sina inköp inför 

resan. I varje grupp är könen i stort sett likfördelade, och individerna är av olika åldrar där den 

yngsta är 18 år gammal. Denna indelning gör det möjligt att uppfatta mönster när det gäller 

bland annat yngre och äldre personer, kvinnor och män samt de som bokat via Internet och de 

som köpt resan i fysisk butik. Utöver mönster inom de olika kategorierna kan man även 

jämföra dem med varandra.  

 

Urvalet består av personer som ska resa till antingen södra Europa, Nordafrika eller Asien. 

För att få mer variation i urvalet när det gäller destination har undersökningarna ägt rum vid 
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olika tillfällen. Urvalet är i form av ett bekvämlighetsurval som består av individer som har 

accepterat en tillfrågan om att delta i enkätundersökningen
18

. Urvalet är dessutom filtrerat på 

så sätt att respondenterna innan enkätundersökningens början har blivit tillfrågade specifika 

frågor som avgör om de uppfyller vissa krav. Exempel på detta är att individer som inte har 

bokat och betalat sin resa via Internet har sållats bort vid undersökningen på Arlanda. Valet av 

bekvämlighetsurval påverkar på så sätt inte representativiteten av resultatet så pass att det 

äventyrar undersökningens legitimitet. Detta framför allt eftersom de tillfrågade personerna 

endast har inkluderats i urvalet på vissa premisser. 
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3. Teoretisk referensram 

 
I det här kapitlet har vi valt att ta upp teorier som utgår från ett bransch- och aktörsperspektiv 

för att sedan behandla resekundens informationssöknings och bokningsbeteende. 

 

 

3.1 Zalatans turistklassificering 
 
Turismforskaren Antoine Zalatan har i sin artikel Tourist typology: an ex ante approach en 

turistklassificering som är baserad på beteendet i turistens planeringsfas. 

Kategoriseringen visar hur turister skiljer sig från varandra i beslutet att resa respektive 

planera inför en resa. Zalatan menar att en sådan turisttypologi behövs då den kan ge insikt i 

vilka faktorer som påverkar turisten i beslutsprocessen.
19

  

 

Det vi bör ta hänsyn till är att en turist kan passa in i fler en av typerna under 

bokningsprocessen Dem fem olika typerna är:  

 

1. Den planerande turisten jämför, utvärderar och planerar därefter hela resan i detalj på 

egen hand 

2. Den sociala turisten väljer att följa och lita på vänner och bekantas tips och 

rekommendationer 

3. Den impulsiva turisten är spontan och beslutet att resa kan ha påverkats av tillfällig 

och snabb information såsom reklam eller reseprogram. 

4. Marknadsföringsturisten fokuserar på destinationer som är väl marknadsförda och 

baserar sin resa på allehanda information från olika mediekanaler. 

Marknadsföringsturisten kan likväl beakta informationen från resebyråer samt vänner, 

familj och bekanta, men fokus ligger på den information som kommer från 

kommersiella kanaler. 

5. Den konventionella turisten tar i stort sett hjälp av och förlitar sig på en resebyrås 

tjänster och erbjudanden.
20

 

 

 

3.2 Hellmans E-handelprocess 

”1. Information: Kunden börjar sin resa på Internet i form av informationssökning, att hitta 

information på nätet är inte svårt för kunden men det som blir utmaningen för företaget är att 

omvända lookers till bookers. 
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2. Jämförelse och beslut: Eftersom kunden har så mycket information tillgänglig på Internet, 

är det naturligt för denne att börja jämföra de olika erbjudandena på nätet för att sedan besluta 

sig för ett köp. Detta leder till att urvalsprocessen blir mer komplex för kunden söker alltid 

efter något bättre. I urvalet spelar sökmotorer och prisjämförelsesidor som t.ex. Google, 

Yahoo, Pricerunner och Eniro en väsentlig roll. Det är oftast här den potentielle kunden börjar 

söka efter information, för att därefter jämföra och fatta ett beslut.  

 

3. Bokning: I bokningssteget är det framför allt priset som är utslagsgivande. Internet kan 

oftast erbjuda bättre priser än en klassisk säljkanal och priset är därmed Internets starkaste 

konkurrensverktyg. Inom rese- och turistnäringen är det också möjligheten via internet hitta 

unika produkter/upplevelser som uppmuntrar besökaren till bokning.  

 

4. Betalning: Det blir allt vanligare att även erbjuda betalning över Internet. I detta steg är 

säkerheten av högsta prioritet; kunden vill veta vem som tar emot betalningen och pengarna 

kommet dit de ska. De flesta betalningssidor är idag tryggade med någon typ av 

säkerhetsfunktion. Undersökningar visar att 25 procent oroar sig för kortbedrägeri vid e-

handel.  

 

5. Leverans: Efter bokning och betalning förväntar sig kunden en bekräftelse, ett slags digital 

kvitto, på köpet eller bokningen. Leveransen av köpet eller bokningen sker exempelvis via e-

post eller SMS. 

 

6. Uppföljning: Uppföljning och åter uppföljning. Det är viktigt att utvärdera webbplatsen och 

dess funktioner genom att observera, följa upp och testa. En form av uppföljning kan vara att 

via e-post kontakta kunden för att be om en utvärdering eller liknande av den tjänst eller 

produkt som de köpt. Man kan även låta kunden värdera tjänsten/produkten i ett publikt 

forum.”
21

 

 

 

3.3 Varumärken  

 
”A brand is a name, term, sign, symbol, design or a combination of these elements that is 

intended to identify the goods or services of a seller and differentiate them from those of 

competitors”.
22

 

 

”Ett varumärke ska kommunicera kvalitet och förmedla en önskvärd känsla. Internet anses 

utgöra en effektiv kanal för att skapa varumärken kring destinationer eftersom mediet 

erbjuder kostnadseffektivitet och hög marknadspenetration”.
23

 

 

”För turistaktörer är varumärken och varumärkesbyggande extra viktigt, eftersom det adderar 

fysiska attribut till service och upplevelser som annars är icke-fysiska till sin natur”.
24
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4. Empiri 

 
Här presenteras förundersökningen som består av resultaten från de kvalitativa intervjuerna. 

Därefter följer resultaten från enkätundersökningarna som utgör den kvantitativa empiriska 

delen av denna studie.  

 

 

4.1 Förundersökning 
 

Förundersökningen består av två intervjufrågor som har ställt till Claes Pellvik som är 

Marketing Manager för Ving Sverige. Intervjufrågorna består av två öppna frågor som skickas 

via e-post. 

 

Den första frågan berör kanalstrategier, mer specifikt vilka kanalstrategier som Ving arbetar 

med. 

 

Pellvik uppgav att Ving sedan flera år tillbaka har använd sig av en flerkanalsstrategi. Dock 

har Ving främst använt Internet som kanal för att nå ut till marknaden. De säljer även 

majoriteten av sina resor via den egna hemsidan. Då Ving främst använder sig av Internet för 

att sälja sina produkter är det passande att även anpassa marknadsföringen efter detta. 

 

Den andra frågan handlar om vilka kringprodukter och tjänster som Ving i dagsläget erbjuder 

sina kunder. Utbudet består av möjlighet att boka hyrbilar på resmålet, transfer från 

flygplatsen till hotellet samt måltider på flygplanet. Ving erbjuder dessutom sina kunder 

möjligheten att köpa taxfreevaror på flygplanet. Ett utbud av produkter inför resan i den 

bemärkelse som denna undersökning syftar på, erbjuder Ving inte i dagsläget. Däremot 

uppgav Pellvik att Ving samarbetar med aktörer som säljer reserelaterade produkter såsom 

läkemedel, genom att sälja utrymmen till dessa i sina mailutskick. De rekommenderar och 

hänvisar till andra aktörer istället för att själva erbjuda dessa produkter, i dagsläget. 

 

 

4.2 Enkätundersökning 
 

Undersökningarna består av två delar där den ena är gjord på Arlanda flygplats och den andra 

på Ving, Fritidsresor samt Apollos butiker i Stockholm. Sammanlagt delades 100 enkäter ut 

till kvinnor och män i olika åldrar. Hälften av enkäterna delas ut på Arlanda flygplats till 

personer som bokat sin resa via Internet eller telefon. De resterande 50 enkäterna delas ut till 

personer som ska boka sin resa i fysisk butik. En av anledningarna med denna uppdelning är 

för att kunna se om det finns skillnader mellan personer i början respektive slutskedet av den 

så kallade ”inför resan”-processen. Det vill säga personer som endast har valt vilken resa de 

ska boka och inte än har påbörjat sina inköp, samt personer som har slutfört sina inköp och 

strax ska ge sig iväg på sin resa. Denna indelning ger oss möjligheten till att få en inblick i 

den process som slutkunden genomgår från två olika tidsperspektiv.  

 

Då e-handelsprocessen är något som vi i denna undersökning belyser, är det befogat att 

dessutom undersöka slutkundens beteenden gällande nätbaserade affärer. Utifrån detta kan 

man även finna olika möjligheter och begränsningar med att erbjuda reserelaterade produkter 

via Internet.  
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Det huvudsakliga syftet med den ovan nämnda uppdelningen är att jämföra personer som ska 

undersöka huruvida man kan finna något samband mellan internetbokning av resor och 

benägenhet att köpa andra reserelaterade produkter via Internet. 

 

 

4.2.1 Resebyråer 

 
Här redogörs för den delen av den empiriska undersökningen som tog plats på Sveavägen där 

resebyråerna Ving, Fritidsresor och Apollo ligger. Undersökningsobjekten består av 50 

charterresenärer som ska boka sin resa via resebyråerna. Undersökningen tog plats vid två 

olika tillfällen för att få en så stor variation i resmål som möjligt. Vi fick tyvärr inte dela ut 

våra enkäter i butikerna så undersökningen tog plats utanför resebyråerna och vi delade ut till 

kunder som antigen gick in eller ut från resebyråerna.  

 
Fråga nummer ett lyder: Hur många veckor innan avgångsdagen påbörjar/påbörjade du dina 

inköp inför resan? 

 

Av 50 personer svarade 

30 stycken: en vecka innan 

20 stycken: två veckor innan 

 

Fråga nummer två lyder: Köper/köpte du varor över Internet? Om ja, i hur stor utsträckning?  

 

A)Fåtal varor 

B)Hälften av alla inköpta varor 

C)Majoriteten av alla varor 

D)Alla varor 

E)Inga varor 

 

Av 50 personer svarade 

37 stycken: inga varor 

5 stycken: fåtal varor 

8 stycken: majoriteten av alla varor 

 

Fråga nummer tre lyder: Vilka sorters produkter köper/köpte du inför resan? Flera svar 

möjligt. 

 

A)Hygienartiklar 

B)Kläder och accessoarer 

C)Kosmetika 

D)Läkemedel och andra hälsoprodukter 

E)Teknik (exempelvis mp3-spelare, el-adapter, telefonkort, batterier o.s.v.) 

F)Matvaror 

H)Litteratur 

I)Övrigt……………………………………….. 

Av 50 personer svarade: 

43 stycken: hygienartiklar 

22 stycken: kläder och accessoarer 

7 stycken: kosmetika 
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45 stycken: läkemedel och andra hälsoprodukter 

16 stycken: teknik 

23 stycken: litteratur 

 

Fråga nummer fyra lyder Hur bokar/bokade du din resa? 

 

A)Via Internet 

B)Via telefon 

C)I butik 

D)Övrigt……………………………………….. 

 

Av 50 personer svarade: 

50 stycken: I butik 

 

Fråga nummer fem lyder: Betalade du för din resa över Internet (Internetbank, kontokort 

o.s.v.) 

 

Av 50 personer svarade: 

50 stycken: Nej 

 

Fråga nummer sex lyder: Skulle du kunna tänka dig att… 

A)Köpa varor inför resan av resedistributören? 

 JA  

NEJ 

 

Av 50 personer svarade: 

46 stycken: JA 

4 stycken: NEJ 

 

B)Köpa färdiga paket anpassade efter resmål? 

 JA 

 NEJ 

 

Av 50 personer svarade: 

42 stycken: JA 

8 stycken: NEJ 

 

Fråga nummer sju lyder: Hur skulle du föredra att köpa dessa varor?  

A)Över Internet 

B)Via telefon 

C)I butik 

 

Av 50 personer svarade: 

6 stycken: över Internet 

40 stycken: i butik. 

4 personer avstod från att svara. 
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Fråga nummer åtta lyder: Skulle du kunna tänka dig att betala för dina varor över Internet? 

(Internetbank. Kontokort o.s.v.) 

JA 

NEJ 

 

Av 50 personer svarade: 

5 personer: Ja 

41 personer: Nej 

4 personer avstod från att svara. 

 

Fråga nummer nio lyder: Vilka sorters produkter skulle du köpa av resedistributören? Flera 

svar möjligt 

A)Hygienartiklar 

B)Kläder och accessoarer 

C)Kosmetika 

D)Läkemeden och andra hälsoprodukter 

E)Teknik (exempelvis mp3-spelare, el-adapter, telefonkort, batterier o.s.v.) 

F)Matvaror 

H)Litteratur 

I)Övrigt……………………………………….. 

 

Av 50 personer svarade: 

41 stycken: hygienartiklar 

22 stycken: kläder och accessoarer 

8 stycken: kosmetika 

45 stycken: läkemedel och andra hälsoprodukter 

18 stycken: teknik 

43 stycken: litteratur 

4 personer avstod från att svara. 

 

Fråga nummer tio lyder: Hur stor betydelse har resedistributören för ditt val av resa? 

A)Ingen betydelse 

B)Liten betydelse 

C)Varken liten eller stor betydelse 

D)Stor betydelse 

E)Väldigt stor betydelse 

 

Av 50 personer svarade: 

42 stycken: stor betydelse 

4 stycken: väldigt stor betydelse 

4 stycken: varken liten eller stor betydelse 

 

Fråga nummer elva lyder: Hur fick du kännedom om den resedistributör du har valt att resa 

med? Flera svar möjlig. 

 

A)TV-reklam 

B)Radio-reklam 

C)Internetannons 

D)Tidningsannons 

E)Reklamaffischer 
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F)Genom bekanta 

G)Övrigt…………………………………………………. 

 

Av 50 personer svarade: 

32 stycken: TV-reklam 

12stycken: reklamaffischer 

6 stycken: internetannons 

 

Fråga nummer tolv lyder: Vilken resedistributör reser du helst med? 

 

A)Ving 

B)Fritidsresor  

C)Apollo 

 

Av 50 personer svarade: 

39 stycken: Fritidsresor 

6 stycken: Apollo 

5 stycken: Ving 

 

Detta svar överrensstämde med deras valda resedistributör i 42 av 50 fall. Det vill säga, 8 

personer valde en resedistributör som de ej hade köpt sin resa av. 

 

 

4.2.2 Arlanda 

 
Här redovisas de resultat som den empiriska undersökningen gav. Först redovisas de två 

delarna (Arlanda samt butiker) var för sig för att sedan i slutet av analysavsnittet jämföras 

med varandra. 

 
Här redogörs för den delen av den empiriska undersökningen som tog plats på Arlanda 

flygplats. Undersökningsobjekten består av 50 charterresenärer som bokat sin resa via 

Internet. Undersökningen tog plats vid tre olika tillfällen för att få en så stor variation i resmål 

som möjligt. 

 
Fråga nummer ett lyder: Hur många veckor innan avgångsdagen påbörjar/påbörjade du dina 

inköp inför resan? 

 

Av 50 personer svarade 

36 stycken: en vecka innan 

14 stycken: två veckor innan 

 

Fråga nummer två lyder: Köper/köpte du varor över Internet? Om ja, i hur stor utsträckning?  

 

A)Fåtal varor 

B)Hälften av alla inköpta varor 

C)Majoriteten av alla varor 

D)Alla varor 

E)Inga varor 
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Av 50 personer svarade 

31 stycken: inga varor 

8 stycken: fåtal varor 

11 stycken: majoriteten av alla varor 

 

Fråga nummer tre lyder: Vilka sorters produkter köper/köpte du inför resan? Flera svar 

möjligt. 

 

A)Hygienartiklar 

B)Kläder och accessoarer 

C)Kosmetika 

D)Läkemedel och andra hälsoprodukter 

E)Teknik (exempelvis mp3-spelare, el-adapter, telefonkort, batterier o.s.v.) 

F)Matvaror 

H)Litteratur 

I)Övrigt……………………………………….. 

Av 50 personer svarade: 

48 stycken: hygienartiklar 

23 stycken: kläder och accessoarer 

9 stycken: kosmetika 

38 stycken: läkemedel och andra hälsoprodukter 

19 stycken: teknik 

2 stycken: litteratur 

 

Fråga nummer fyra lyder: Hur bokar/bokade du din resa? 

 

A)Via Internet 

B)Via telefon 

C)I butik 

D)Övrigt……………………………………….. 

 

Av 50 personer svarade: 

50 stycken: via Internet 

 

 

Fråga nummer fem lyder: Betalade du för din resa över Internet (Internetbank, kontokort 

o.s.v.) 

 

Av 50 personer svarade: 

50 stycken: Ja 

 

Fråga nummer sex lyder: Skulle du kunna tänka dig att… 

A)Köpa varor inför resan av resedistributören? 

 JA  

NEJ 

 

Av 50 personer svarade: 

48 stycken: JA 

2 stycken: NEJ 
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B)Köpa färdiga paket anpassade efter resmål? 

 JA 

 NEJ 

 

Av 50 personer svarade: 

39 stycken: JA 

11 stycken: NEJ 

 

Fråga nummer sju lyder: Hur skulle du föredra att köpa dessa varor?  

A)Över Internet 

B)Via telefon 

C)I butik 

 

Av 50 personer svarade: 

39 stycken: över Internet 

9 stycken: i butik 

2 personer avstod från att svara. 

 

Fråga nummer åtta lyder: Skulle du kunna tänka dig att betala för dina varor över Internet? 

(Internetbank. Kontokort o.s.v.) 

JA 

NEJ 

 

Av 50 personer svarade: 

48 personer: JA 

2 personer avstod från att svara. 

 

Fråga nummer nio lyder: Vilka sorters produkter skulle du köpa av resedistributören? Flera 

svar möjligt 

A)Hygienartiklar 

B)Kläder och accessoarer 

C)Kosmetika 

D)Läkemeden och andra hälsoprodukter 

E)Teknik (exempelvis mp3-spelare, el-adapter, telefonkort, batterier o.s.v.) 

F)Matvaror 

H)Litteratur 

I)Övrigt……………………………………….. 

 

Av 50 personer svarade: 

48 stycken: hygienartiklar 

27 stycken: kläder och accessoarer 

18 stycken: kosmetika 

40 stycken: läkemedel och andra hälsoprodukter 

27 stycken: teknik 

39 stycken: litteratur 

2 personer avstod från att svara. 
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Fråga nummer tio lyder: Hur stor betydelse har resedistributören för ditt val av resa? 

A)Ingen betydelse 

B)Liten betydelse 

C)Varken liten eller stor betydelse 

D)Stor betydelse 

E)Väldigt stor betydelse 

 

Av 50 personer svarade: 

37 stycken: stor betydelse 

1 stycken: väldigt stor betydelse 

12 stycken: varken liten eller stor betydelse 

 

Fråga nummer elva lyder: Hur fick du kännedom om den resedistributör du har valt att resa 

med? Flera svar möjlig. 

 

A)TV-reklam 

B)Radio-reklam 

C)Internetannons 

D)Tidningsannons 

E)Reklamaffischer 

F)Genom bekanta 

G)Övrigt…………………………………………………. 

 

Av 50 personer svarade: 

29 stycken: TV-reklam 

10 stycken: reklamaffischer 

11 stycken: internetannons 

 

Fråga nummer tolv lyder: Vilken resedistributör reser du helst med? 

 

A)Ving 

B)Fritidsresor  

C)Apollo 

 

Av 50 personer svarade: 

21 stycken: Fritidsresor 

20 stycken: Ving 

9 stycken: Apollo 

 

Detta svar överrensstämde med deras valda resedistributör i 46 av 50 fall. Det vill säga, 

endast 3 personer valde en resedistributör som de inte hade köpt sin resa av. 
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5. Analys 

 
Här redovisas först analysen av den kvalitativa förundersökningen. Därefter följer analysen av 

den kvantitativa enkätundersökningen som utgör huvudundersökningen. De data som 

presenteras i empirin, tolkas och analyseras med återkoppling till den teoretiska 

referensramen. 

 

 

5.1 Förundersökning 

 
Vings framgångar med att använda Internet som kanal överrensstämmer med Lee, Cai och 

O’Learys teori om att Internet är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till fler på marknaden. 

Framför allt är det lämpligt att finna sambandet mellan vart kunden bokar sin resa och vart 

man kan nå ut till kunden. När majoriteten, som i Vings fall, bokar sina resor via Internet, kan 

medföra att just Internet är en lämplig kanal även för marknadsföring. Detta eftersom man på 

så sätt vet att de flesta kunder rör sig på Internet då de söker efter resor. 

 

Ving erbjuder kringprodukter i dagsläget. Avsikten med detta utbud är dock inte alltid att 

erbjuda produkter inför resan. Utbudet av taxfreevaror på flygplanet har sitt ursprung i 

skattelättnader för bland annat flygplan i internationell trafik. Merparten av utbudet består av 

alkohol, tobak och kosmetika. Alltså i regel inte produkter inför resan. 

 

Ving erbjuder även måltider på flygplanet samt transer till och från hotellet, vilket förut har 

ingått i resans pris, och därmed inte varit en kringprodukt. Dessutom erbjuder Ving 

möjligheten att hyra bilar på resmålet. 

 

Att resedistributörer som Ving redan erbjuder andra produkter och tjänster har stora fördelar 

för att vidareutveckla utbudet till att innefatta produkter inför resan. Detta då det redan finns 

en etablerad kundkrets. Att man dessutom samarbetar med andra aktörer som erbjuder 

reserelaterade produkter vittnar om en efterfrågan bland Ving kunder. 

 

 

5.2 Enkätundersökning 

 
Här redovisas analysen av den huvudsakliga undersökningen som utgör grunden för studien. 

 

 

5.2.1 Befintligt resa 

 
Enligt enkätundersökningen påbörjar majoriteten av kunderna sina inköp av produkter inför 

resan, en vecka innan avgångsdagen (66 %). Jämfört med den andra gruppen som bokat sina 

resor via Internet (Arlanda), fanns det dock fler personer i den första gruppen som bokat sina 

resor i butik (resebyråerna) som brukade påbörja sina inköp två veckor innan avresa. I den 

gruppen var det 40 % som hade svarat att de påbörjar sina inköp två veckor innan avresa. 

Bland dem som hade bokat sin resa via internet var det 28 % som hade svarat två veckor.  

 

Att kartlägga de potentiella kundernas befintliga vanor kan utgöra en bra grund för 

utvecklingen av nya affärsidéer. Genom att observera hur lång tid innan avresan som 
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kunderna påbörjar sina inköp inför resan i nuläget kan man få en aning om hur deras behov 

kommer att se ut i framtiden. Då kunderna, enligt denna undersökning, påbörjar sina inköp 1-

2 veckor innan avresa kan man anpassa den nya affärsidén efter detta.  Vid e-handel kan 

leveranstiden exempelvis anpassas till kundens behov.  

 

Även i fråga två som handlar om hur stor del av dem (inför resan inköpta varorna) som de 

tillfrågade hade köpt via Internet, kunde man konstatera skillnader bland de två grupperna. 

Bland dem som hade bokat sin resa via Internet var det vanligare att även köpa andra 

produkter inför resan över nätet. Majoriteten av alla respondenter (68 %) brukar dock inte 

använda sig av internethandel alls när de köper varor inför sin resa. Enligt 

enkätundersökningen var det vanligare bland personer som bokat resan via Internet att även 

köpa andra produkter inför resan på samma sätt. Dessutom var internethandeln enligt 

undersökningen mest vanligt bland den yngre delen av respondenterna. 

 

Att erbjuda kunden så mycket information om produkten som möjligt samt ge denne 

möjlighet till prisjämförelse är enligt Hellmans modell, en väsentlig del i e-handelsprocessen. 

Denna tillgång till information kan vara just det som får kunden att köpa produkten i fråga.  

 

I frågan om vilka sorts produkter som respondenterna har köpt eller ska köpa inför sin resa 

var hygienartiklar och läkemedel och andra hälsoprodukter populärast. Dessa två kategorier 

hade hela 91 % respektive 80 % av respondenterna valt. Kläder och accessoarer hade 45 % av 

alla respondenter svarat att de ska köpa eller har köpt inför resan. Störst skillnad bland 

grupperna finns i frågan om litteratur. Där har 46 % av de som bokat via Internet svarat att de 

har köpt, jämfört med 4 % av dem som bokar i butik. 35 % av alla respondenter hade svarat 

att de har köpt eller ska köpa tekniska produkter. Av de produktkategorier som respondenter 

hade valt, var kosmetika den som minst antal personer hade köpt eller skulle köpa. Den finns 

ingen större skillnad mellan de olika grupperna. Detta kan bero på att kosmetika traditionellt 

sätt är kvinnoprodukter. Trots att det nuförtiden även är vanligt bland män, kan faktumet att 

respondenterna bestod till hälften av män, påverka resultatet. Bland de kvinnliga 

respondenterna var det ungefär 30 % som hade köpt eller skulle köpa kosmetika inför resan. 

Ingen av respondenterna hade valt att lägga till produkter som inte fanns med bland 

alternativen, och ingen hade heller valt matvaror. 

 

Bland de respondenter som hade ett utomeuropeiskt land som destination svarade samtliga att 

de hade köpt läkemedel inför resan. Här kan man konstatera ett särskilt behov bland 

charterresenärer som beger sig till andra kontinenter. Detta kan bero på behov av vaccination 

och andra faktorer såsom klimat. 

 

Fråga nummer fyra fungerar som en kontrollfråga och är till för att verifiera att grupp 1 

(resebyråer) endast bestod av personer som bokat sin resa i butik, och att grupp 2 (Arlanda) 

endast bestod av personer som hade bokat sin resa över Internet. 

 

Fråga nummer fem är kopplat till föregående fråga. Där svarar respondenten ifall har betalat 

eller ska betala sin resa via Internet eller inte. Av de som hade bokat via Internet hade 

samtliga även betalat på samma vis. Bland de som skulle boka sin resa i butik svarade 

samtliga att de inte skulle betala via Internet. 
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5.2.2 Inköp inför resa 

 
I fråga nummer sex ställs den mest centrala frågan i hela undersökningen. Frågan gäller ifall 

respondenterna kan tänka sig att köpa andra varor inför resan direkt av resedistributören. 94 % 

av samtliga respondenter var villiga att göra detta. Trots denna höga siffra finns en liten, men 

ändå avgörande skillnad mellan de två grupperna. I den första gruppen (resebyråer) svarade 

92 % att de skulle tänka sig att köpa dessa varor av resedistributören. Bland respondenterna i 

den andra gruppen (Arlanda) var denna siffra något högre, 96 %.  

 

Detta stämmer överrens med Zalatans ”den konventionella turisten”. Charterresenärer bokar 

oftast flygbiljett i samband med hotell (även utflykter och andra aktiviteter) direkt av 

resedistributören. Detta ofta med resedistributörens egna informationssidor som grund. För 

detta krävs ett visst tillit till företaget. Denna tillit kan kopplas till kundernas benägenhet att 

utöka detta paket av hotell och flygbiljett till ytterligare produkter.  

 

Den andra delen av frågan gäller respondenternas benägenhet att köpa färdiga produktpaket 

anpassade efter resmål. Sammanlang svarade 85 % av alla respondenter att de skulle kunna 

tänka sig att göra det, och de resterande 15 % svarade att de inte skulle kunna tänka sig att 

göra det. Det fanns ingen större skillnad mellan de två grupperna. 

 

Även här har kundens tillit till resedistributören betydelse. Istället för att själv söka 

information om vilka produkter som lämpar sig beroende på destination på annat håll, 

föredrar den konventionella turisten att utnyttja resedistributörens tjänster. Då 85 % av alla 

respondenter i undersökningen svarade att de skulle kunna tänka sig att köpa dessa färdiga 

produktpaket stämmer Zalatans teori i hög grad. 

 

Fråga nummer sju gäller vart respondenterna vill köpa dessa varor. Här kan man konstatera att 

det finns ett stort samband mellan att boka en resa över Internet och benägenheten att även 

köpa reserelaterade produkter via Internet, och tvärtom. Av respondenterna i grupp 1 

(resebyråer) svarade 40 av 46 personer att de skulle vilja köpa dessa produkter i butik. De 

övriga sex personerna svarade att de ville köpa dessa produkter över Internet. Fyra personer 

avstod från att svara eftersom de hade på föregående fråga svarat att de inte kunde tänka sig 

att köpa andra produkter inför resan av resedistributören. I grupp två (Arlanda) kan det 

motsatta noteras. Där svarade 39 av 48 personer att de föredrog att köpa reserelaterade 

produkter över Internet. Nio personer svarade att de ville köpa dessa produkter i butik och två 

personer avstod från att svara eftersom de hade svarat nej på föregående fråga. Ingen hade 

svarat att de föredrog att köpa dessa varor över telefon. Sammanlagt föredrog cirka 48 % av 

de respondenter som svarat att köpa reserelaterade varor över Internet, och cirka 52 % svarade 

att de föredrog att köpa dessa varor i fysisk butik. I grupp 1 (resebyråer) svarade cirka 87 % 

över Internet och cirka 13 % i butik. I grupp 2 (Arlanda) svarade cirka 81 % över Internet och 

cirka 19 % i butik. 

 

Fråga nummer åtta gäller betalning över Internet och huruvida respondenterna kan tänka sig 

att betala för reserelaterade varor över Internet. Med internetbetalning menas elektronisk 

betalning med kontokort eller via Internetbank, inte betalning med faktura eller mot 

postförskott. 

 

 Även i denna fråga finns det stora skillnader mellan de två grupperna. Denna fråga är även 

kopplad till föregående fråga men gäller specifikt betalningen. Totalt svarade ungefär 56 % av 

alla respondenter att de kunde tänka sig betala för reserelaterade produkter över Internet och 
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46 % angav att de inte skulle kunna tänka sig att göra det. I grupp 1 (resebyråer) svarade 41 

personer av 46 att de inte ville betala via Internet, där ingår även en respondent som på 

föregående fråga angett att hon föredrar att köpa produkter genom Internet. De resterande fem 

personerna svarade att de skulle kunna tänka sig att betala över Internet. Av respondenterna i 

grupp 2 (Arlanda) svarade samtliga, som svarat att de skulle tänka sig att köpa varor av 

resedistributören, att de vill betala över Internet. 

 

I jämförelse med föregående fråga är det en relativt liten andel av respondenterna som svarade 

att de kan tänka sig att betala över Internet. Här är frågor rörande säkerhet enligt Hellman en 

avgörande faktor. Genom att dessutom stärka sitt varumärke kan resedistributörerna, enligt 

Lee, Cai och O’Leary, förmedla en känsla av hög standard och kvalitet till de potentiella 

kunderna. Även här fungerar Internet som ett användbart verktyg då det möjliggör för 

aktörerna att nå ut till fler potentiella kunder till lägre kostnader. 

 

I fråga nummer nio svarade respondenterna på vilka sorters produkter som de potentiellt 

skulle köpa av resedistributören. Samma mönster går att finna vid jämförelse av de två 

grupperna. Majoriteten av svaren stämmer väl överrens med frågan om vilka produkter som 

respondenterna har köpt eller ska köpa inför resan. Det går dock att se en skillnad när det 

gäller litteratur. Där har hela 95 % angett att de skulle tänka sig att köpa litteratur. 48 % av 

respondenterna hade köpt eller skulle köpa litteratur på annat håll. Utöver detta följer 

resultaten för denna fråga i stort sett samma mönster som resultaten för frågan om vilka 

produkter de har köpt eller skulle köpa. Hygienartiklar samt läkemedel och andra 

hälsoprodukter var mest populära med cirka 95 % respektive cirka 90 %. Även här hade ingen 

svarat att de skulle tänka sig att köpa matvaror av resedistributören. 

 

 

5.2.3 Resedistributörer 

 
Den tredje och sista delen av enkäten handlar om respondenternas relation till varumärket. 

Det vill säga hur stor del varumärket har i deras val av resedistributör samt hur de har fått 

kännedom om resedistributören. 

 

Fråga nummer tio gäller vilken betydelse resedistributören har för respondenternas val av 

resa. Det klargjordes för respondenterna att det inte syftades på val av destination utan 

reseprodukten som helhet. Med andra ord, vilken resedistributör man valt att köpa sin resa av. 

Av alla respondenter svarade 79 % att vilken resedistributör som man köper resan av har stor 

betydelse. Det var något fler som valde detta svarsalternativ i grupp 1 (resebyråer). Det var 

även fler i denna grupp som hade uppgett att resedistributören hade en väldigt stor betydelse 

för val av resa: 8 % i grupp 1 samt 2 % i grupp 2. Det finns även skillnader mellan grupperna 

när det gäller hur många som anser att resedistributören har varken stor eller liten betydelse 

för val av resa: 8 % i grupp 1 samt 24 % i grupp 2. Ingen av respondenterna hade svarat att 

resedistributören hade liten eller ingen betydelse för val av resa. 

 

Detta stämmer väl överrens med Swarbrooke och Horners teori om varumärken inom 

turismbranschen. När det gäller turismprodukter har varumärket större betydelse för kunden 

då resor i likhet med andra tjänster och service är abstrakta till sin natur. Det finns inte samma 

möjlighet till att i förväg betrakta det man betalar för. Därför krävs det en form av säkerhet 

som ett starkt varumärke kan erbjuda. Dessutom ger det, enligt Kotler, möjlighet för kunden 

att jämföra olika produkter då varumärken kan hjälpa aktörerna att utmärka sig från andra 

konkurrenter. 
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I fråga nummer elva svarar respondenterna på hur de har fått kännedom om den 

resedistributör de valt att åka med. Majoriteten av respondenterna (61 %) har svarat att de fått 

kännedom om resedistributören genom TV-reklam. Bland respondenterna i grupp 1 

(resebyråer) fanns det en skillnad i svarsalternativen då internetannonser (12 %) fick hälften 

så många svar som reklamaffischer (24 %). För grupp 2 (Arlanda) ligger siffrorna på 22 % 

respektive 20 %. Det var alltså fler av dem som bokat sin resa via Internet som har angett att 

de fått kännedom om resedistributören genom internetannonser än av dem som ska boka resan 

i butik. 

 

Även om Internet kan användas som ett effektivt marknadsföringsmedel som både Hellman 

och Lee, Cai och O’Leary hävdar, visar den här undersökningen att det är TV-reklam som 

bäst når ut till marknader. Det finns dock en skillnad i kostnader när man jämför reklam via 

Internet och TV, detta kan påverka vilken kanal som är att föredra.  

 

Fråga nummer tolv, som är den sista frågan i enkätundersökningen rör vilken resedistributör 

som respondenterna helst vill resa med. Utifrån denna fråga kan vi kontrollera hur stor 

betydelse varumärket har i praktiken. Detta genom att jämföra svaren på denna fråga med 

vilka resedistributörer som respondenterna uppgett att de ska resa med. Totalt har 88 % av 

respondenterna uppgett den resedistributör de åker med som den de föredrar. Detta kan tolkas 

som att varumärket i praktiken har en stor betydelse för kunderna.  
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6. Slutsats 
 

I det här kapitlet presenteras slutsatserna av hela undersökningen. 

 

När det kommer till konsumenternas beteende av bokning av resor på nätet och fysiskt i butik 

så påverkas de av flera olika faktorer. Faktorer som spelar stor roll i dagens samhälle är 

bortsett från priset, tillgängligheten av information och förtroende för varumärket. 

Konsumenterna är ytterst prismedvetna då de har möjlighet att jämföra flera olika företags 

utbud genom ett knappklick på Internet. Internet har gjort det möjligt för konsumenten att 

jämföra och hitta information om olika resemål enkelt. Detta gör att företaget måste 

marknadsföra sig och utvecklas ständigt för att leva upp till konsumenternas krav.  

 

Enligt undersökningen finns det en efterfrågan för reserelaterade produkter hos 

charterresenärer. Vår undersökning visade att konsumenterna reagerade positiv på idén att 

utöka produktutbudet hos resedistributörerna.  

 

Det finns även ett samband mellan vanan att boka charterresor via Internet och benägenheten 

att potentiellt köpa reserelaterade produkter direkt av resedistributören. I och med detta kan 

resedistributörerna genom att utöka andelen e-handel när det gäller charterresor, hypotetiskt 

kunna bana väg för att framgångsrikt även erbjuda andra reserelaterade produkter. E-handel 

vore att föredra då det enligt Hellmans modell för e-handelsprocess är mer fördelaktigt 

eftersom det ger bättre möjligheter till att konkurrera. Detta eftersom aktörer, med Internet 

som säljverktyg kan erbjuda fördelaktigare priser. Enligt undersökningen var många villiga att 

köpa reserelaterade produkter via Internet. 

 

Det som väckte uppmärksamhet var att relationen och tilliten mellan företaget och 

konsumenten är viktigt för att konsumenterna val. När företaget har ett starkt varumärke ökar 

det möjligheterna att nå ut till fler kunder. Med det ökar även chanserna för nya affärsidéer att 

slå igenom bland de befintliga konsumenterna 

 

Undersökningen visar att varumärket har en betydande roll för konsumenterna när det gäller 

val av resa.  

 

När det kommer till att utveckla nya produkter är det viktigt att först och främst ta reda på 

konsumenternas åsikter om att köpa sina produkter hos resedistributören. Av denna 

undersökning kan slutsatsen dras att en stor majoritet av de tillfrågade var positivt ställda till 

detta.  

 

De produkter som resedistributörerna enligt denna studie bör inkludera i sitt utbud är främst 

hygienartiklar, läkemedel, litteratur samt tekniska produkter. En avgörande faktor är att dessa 

produkter bör vara anpassade efter resmål. Resedistributörerna kan genom sitt starka 

varumärke försäkra kunden om sitt kunnande i området. Med andra ord kan resedistributören 

garantera att de har den kunskap som krävs för att tillhandahålla kunden med passande 

produkter beroende på resmål. Detta innebär fördelar för både aktören och konsumenten, då 

aktören kan framgångsrikt vidareutveckla sin affärsidé samtidigt som konsumenten har 

tillgång till ett produktutbud baserat på expertkunskap. 
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 

 
 

Här nedan kommer vi analysera källorna som vi har valt i den här studien 

 

Vi har i vår uppsats använt oss av källor som vi anser var relevanta för att besvara på vår 

frågeställning. Källorna som vi har använt oss av är främst litteratur, både tryckta och 

elektroniska. Utöver dessa har vi använt en representant för Ving Sverige som en muntlig 

källa. 

 

Våra förstahandskällor är respondenterna i vår empiri, vi har även tittat på tidigare 

undersökningar för att få en bättre inblick på vad som har forskats inom ämnet.  

 

När vi granskar våra källor kan vi se att det inte finns tillräckligt med litteratur som är skriva 

inom ämnet och att begreppet är väldigt nytt. Det gjorde att vi var tvungna att begränsa oss. 

Det gjorde att vi sällan hade möjligheter att jämföra olika källor med varandra. Dock kunde vi 

jämföra olika källor i arbetet med metodavsnittet. För att säkerställa att den information som 

vi refererar till i metodavsnittet, läste vi flera böcker för att jämföra instruktioner och 

information. 

 

De källor som vi har använt kommer från vetenskapliga artiklar och böcker. Dessa är 

dessutom opartiska. Den information som vi erhållit från Ving i vår förundersökning berör 

endast företaget ifråga.  

 

I samband den ovan nämnda brist på tidigare forskning kunde vi inte hitta tydliga direktiv 

gällande exempelvis vilka typer av frågor och svarsalternativ som var relevanta för 

enkätundersökningen. Detta är framför allt påtagligt när det gäller vilka produkter som 

respondenterna hade möjlighet att välja. Visserligen fanns svarsalternativ där respondenten 

själv kunde skriva in valfri produkt. Men den stress och tidspress som en utlandsresa ofta 

medför kan ha lett till att respondenterna helt enkelt inte hade tid eller glömde bort produkter 

vi inte hade inkluderat men som var av värde för dem. Detta eventuella bortfall skulle kunna 

ha en påverkan på resultatet. Förutsättningarna för denna undersökning hade i och med det 

kunnat förbättras. Med det sagt gjorde vi det som, i detta sammanhang, var möjligt för att öka 

tillförlitligheten i studien i och med att vi möjliggjorde för respondenterna att göra egna 

tillägg. 

 

Faktumet att undersökningen var av uppdragskaraktär medförde vissa svårigheter. Det som 

var mest tidskrävande var att hitta en balans mellan de akademiska aspekterna och 

uppdragsgivarens krav och önskemål. Eftersom vi arbetade med en vetenskaplig uppsats och 

inte en ren affärsplan var vi tyvärr tvungna att välja bort ett stort antal frågeställningar som 

uppdragsgivaren, ville få svar på i studien. Trots denna stora utsållning blev vi kvar med två 

frågeställningar som vid första anblick inte kan kopplas till varandra. Detta trots att de mycket 

väl är relevanta, framför allt ur ett företagsmässigt perspektiv Det krävde mycket tid och 

energi att formulera och omformulera dessa frågeställningar. Framför allt tog det i relation till 

uppsatsens andra delar oproportionerligt mycket tid att diskutera och argumentera för 

sambandet mellan dessa två frågeställningar. Det hade varit till studiens fördel att utveckla 

och tydliggöra frågeställningarna för att klargöra kopplingen mellan dem. 
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9. Bilagor 

 
Nedan följer bilagor till denna studie. 

 

 

9.1 Bilaga 1: Enkät 

 

Enkätundersökning: Charterresor och relaterade produkter 
 
Ålder……………………   Kön……………………..  Hemort………………….. 

Researrangör…………….  Destination……………… 

 

Del. 1 Befintlig resa 
(Ringa in ditt/dina alternativ vid flersvarsfrågor)  

  

1) Hur många dagar/veckor innan avgångsdagen påbörjar/påbörjade du dina inköp inför resan? 

 

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

……………………………………………………………………………................................................ 

  

2) Köper/köpte du varor över Internet? Om Ja, i hur stor utsträckning? 

 

A) Fåtal varor 

B)  Hälften av inköpta varor 

C)  Majoritet av varor 

D)  Alla varor 

E)  Inga varor 

 

3) Vilka sorters produkter köper/köpte du inför resan. Flera svar möjligt.  

 

A) Hygienartiklar 

B) Kläder och accessoarer 

C) Kosmetika 

D) Läkemedel och andra hälsoprodukter 

E) Teknik (exempelvis mp3-spelare, el-adapter, telefonkort, batterier o.s.v.) 

F) Matvaror 

G) Litteratur 

H) Övrigt 

 

4) Hur bokar/bokade du din resa? 

 

    A) Via Internet 

    B) Via telefon 

    C) Via reseagent i butik 

    D) Övrigt………………………………………………………………………. 

 

5) Betalade du för din resa över Internet? (Internetbank, kontokort o.s.v.) 

 

JA     NEJ 

 

 

Del.2 Inköp inför resa 
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6) Skulle du tänka dig att…  

 

A) Köpa varor inför resan av resedistributören?     JA      NEJ 

   B) Köpa färdiga paket anpassade efter resmål? JA      NEJ, ange anledning.  

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

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

 

 

7) Hur skulle du föredra att köpa dessa varor?  

 

A) Över Internet 

B) Via telefon 

   C)   I butik 

 

 

8) Skulle du kunna tänka dig att betala för dina varor över Internet? (Internetbank, kontokort o.s.v.) 

JA      NEJ, ange anledning. 

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

…………………………………………………………………………………….................................... 

 

9) Vilka sorters produkter skulle du köpa av resedistributören? Flera svar möjligt. 

 

A) Hygienartiklar 

B) Kläder och accessoarer 

C) Kosmetika 

D) Läkemedel och andra hälsoprodukter 

E) Teknik (exempelvis mp3-spelare, el-adapter, telefonkort, batterier o.s.v.) 

F) Matvaror 

G) Litteratur 

H) Övrigt……………………………………………………………………... 

 

 

Del.3 Researrangörer  
 

10) Hur stor betydelse har resedistributören för ditt val av resa? 

 

A) Ingen betydelse  

B) Liten betydelse 

C) Varken liten eller stor betydelse 

D) Stor betydelse 

E) Väldigt stor betydelse 

 

 

 

11) Hur fick du kännedom om den resedistributör du har valt att resa med? Flera svar möjligt. 

 

A) TV-reklam 

B) Radio-reklam 

C) Internetannons 

D) Tidningsannons 

E) Reklamaffischer 

F) Genom bekanta 

G) Övrigt 
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12) Vilken resedistributör reser du helst med? 

 

A) Ving 

B) Fritidsresor 

C) Apollo 

Tack för din medverkan! 

 
Shalini & Mijda 
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 
Fråga 1) Vilka kanalstrategier har ni? Vilka kanaler använder ni er av för att nå ut på 

marknaden? 

 

Fråga 2) Hur ser ni i dagsläget på att utveckla ett produktutbud att erbjuda till charterresenärer 

i samband med bokning? Vilka tjänster och produkter erbjuder ni i dagsläget? 

 


