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Sammanfattning  

 

Titel: ”Att erbjuda ”det lilla extra” – Mervärdeskapande i temaresebyråer” 

 

Kurs: Företagsekonomi C med inriktning mot Service Management, Kandidatuppsats 

 

Författare: Maria Lomäng Gunnars och Natasa Raskovic  

 

Handledare: Hans Zimmerlund  

 

Nyckelord: Kommunikation, Interaktion, Lojalitet och Involvering 

 

Bakgrund: Massturism och dess utveckling har lett till att människor blivit intresserade av 

mer än endast sol och bad. Detta har gett förutsättningar för utvecklingen av en ny gren inom 

turism, nämligen den alternativa turismen. För att kunna överleva på marknaden måste 

resebyråer med tematiska resor erbjuda det lilla extra och skapa mervärde med sina kunder. 

Detta kan exempelvis göras genom en tvåvägskommunikation och genom att bygga upp 

relationer både intern och extern i organisationen. 

 

Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att temaresebyråer ska kunna överleva på 

marknaden och skapa mervärde för sina kunder? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera sambandet mellan intern 

marknadsföring och återkommande kunder. 

 

Metod: Detta arbete har en kvalitativ ansats därför att det leder till en djupare förståelse av 

fenomenet som undersöks. Empirin består till största del av primärdata inhämtad via 

djupintervjuer med företag representanter. 

 

Teorier: De teoretiska ansatserna som anses relevanta för uppsatsen är Intern 

marknadsföring, Mervärdesteori, Lärande, Affärsidé, Kvalitet, Involveringsteori och Relation. 
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Resultat och Slutsats: För att kunna överleva på den konkurrensutsatta marknaden bör ett 

företag skapa konkurrensfördelar genom att bygga upp relationer med sina kunder och göra de 

till lojala. Lojala, återkommande kunder kan ur ett långsiktigt perspektiv vara lönsamma för 

företaget. För att kunna dra nytta av sina lojala kunder bör företagen föra statistik över sina 

återkommande kunder och på så sätt få en tydlig bild över hur dessa kunder påverkar 

företagets överlevnad och lönsamhet. 
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Abstract 

 

Title: “To offer something extra – Value Creation at the thematic travel agents”  

 

Course:  Business Administration C, Service Management, Bachelor Thesis. 

 

Authors: Maria Lomäng Gunnars and Natasa Raskovic 

 

Mentor: Hans Zimmerlund 

 

Keywords: Communication, Interaction, Loyalty and Involvement 

 

Background: Mass Tourism and its development resulted in people being interested in more 

than just sun and sea. This gave conditions for a new branch in tourism development, namely 

the alternative tourism. To survive in the market travel agencies with thematic trips have to 

offer something extra, and add value to its customers through a two-way communication, and 

building relationships both internal and external in the organization.  

 

Problem: What factors are important so that the theme travel agents can survive on the 

market and create value for its customers? 

 

Objective: Aim of this study is to analyze and evaluate the relationship between internal 

marketing and returned customers. 

 

Method: This work has a qualitative approach to the production of a deeper understanding of 

the phenomenon being studied. 

 

Theories: Theories that are considered relevant for this work is Internal Marketing, Value 

Theory, Learning, Business, Quality, Involvement Theory and Relationship. 

 

Empiric: The empirical data consists of primary data gathered through interviews with 

company representatives. 
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Result and conclusion: In order to survive on the competitive market, a company must have 

a competitive advantage by building up relationships with their customers and make the loyal. 

Loyal customers of the regular customers in the long term can be profitable for the company. 

In order to take advantage of their loyal customers, companies should have statistics on their 

repeat business and thus have a clear picture of how important these customers can be for the 

firm's survival and profitability.  
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1. Inledning  

 

Här introduceras studiens ämnesområde. En diskussion kring bakgrunden och 

problemdiskussion av uppsatsen leder fram till uppsatsens syfte och problemformulering.   

 

1.1. Bakgrund  

Den här uppsatsen handlar om konsumentens värdeupplevelse av temaresor.  

 

1.1.1. Turismens utveckling 

Den svenska författaren Carl Jonas Love Almqvist ställde år 1840 frågan "Vad är en turist?" i 

en serie nyhetsartiklar. Ordet "turist" och hur det var möjligt att bli en sådan var på den tiden 

ett nytt begrepp som förknippades med nyfikenhet. En ny sorts konsumtion höll på att uppstå 

där syftet var att lämna hem och arbete för att under en kortare period uppleva nya nöjen, 

koppla av och skaffa sig nya erfarenheter.  Över hundrafemtio år senare är turismen en av 

världens största industrier (Löfgren 1999). 

Turism som beteende är egentligen inget nytt fenomen, utan har funnits i alla tider. På 1700-

talet reste exempelvis unga aristokratiska män på något som kallades "The Grand Tour". Det 

var en bildningsresa genom viktiga städer i Europa där de fick träffa lärda män och fullborda 

sin utbildning. Moderna versioner av detta är ungdomars "tågluffar" och rundresor genom 

flera länder. Det som skiljer dåtidens turism från nutidens är att det förr i tiden var något som 

endast kunde utövas av de rika. På 1900-talet ökade levnadsstandarden i Sverige och i andra 

Europeiska länder, vilket medförde en växande medelklass som även de hade möjlighet att 

åka på semester. I mitten av 1900-talet antogs semesterlagen i Sverige vilket gav alla 

människor rätt till betald semester och som också bidrog till svenskarnas ökande resande. På 

1960-talet tog charterindustrin fart, vilket ledde till att massturism och stora "charterorter" 

uppstod. Turism var inte längre något exklusivt, utan något som de flesta kunde ägna sig åt, i 

alla fall i de västerländska länderna (Löfgren, 1999). 

Den senaste tidens växande turism har även kopplingar till globalisering och 

informationsteknik då människors mobilitet har ökat i takt med globaliseringsprocessen. 

Världens nationer blir allt mer beroende och påverkade av varandra (Svenskt Näringsliv, 



 

 

9 

 

2006). Lokala skillnader och gränser mellan olika länder blir mindre tydliga och det blir 

vanligare att människor kommunicerar över nationsgränser (Mowforth & Munt, 1998). Detta 

beror till stor del på de framsteg som transport- och kommunikationsteknologin har gjort. Det 

går numera att färdas långa sträckor på kort tid både enkelt och snabbt, vilket inte var möjligt 

på samma sätt förr i tiden (Olausson, 2005). Förbättringen av transport-, telekommunikations- 

och finanssystem har ökat turismen då det som sagt är lättare att ta sig till och vistas i olika 

delar av världen. Fler och fler platser har därmed blivit aktuella som destinationer (Mowforth 

& Munt, 1998).  

 

Den nya informationstekniken har dessutom möjliggjort lägre transport- och 

kommunikationskostnader. Allt detta påverkar den traditionella företagsekonomin och skapar 

möjligheter för att ny kunskap kan utvecklas (Svenskt Näringsliv, 2006).  

 

Globalisering och ökat resande har alltså påverkat resebranschen som idag är ett område med 

hård konkurrens. De flesta företag erbjuder ett liknande utbud av produkter och tjänster vilket 

gör det svårt att differentiera sig. Utvecklingen av IT-branschen har dessutom påverkat det 

traditionella sättet att boka resor. Resenärer kan idag enkelt välja och jämföra bland olika 

resor, exempelvis genom att besöka de olika företagens hemsidor (Tillväxtverket, 2009). Allt 

detta gör det möjligt för de stora charterarrangörerna att erbjuda kunder låga priser 

och därmed locka till sig kunder.  

 

1.1.2. Turismbranschen 

Turismbranschen är en sektor som präglas av stark tillväxt. Branschen expanderar varje år och 

fler och fler ägnar sig åt resor. Turismens exportvärde gynnar länders ekonomier bland annat 

genom ökad sysselsättning och konsumtion. År 2020 tror UNWTO att det internationella 

resandet kommer att ha ökat med ungefär 60 procent. Den totala turismkonsumtionen i 

Sverige har under de senaste tio åren ökat med så mycket som 68 procent i löpande priser. 

Svenska hushåll har under samma period ökat sin turismkonsumtion med ungefär 60 procent. 

Detta kan jämföras med hushållens totala konsumtion som "bara" har ökat med 36 procent 

(Tillväxtverket/SCB, 2009). 
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Nästan alla branscher berörs av turism på ett eller annat sätt, men resebyråer och 

researrangörer tillhör av naturliga skäl den typ av verksamheter som har starkast kopplingar 

till turismnäringen då turismen står för 100 procent av förädlingsvärdet. (Tillväxtverket/SCB, 

2009). 

 

1.1.3. Alternativ turism och temaresor  

Charterindustrin kan ses som en mättad marknad som troligtvis alltid kommer att finnas, men 

samtidigt inte växa speciellt mycket till skillnad från den nyare sortens resor av mer tematisk 

karaktär. Nutidens resenärer är ute efter upplevelser utöver strand och bad, vilket gör att det 

tematiska segmentet växer (Unlimited Travel Group, 2010). 

 

Temaresor har stor betydelse för turismen då det öppnar upp nya platser. Dessa typer av resor 

är en slags dörröppnare då de söker upp nya marknader dit charterbolag sedan följer efter  

(Lundbladh, Jambo Tours, 2010). 

 

Alternativ turism påbörjade sin era under tidigt 1980-tal som respons till de negativa 

effekterna som uppstått till följd av massturismen. Det har som sagt uppstått nya trender som 

inte bara inkluderar sol och bad, utan även äventyr och kulturella upplevelser. Nya kunskaper 

blir allt viktigare samt att uppleva destinationen på ett annorlunda sätt (Nordin, 2005). Det 

moderna sättet att planera sin resa genom ett enkelt musklick kan komma att förändras för att 

ge resenärer det lilla extra. Dessa förändringar är bland annat beroende av vilken generation 

personen tillhör, vilken livsstil personen har samt hur stor betydelse bekvämlighet har. Det 

som är viktigt är att i den framtida turismen läggs stor vikt på behovet av att få uppleva ett 

extra värde samt att den upplevda kvaliteten är tillfredsställande (Nordin, 2005). 

 

 Alternativ turism utvecklades i samband med att oupptäckta länder såsom Senegal, Tanzania 

och Indien började locka turister på grund av tillgångar i form av speciell natur och kultur. 

Former av en sociokulturell alternativ turism är kulturella byar eller intresse för 

ursprungsbefolkningen. Dessutom finns socialt medvetna resor, lärande resor och 

hemvistelseresor där möjlighet ges att träffa främmande folkslag och lära sig om deras kultur 

och traditioner.  Upplevelseresor kan vara resor som inkluderar till exempel safari, snorkling, 

vandring, medan ekoturism mest är orienterat mot naturen (Weaver et al, 2000). Alternativa 
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resor kan även vara historiska resor, där grunden finns i väl valda destinationer med 

kvalificerade reseledare (Vagabond, 2010). Alla dessa resor har tematisk karaktär och i detta 

arbete kommer de att definieras som temaresor, vilket innebär resor med innehåll av kulturell, 

naturistisk eller upplevelseorienterad karaktär.  

 

1.1.4. Temaresebyråers konkurrenssituation 

Under de kommande fem åren är det troligt att människor kommer att få större utrymme för 

att konsumera samt bli mindre lojala till särskilda varumärken, vilket försvårar reseföretags 

överlevnad på marknaden. Service kommer ändå fortfarande vara väldigt viktigt. Teknologin 

kommer att utvecklas, bokningsmöjligheter bli allt förenklade och anpassade till olika behov 

såsom språk.  Konkurrensen blir stark och detta kommer att sätta stor press på de flesta 

reseföretag (FörTur, 2010). 

 

Temaresebyråer kan vara hotade av de stora kedjorna som kan vinna marknadsandelar genom 

att pressa priserna, men ännu mer av andra reseföretag med tematisk inriktning. 

Konsumenternas beteende har även förändrats då en stor andel bokar sina resor genom 

Internet, vilket leder till minskad personlig kontakt. För att kunna differentiera sig på 

marknaden bör resebyråer ha en vision som byggs upp av mer än bara spännande och lärorika 

resor. En marknadsföring bör tillämpas där vikten läggs på kundernas behov och önskningar. 

(Nordin, 2005).  

 

Förutsättningar för att kunna klara sig på den konkurrensutsatta marknaden blir interaktion 

och kommunikation. Det är såväl personal som kunder som representerar företaget och därför 

krävs det att företaget har en väl genomtänkt marknadsföring. Företaget måste nämligen hitta 

det bästa sättet att skilja ut sig från konkurrenterna och en bra metod kan vara att orientera sig 

mot sina kunder och deras behov och inte endast tänka på kostnadseffektivitet. Detta kan 

företaget göra genom att tänka långsiktigt, involvera kunder i produktionen, bygga upp 

relationer och erbjuda det lilla extra (Normann, 1999). 
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1.2. Problemdiskussion 

Turism har gått från att vara något exklusivt som endast välbärgade människor kan ägna sig åt 

till att massproduceras och masskonsumeras. De flesta människor, i alla fall i västerländska 

länder, reser relativt regelbundet utomlands och under många år har charterresor varit det 

dominerande resesättet. Globalisering och teknologisk utveckling har dessutom medfört att 

det är lättare att ta sig till avlägsna platser till lägre priser.  

 

Denna utveckling har gjort att resebranschen präglas av hård konkurrens. De stora 

charterföretagen kan pressa priser som konkurrensstrategi medan mindre företag måste arbeta 

utifrån andra metoder. Under senare år har chartertrenden kommit att förändras och resenärer 

har blivit mer intresserade av upplevelse resor där natur, kultur och kunskap är viktiga 

element. Fler människor har upptäckt att det finns alternativ till massturismen. Det finns ändå 

tendenser som visar att konsumenter blir allt olojalare mot särskilda företag bland annat 

eftersom nya bokningsmöjligheter innebär mindre personlig kontakt. För att resebyråer ska 

kunna överleva på den konkurrensutsatta marknaden krävs mer än att endast ha ett stort utbud 

av resepaket som skiljer sig från de resepaket som konkurrenterna erbjuder. Därför är det 

viktigt att de reseföretag som arbetar med alternativ turism av mer tematisk karaktär arbetar 

strategiskt för att öka antalet återkommande kunder. För att kunna sticka ut i jämförelse mot 

konkurrenterna krävs en marknadsföring som är orienterad mot kundernas behov och 

önskningar samt fokuserar på skapandet av mervärde. Interaktion och kommunikation blir 

nyckelord, både externt och internt.  

 

1.3. Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att temaresebyråer ska kunna överleva på marknaden och skapa 

mervärde för sina kunder? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera sambandet mellan intern 

marknadsföring och återkommande kunder. 
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1.5. Perspektivdiskussion 

Den här uppsatsen utgår ifrån ett företagsperspektiv, vilket innebär att undersökningen till stor 

del handlar om att studera hur företagen agerar eller skulle kunna agera för att bli lönsamma 

och framgångsrika. Teorier används som anses vara relevanta för detta perspektiv och som 

kan bidra till att öka förståelsen för mervärdeskapande i företag.    

  

Det går även att tillämpa ett kund-, omvärlds- eller kanalperspektiv, men det kommer alltså 

inte att fokuseras på dessa perspektiv i denna uppsats. 

 

1.6. Avgränsningar  

Denna uppsats kommer att avgränsas till resebyråer som befinner sig i Stockholmsområdet 

och som är inriktade mot resor med tematiskt innehåll. 

 

1.7. Definitioner  

Temaresor – I denna uppsats kommer termen temaresor att användas för den typen 

av alternativa turismresor, där upplevelser och de nya kunskaperna som kunderna får 

är det väsentliga.  

CRM - Customer Relationship Management System. 

DINKS – Double Income No Kids. 

Word of Mouth – Kunders ryktesspridning om ett företag. 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras de olika metodval som gjorts. Även begrepp såsom reliabilitet, 

validitet, hermeneutik och positivism behandlas. Metoddelen avslutas med en diskussion om 

kritik av källor.  

 

2.1 Forskningsstrategi 

I den här uppsatsen studeras på vilket sätt temaresor kan ge kunder mervärde genom bland 

annat ökad kunskap och upplevelser utöver det vanliga, samt på samma gång fungera som en 

konkurrensstrategi för reseföretagen. 

 

Författarna har valt att fokusera på djupa intervjuer med ett fåtal antal respondenter istället för 

att samla in ytlig information från ett stort antal människor. På detta sätt anser sig författarna 

kunna få en bättre förståelse för ämnet och hur det fungerar samt skulle kunna fungerar för 

researrangörer som inriktar sig mot tematiska resor.   

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns enligt Holme och Solvang (1997) två huvudsakliga forskningsansatser; deduktiv och 

induktiv metod. Den induktiva metoden går ut på att dra generella och allmänna slutsatser 

utifrån empirisk fakta, enligt Thurén (2007). Det sätt som används mest är så kallad 

hypotetisk-deduktiv teoribildning. Det betyder att hypoteser deduceras från systematiskt 

relaterade påståenden för att sedan testas med hjälp av empiriska undersökningar. På så sätt 

kan tilliten till teorin försvagas eller förstärkas. Det deduktiva tankesättet handlar alltså om att 

empiriska observationer testas mot teorier menar Halvorsen (1992). 

 

Den här uppsatsen utgår ifrån den deduktiva metoden, då redan befintliga teorier ligger till 

grund för undersökningarna.  
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2.3 Metodologiskt angreppssätt 

Denna uppsats utgår ifrån ett kvalitativt angreppssätt eftersom författarna på detta sätt anser 

sig kunna få en bättre förståelse för de frågeställningar som behandlas i arbetet. Det som den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden har gemensamt är enligt Holme & Solvang (1997) 

att bägge angreppsätten går ut på att försöka förstå hur samhället fungerar samt på vilket sätt 

individer och grupper agerar och påverkar varandra. Hur forskaren går till väga för att få reda 

på detta är det som skiljer metoderna åt. Det går inte att säga att den ena metoden är bättre än 

den andra, utan de är olika lämpliga beroende på undersökningssituation. Ofta kan det vara 

fördelaktigt att kombinera kvalitativ- och kvantitativ metod, då de på många sätt kompletterar 

varandra.   

 

Kvalitativ information samlas enligt Halvorsen (1992) oftast in genom intervjuer, öppna eller 

dolda observationer och gruppdiskussioner. Informationen som fås genom ett kvalitativt 

tillvägagångssätt kallas ofta för mjukdata då det inte handlar om direkt mätbar fakta. Den 

kvantitativa metoden går enligt Holme & Solvang (1997) ut på att omvandla den information 

som samlats in till siffror och mängder. Då är det sedan möjligt att göra statistiska analyser av 

materialet. Halvorsen (1992) menar att den här typen av information brukar kallas för 

hårddata och vanliga tillvägagångssätt vid informationsinsamlandet är standardiserade 

intervjuer eller enkäter.  

 

Den här uppsatsen är som sagt en kvalitativ undersökning där fokus läggs på djupare 

förståelse för arbetet med temaresor och de förändringar av trender i samhället som påverkar 

detta. I arbetet undersöks även om skapande av mervärde med kunder kan leda till bättre 

positionering och bättre chans för överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. Det har därför 

genomförts intervjuer med företagsledare eller marknadsföringsansvariga på Världens Resor, 

Jambo Tours och Tema Escapes. Genom att jämföra intervjumaterialet med de teorier som 

behandlas i uppsatsen vill författarna på ett kvalitativt sätt kunna utvärdera om det finns 

avvikelser eller överensstämmelser. Kundperspektivet speglas genom ett teoretiskt antagande 

angående företagens återkommande kunder. Detta kommer tillsammans med 

intervjumaterialet att behandlas i uppsatsens analys. 
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2.4 Vetenskapligt angreppssätt  

Det finns enligt Lundahl och Skärvad (1999) två forskningstraditioner inom de 

samhällsvetenskapliga ämnena; positivism och hermeneutik. Positivismen har 

naturvetenskapliga forskningsideal som utgångspunkt, medan hermeneutiken ursprungligen 

kommer från den humanistiska forskningstraditionen.  

 

Den här uppsatsen utgår ifrån det hermeneutiska synsättet då materialet, som till relativt stor 

del består av hur olika respondenter upplever vissa situationer, tolkas utifrån författarnas egna 

utgångspunkter och perspektiv. Författarnas strävan är att kunna se helheten och förstå hur 

studieobjekten passar in i ett större sammanhang. 

 

Lundahl och Skärvad (1999) påpekar att vetenskapens mål enligt positivismen är att förklara 

samt att hitta orsak-verkan-samband och att generaliserbara kausalitetssamband är extra 

viktiga. Detta kan göras genom att samla in en stor mängd data och på så vis urskilja mönster 

och regelbundenheter i verkligheten som sedan kan användas för att dra allmänna slutsatser 

eller komma fram till lagar. Detta synsätt har alltså inte tillämpats i denna uppsats då fokus 

har lagts på djupare förståelse av färre studieobjekt. 

 

Hermeneutik är det som kvalitativa undersökningar baseras på. Hermeneutikens främsta syfte 

är att tolka samt förstå och forskning som handlar om människor och sociala företeelser 

resulterar endast i kunskap som är bunden när det gäller tid och rum. Det betyder enligt 

Lundahl och Skärvad (1999) att kunskapsförslitningen är snabb och att det inte finns stora 

möjligheter till generaliseringar. Detta gäller även denna kvalitativa uppsats som inte i 

huvudsak syftar till att få fram generaliserbara resultat. 

 

Lundahl och Skärvad (1999) påpekar att hermeneutiker anser att det inte går att genomföra 

forskning som är helt opartisk och det behöver inte heller vara önskvärt. För att kunna uppnå 

vetenskaplig kunskap krävs det att det tas hänsyn till personliga erfarenheter. Forskning ska 

inte bara resultera i förståelse, utan även i att kunna förändra och analysera vad som sker. 

Författarna av den här uppsatsen är medvetna om att deras egen positionering är ett resultat av 

egna erfarenheter, som bland annat inhämtats under studiegången.  
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2.5 Insamling av data samt tillvägagångssätt 

Den här uppsatsens bakgrund är inhämtad från olika sorters artiklar och rapporter samt från 

relevant litteratur. Författarnas intention har varit att hitta information som kan ligga till 

grund för uppsatsen och dess problemformulering samt syfte.  

 

Genom litteratur- och artikelstudier har underlag till det teoretiska avsnittet tagits fram. 

Nyckelord har varit kvalitet, mervärde, involvering, lärande samt transaktions- och 

relationsmarknadsföring.  Databaser, sökmotorer och organisationer såsom JSTOR, Google 

Scholar och Tillväxtverket har använts vid datainsamlingen till såväl teorierna som 

bakgrunden. 

 

Det går att dela in datakällor i primär- och sekundärdata påpekar Lundahl och Skärvad 

(1999). Primärdata är den information som forskaren själv har samlat in, medan sekundärdata 

har hämtats in av andra. Några olika datainsamlingsmetoder är intervjuer, 

surveyundersökningar, observationer, enkätundersökningar, dokumentstudier och historiska 

studier. I denna uppsats används alltså både primär- och sekundärkällor.   

 

 Det empiriska materialet är huvudsakligen framtagit genom intervjuer med anställda. 

Material om de olika företagen såsom årsredovisningar och marknadsföring har även använts 

till uppsatsens empiriska del. Företagen som studerats i den här uppsatsen har inte några 

vanliga "resebutiker" dit kunderna går för att boka sina resor. Författarna bedömde därför att 

det skulle vara svårt att få kontakt med tillräckligt många kunder från varje företag för att 

kunna genomföra intervjuer och ställa deras svar mot företagsrepresentanternas svar. För att 

kunna undersöka någon form av kundperspektiv har istället företagens andel återkommande 

kunder under de senaste tre åren analyserats och utvärderats, eftersom detta ger indikationer 

på hur företagen interagerar med sina kunder. Detta innebär att författarna kommer att ha ett 

perspektiv som innebär ett teoretiskt antagande i samband med företagens återkommande 

kunder. Företagen har ändå endast kunnat ge ungefärlig information om andelen 

återkommande kunder. Både Världens Resor och Jambo Tours uppger dessutom att de har 

haft ungefär samma antal återkommande kunder under de senaste tre åren. Det kommer att 

diskuteras vidare kring detta i resultatet samt i den kritiska granskningen av uppsatsen. 
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2.5.1 Urval 

Författarna har valt företag som har intressanta affärsidéer, nämligen företag som är 

orienterade mot tematiska resor och som därmed lämpar sig för att studeras närmare i den här 

undersökningen. Genom att ta kontakt med företagen har författarna sedan hänvisats till de 

respondenter vars arbetsuppgifter gör det möjligt att svara på de frågor som undersökningen 

innehåller.  

 

Världens Resor valdes på grund av deras relativt unika affärsidé som går ut på att i små 

grupper ta sig till delar av världen som inte är speciellt tillgängliga. Seminarier erbjuds 

dessutom kontinuerligt för att de som är intresserade ska få en chans att fördjupa sin teoretiska 

kunskap om ett land, ett geografiskt område eller en kultur. 

 

Jambo Tours arbetar på ett liknande sätt och erbjuder även de natur- och kulturresor för 

mindre grupper. Företaget har ändå funnits längre på marknaden, vilket författarna anser var 

en intressant aspekt. 

 

Tema Escapes är ett litet och nyetablerat företag som till skillnad från Världens Resor och 

Jambo Tours har specialiserat sig på endast två länder. Författarna valde detta företag 

eftersom det bland annat på grund av detta skiljer sig åt mot de tidigare nämnda företagen, 

men samtidigt arbetar med resor av tematisk karaktär.  

 

2.5.1.1 Respondentprofiler 

Nedan följer en kort presentation av de respondenter som deltagit i undersökningen. 

 

Lottie Sundelöf är en av grundarna till Världens Resor. Hon startade företaget år 2003 

tillsammans med två kollegor med förhoppningen att kunna erbjuda en ny typ av resor där 

större vikt läggs på kultur och natur. 

 

Janne Lundbladh är PR och marknadschef i Jambo Tours Scandinavia AB. Tidigare hade han 

varit journalist samt chef för Lufthansa i Skandinavien och Sverigechef för Icelandair.  
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Emre Dilek är grundare till Tema Escapes. Emre Dilek har en lång historia inom 

resebranschen. Bredvid att han driver Tema Escapes, arbetar han idag som Commercial 

Manager i Nazar som numera tillhör TUI Travel.  

 

2.5.2 Intervjuer 

I den här uppsatsen har den största delen av det empiriska materialet inhämtats med hjälp av 

intervjuer. Intervju som datainsamlingsmetod innebär enligt Lundahl och Skärvad (1999) att 

en intervjuare ställer frågor till eller öppnar upp för dialog med en intervjuperson för att få 

efterfrågad information. I vetenskapliga sammanhang brukar ofta de personer som intervjuas 

kallas för respondenter. De svar och uttalanden som inhämtas under intervjuns gång blir 

undersökningens rådata. Lundahl och Skärvad (1999) menar vidare att det för det mesta är 

nödvändigt att använda sig av någon form av intervjuer i en forskningsstudie.  

 

Lundahl och Skärvad (1999) hävdar att ett vanligt sätt att kunna identifiera skillnader mellan 

olika sorters intervjuer är att ta reda på dess grad av standardisering. När det förekommer hög 

standardisering är både frågeformulering och frågornas ordningsföljd strikt förutbestämt och 

syftet med att ställa samma frågor till alla respondenter är att det på det sättet går att jämföra 

svaren.  

 

En betydligt mer flexibel och situationsanpassad intervjutyp brukar enligt Lundahl och 

Skärvad (1999) kallas för icke standardiserade intervjuer. Här är inte frågeformuleringen och 

ordningsföljden lika viktigt, utan det viktiga är att de svar som behövs för undersökningen 

hämtas in. Det är ändå inte lika enkelt att jämföra svaren på det här sättet. 

 

Ett mellanting mellan standardiserade och icke standardiserade intervjuer är enligt Lundahl 

och Skärvad (1999) semistandardiserade intervjuer. Respondenterna får frågor som ställts 

upp innan intervjun, men svaren följs upp av följdfrågor såsom "vill du utveckla det?", 

"berätta mer" eller "hur menar du?". Vissa frågor anpassas dessutom för att de ska passa 

respondenten och hans eller hennes situation. Dessa frågor är alltså olika beroende på vem 

som ska svara på dem.  
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I den här uppsatsen har någon form av semistandardiserade intervjuer använts. Frågorna har 

förberetts innan intervjuerna, men respondenterna har givits utrymme att tala fritt och 

utveckla sina resonemang. I princip samma frågor har ställts till alla respondenter med 

undantag för några stycken som vid varje intervju har anpassats till respondenten och 

företaget han eller hon representerar. Författarna valde den här sortens intervjuer eftersom 

svaren i viss mån blir jämförbara, men samtidigt inte utesluter svar som kan komma fram vid 

en öppen dialog och följdfrågor. Intervjuerna med Lottie Sundelöf och Jan Lundbladh har 

genomförts på respektive företags huvudkontur medan intervjun med Emre Dilek skedde via 

e-post.  

 

May (2001) menar att det är viktigt att de personer som intervjuas verkligen har kunskap eller 

tillgång till information om det ämnesområde studien behandlar. Respondenterna i den här 

uppsatsen har alla svarat på frågor som gäller de företag personerna jobbar på och dess 

verksamhet. Därför bedömer författarna att intervjupersonerna har den kunskap som krävs för 

att kunna svara på undersökningens frågor. Inga känsliga frågor har ställts, dels för att inte 

göra intervjupersonen illa till mods och dels för att sådana frågor inte heller har ansets tillföra 

undersökningen någonting ytterligare.  

 

2.6  Validitet och reliabilitet 

Thurén (2007) menar att det finns två begrepp som måste tas hänsyn till när en undersökning 

genomförs; validitet och reliabilitet. Graden av reliabilitet avgörs enligt Holme och Solvang 

(1997) av sättet som mätningarna utförs på och validiteten påverkas av vad det är som mäts 

och om det är uttryckt i frågeställningen. 

 

Validitet handlar enligt Lundahl och Skärvad (1999) om frånvaron av systematiska mätfel i en 

undersökning och kan delas upp i inre och yttre validitet. Inre validitet fås genom att det 

mätinstrument som används endast mäter det som är tänkt att mätas. Mätinstrument kan 

exempelvis vara en enkät- eller intervjuundersökning.  

 

Yttre validitet har enligt Lundahl och Skärvad (1999) att göra med människors benägenhet att 

agera annorlunda än de uppger att de gör i exempelvis en enkätundersökning. 
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För att öka uppsatsens validitet har författarna valt att genomföra personliga intervjuer med 

utvalda respondenter i utvalda företag och jämföra med de teorierna som behandlas.  

 

Reliabilitet handlar enligt Lundahl och Skärvad (1999) om frånvaron av slumpmässiga mätfel 

och Halvorsen (1992) menar att reliabilitet med andra ord handlar om grad av pålitlighet. Det 

betyder att undersökningen inte ska påverkas av vem som genomför mätningen eller vilka 

omständigheter som råder när mätningen sker. Tillfälligheter får alltså bara finnas med i 

ytterst liten utsträckning om en undersökning ska anses ha hög reliabilitet. Författaren påpekar 

vidare att reliabilitet är en väsentlig förutsättning för validitet. När det gäller kvalitativa 

undersökningar är det svårt att uttala sig om reliabiliteten eftersom dessa undersökningar 

oftast inte är speciellt standardiserade. På så sätt kan det vara svårt att försöka genomföra 

samma undersökning vid upprepade tillfällen. Författarna av den här uppsatsen anser att även 

denna uppsats grad av reliabilitet kan vara svår att fastställa på grund av detta.   

 

2.7 Källkritik 

Författarna av den här uppsatsen har försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor 

som använts för att undvika att felaktig information behandlas. Det är enligt Lundahl och 

Skärvad (1999) extra viktigt att vara kritisk vid användandet av sekundärdata. Detta beror på 

att källorna från vilket sekundärmaterialet är hämtat ifrån kan vara opartiska, medvetet 

tendensiösa och vinklade, ofullständiga, innehålla tveksamma urval med mera.  

 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att det är vanligt att samla in information om företag och 

organisationer genom broschyrer, årsredovisningar, personaltidningar eller artiklar om det 

aktuella företaget. När det gäller den här uppsatsen har författarna försökt granska den här 

typen av data kritiskt och hela tiden vara medvetna om att informationen kan vara vinklad för 

att belysa organisationen på önskvärt sätt. Eftersom uppsatsen är skriven ur ett 

företagsperspektiv och inga intervjuer har genomförts med kunder är det svårt att kontrollera 

den information som respondenterna givit, vilket kan ha påverkat uppsatsens resultat. 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är det vanligt att besöka ett företags hemsida när 

information om verksamheten ska inhämtas. Gustavsson (2003) menar att Internetkällor bör 
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betraktas med extra försiktighet då materialet inte alltid är av objektiv karaktär. I vissa fall är 

dessutom inte informationen publicerad i ett seriöst syfte. Eftersom Internetkällor inte 

granskas på samma sätt som vetenskaplig litteratur och vetenskapliga artiklar kan det vara 

svårt att kontrollera huruvida innehållet håller en hög kvalitet eller inte.  

 

I den här uppsatsen har författarna försökt att endast använda sig av seriösa Internetsidor och 

webbaserade informationskällor. När det gäller berörda företags egna hemsidor har författarna 

som sagt haft i åtanke att informationen troligtvis är publicerad med syfte att framställa 

företaget på ett fördelaktigt sätt.   

   

Det förekommer att forskare som är kvantitativt inriktade kritiserar den kvalitativa metoden 

hävdar Bryman (1997). Dessa forskare anser bland annat att det inte går att generalisera 

resultat som baseras på studier som utgår ifrån enstaka fall eftersom de inte anses vara 

representativa. Att resultat är representativa innebär att det går att göra generaliseringar för en 

hel population utifrån dem. Denna kritik går att rikta även mot denna uppsats, eftersom 

resultaten till stor del baseras på information från ett fåtal respondenter. Författarna anser 

ändå att urvalet är relativt representativt med tanke på de avgränsningar som har gjorts. 

 

Bryman (1997) menar att det är relativt vanligt att inte använda en hel befolkning som 

population, utan att istället välja ut ett urval utifrån vissa "bekvämlighetsprinciper". Det kan 

handla om att respondenterna ska befinna sig i samma stad som forskaren eller ha vissa 

särskilda egenskaper som är intressanta för studien. I den här uppsatsen har respondenterna 

dels valts ut för att de arbetar på företag som ligger i författarnas hemstad och dels för att 

företagen har affärsidéer som är relevanta för undersökningen. Det är alltså inte frågan om att 

försöka representera en hel population, utan snarare om att belysa hur en viss nisch i en 

bransch fungerar. 

 

2.7.4 Tolkning av material 

De resultat som framtagits i denna uppsats är till stor del baserade på författarnas tolkningar 

av det empiriska materialet i förhållande till berörda teorier. Inom samhällsvetenskaplig 

forskning kan det enligt Holme och Solvang (1997) uppstå problem vid tolkning av insamlat 

material. Författarna menar vidare att tolkning av information utgör en kritisk del av 
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forskningsprocessen. Det är omöjligt att helt gardera sig mot feltolkningar eller 

övertolkningar av informationen. Tolkningen pågår under hela forskningsprocessen; från den 

inledande fasen till dess att läsaren av undersökningen tolkar den på sitt sätt. Det är möjligt att 

författarna av denna uppsats tolkningar inte skulle överensstämma med en annan forskares 

tolkningar, vilket är en brist samtidigt som det är något som kan ses som oundvikligt.   

 

Genom att fundera över om informationen som fåtts fram är giltig och verkligen belyser 

problemställningen är det enligt Holme och Solvang (1997) möjligt att få indikationer på om 

det finns anledningar till att ställa sig kritisk mot undersökningen. Författarna påpekar att det 

är även viktigt att fråga sig huruvida reliabiliteten är hög eller låg och om mätningar har gått 

till på rätt sätt. Genom att som forskare vara vaksam och kritisk mot de egna tolkningarna går 

det att minska antalet feltolkningar.  

 

I nästa kapitel presenteras de teoretiska ansatserna som anses viktiga för uppsatsen.  
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3. Teori 

I detta kapitel redovisas den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för uppsatsens 

teorival. Vidare presenteras teorier samt deras relevans. Kapitlet avslutas med den teoretiska 

syntesen och referensramen.  

 

Den här uppsatsen handlar om konsumentens värdeupplevelse av temaresor.  

3.1.  Teoretisk utgångspunkt   
Den här studien syftar till att besvara uppsatsens problemformulering: ”Vilka faktorer är 

viktiga för att temaresebyråer ska kunna överleva på marknaden och skapa mervärde för sina 

kunder?”. För att kunna överleva på den konkurrensutsatta marknaden måste fokus läggas på 

mervärdeskapande med kunder som vidare ger en högre upplevd kvalitet, tillfredsställda 

kunder och ökad lönsamhet. Författarna har valt att utgå ifrån ett företagsperspektiv när dessa 

faktorer undersöks.  

 

För att kunna belysa detta har teorier om intern marknadsföring, mervärde, lärande, affärsidé, 

kvalitet, involvering samt relation studerats. 

 

3.2.  Teoretiskt perspektiv  

Det finns enligt Grönroos (2008) två perspektiv inom marknadsföring; 

transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Transaktionsperspektivet lägger 

fokus på utbytet, medan relationsperspektivet fokuspunkt är utveckling. Nedan följer en 

beskrivning av dessa två synsätt.  

 

3.2.1 Transaktionsmarknadsföring 

Enligt Grönroos (2008) har utbytet av värde länge ansetts vara marknadsföringens 

fokuspunkt. Med detta menas för det mesta att en kund ger pengar till en säljare och får en 

fysisk produkt i utbyte och att en säljare ger kunden en produkt och får betalt för det.  

 

Grönroos (2008) menar att på grund av den industriella revolutionen i början på 1900-talet 

som ledde till massproduktion och masskonsumtion har utbytessynsättet tack vare 
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marknadsmixen länge varit dominerande. Det har medfört att många marknadsföringsprogram 

främst är till för att få kunder, nya och gamla, att genomföra köp. Att vårda redan befintliga 

kundrelationer har inte setts som någonting viktigt och har fått låg prioritet. Genom att inte 

behålla och vårda redan befintliga kunder går det ändå inte att skapa långsiktiga relationer.  

Priset har ofta stor betydelse när kunden ska bli övertalad om att välja en viss producent. 

Hittar kunden ett bättre pris hos ett annat företag är det enligt Gummesson (1995) stor risk att 

det istället blir där köpet görs.  

 

Transaktionsmarknadsföring speglas genom internmarknadsföring där interaktioner mellan 

anställda och kunder anses inte som viktiga. De företag som använder sig av 

transaktionsmarknadsföring har utbyte som fokuspunkt och eftersom företagen har 

förutbestämda strategier anses de vara målstyrda (Norman, 1999). 

Transaktionsmarknadsföring fungerar enligt Grönroos (2008) bra på marknader där det är stor 

tillväxt och det inte krävs någon närmare interaktion mellan köpare och säljare. När en 

marknad börjar mogna, konkurrensen ökar och globaliseringen få allt större vikt kan det dock 

vara svårt för ett företag att behålla marknadsandelar och bli konkurrenskraftigt bara genom 

att endast sträva efter nya kunder.  

 

 

3.2.2 Relationsmarknadsföring 

Enligt Grönroos (2008) uppkom ett nytt marknadsföringsperspektiv på 1970-talet som blev 

kallat relationsmarknadsföring. Genom den nordiska skolan fick den tidigt stor 

genomslagskraft i Europa. Numera är det även ett känt fenomen internationellt sett. Med detta 

nya tankesätt blev interaktionen mellan varutillverkare och tjänsteleverantörer samt säljare 

och köpare allt viktigare. Grundtanken är att interaktionen mellan säljare och köpare påverkar 

kundens köpbeteende och därför är det viktigt att tänka på hur det går till när denna kontakt 

etableras. På detta sätt kan även långsiktiga relationer byggas upp. Fokus läggs inte längre på 

utbytet i sig, utan på att utbyten sker i bestående relationer. Det är alltså interaktionen och 

relationerna som ska vara marknadsföringens fokuspunkt. 

 

Grönroos (2008) hävdar vidare att när dessa relationer sköts på ett bra sätt leder det ofta till 

upprepade köp. Enligt Grönroos (1996) framkommer det att kunder i många fall blir 
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lönsamma först efter att de har gjort upprepade köp och varit kund en längre t id. Då får 

arbetet med att vårda kundrelationer en betydelsefull roll i marknadsföringen eftersom det är 

det som leder till långsiktig lönsamhet och ett framgångsrikt företag. 

 

Ett annat viktigt begrepp inom relationsmarknadsföring är processen hävdar Grönroos (1996). 

Till följd av relationen mellan företag och kund där värdeskapande sker gemensamt blir själva 

processen, som till slut leder till ett resultat, en väsentlig del i kundens grad av 

tillfredsställelse. Kundens medverkan i delar av processen har betydelse för hur han eller hon 

uppfattar kvalitén och värdet på varan eller tjänsten. Till skillnad från utbytesperspektivet, där 

byte av värde såsom pengar mot varor är det centrala och marknadsföringen ska se till att 

konsumenten effektivt får ta del av ett redan färdigproducerat värde, handlar 

relationsperspektivet enligt Grönroos (1996) om att producent och förbrukare samverkar och 

med denna samverkan skapa mervärde.  

 

Transaktions- och relationsmarknadsföring behöver inte ses som motsägelser, utan snarare 

som komplement till varandra som fungerar olika bra beroende på rådande förhållanden. I 

relationsmarknadsföring blir interaktion mellan anställda och kunder allt viktigare. Dessa 

företag utarbetar en vision och planerar utveckling utifrån den. Visionen utvärderas med varje 

steg som tas i processen och därför kan dessa företag anses vara processtyrda (Norman, 

1999). 

 

3.3 Teoretisk genomgång 

3.3.1 Uppsatsens teoretisk grundmodell  

Dagens samhälle präglas av konkurrensutsatta marknader. Negativa effekter av massturismen 

har gett ett ökat intresse för resor med tematisk karaktär. För att kunna uppnå långsiktig 

lönsamhet är det viktigt att ett företag i resebranschen strävar efter att på något sätt 

differentiera sig för att kunna bli konkurrenskraftiga. Detta kan exempelvis ske genom 

skapandet av mervärde. Genom att skapa mervärde kan företaget få lojala kunder som vidare 

ger förutsättningar till konkurrensfördelar.  
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Nedanstående modell visar att värdeskapande kan påverka såväl resebyråer med tematiska 

resor som deras kunder.  Det måste finnas en tydlig interaktion med kunder som är 

involverade i verksamheten och utgör en förutsättning för skapandet av de långsiktiga 

relationer som vidare kan leda till lönsamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Teoretisk modell 

 

3.3.2 Mervärdesteori 

Ett företag tillhandahåller ständigt sina kunder med resurser och serviceprocesser som 

innehåller interaktion mellan företaget och kunden. På så sätt skapar företaget gemensamt 

värde med kunden, förutom det värde som kunden skapar på egen hand. Värde är då något 

som kunderna upplever dagligen i olika aktiviteter i och med den interaktion som sker med 

leverantörer eller tjänsteföretag. Detta sker i samband med konsumtion eller användande av 

tjänster, varor, information och andra element i en fortlöpande relation (Grönroos, 2008). 

Värde skapas inte under en kort stund utan stegvis över tid genom en längre eller kortare 

process. Exempelvis kan en varas värde upplevas hela tiden under konsumtionsgången, från 

information till efterköpsaktiviteter. Som en följd av dessa processer utkristalliseras den totala 

fördelen av tjänsten eller varan för kunden där värdet så småningom utvecklas (Grönroos, 

2003). 

 

Grönroos (2008) påpekar att det finns två olika kategorier av värde: kärnvärde och mervärde. 

Kärnvärde är de fördelar i förhållande till pris som kunden erhåller, medan mervärde är 

tilläggstjänster som uppkommer i relationen med företaget i förhållande till 

relationskostnader. Mervärdesskapande har länge varit ett trendord inom management. 

Värdeskapande 

Kunder Temaresebyråer 
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Mervärde förtydligas som någonting ”extra”, det vill säga något nytt som skapas för 

kunderna. Mervärdesskapande i en relation kan vara effektivare om ett företag förbättrar de 

tjänster som redan erbjuds till kunderna istället för att skapa någonting nytt. Med hänsyn till 

detta skapas kundrelationer på ett bättre sätt (Grönroos, 2008). Det är lika viktigt att företaget 

har en förmåga att kunna leverera värde till såväl kunderna som till de anställda och andra 

intressenterna (Kotler, 2003). 

 

3.3.2.1 Värdeskapande 

Normann och Ramirez (1994) hävdar att det finns två sätt att skapa mervärde, nämligen 

genom en värdekedja eller en värdestjärna.  

 

Att skapa mervärde genom en värdekedja går ut på att olika aktörer förmedlar resultatet av sitt 

arbete till varandra i tur och ordning. Därtill kommer att produktens värde ökar för varje steg 

som går längs värdekedjan. Aktörerna har på så sätt endast kontakt med de aktörer som ligger 

precis bakom eller före i kedjan (Normann och Ramirez, 1994). 

 

Värdestjärna utgår istället från att skapa ett gemensamt mervärde genom samverkan mellan 

alla inblandande aktörer, vilka bidrar med de olika resurser och kunskaper som finns i 

företagen. Samarbete leder till skapande av nya erbjudanden för och tillsammans med kunder. 

I en värdestjärna är kunden inte endast en passiv köpare eller användare utan medverkar på 

många sätt aktivt i konsumtionen, exempelvis när det gäller leveransen. De olika aktörerna 

utvärderar ständigt varandra och omfördelar arbetsuppgifter mellan sig för att öka 

effektiviteten och underlätta arbetet. Det medför att endast rätt person utför rätt aktivitet, 

vilket skapar värde för alla inblandande (Normann och Ramirez, 1994). 

 

Wikström et al. (1998) belyser att ytterligare en viktig del av värdeskapande är 

inlärningsprocessen. Genom att samarbeta med sina kunder, andra aktörer, men också 

samarbeta internt inom företaget och även med de externa partners, utnyttjas kunskaper och 

resultat av detta är ökat värdeskapande.  Mervärde ökar kundtillfredsställelsen, ökar 

försäljningen samt leder till en bättre lönsamhet.  
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Relevans för uppsatsen 

 

Mervärde exemplifierar ”det lilla extra” som skapas för kunderna. Genom att skapa mervärde 

kan ett företag uppnå tillfredsställelse hos sina kunder, anställda men även hos andra 

intressenter. I denna uppsats utvärderas om företag i resebranschen agerar utifrån ett 

utbytesperspektiv, i form av värdekedjan, eller ett utvecklingsperspektiv, med hjälp av 

värdestjärnan. Med detta som bakgrund anses denna teori relevant för uppsatsen.   

 

3.3.3. Intern marknadsföring 

Grönroos (2000) påpekar att det i alla branscher är viktigt att människan står i centrum. Detta 

gäller personalintensiva branscher, men även de som har ett mindre antal personer i 

kundkontakt. Om den personliga kontakten minskar i ett företag kan det bli svårare att bygga 

upp en kundrelation.  

 

Grönroos (2000) hävdar att bredvid den traditionella marknadsföringen, nämligen extern 

marknadsföring, är det viktigt för kundrelationsbyggandet att företaget har en interaktiv 

marknadsföring. Människorna i ett företag är i de flesta fall den centrala resursen och därför 

är det viktigt att företaget har en kundorienterad personal. För att en interaktiv 

marknadsföring ska kunna fungera måste företaget dessutom ha interna åtgärder som syftar 

till att få medarbetare att ha ett relationsorienterat synsätt. Intern marknadsföring innebär att 

attrahera lämpliga medarbetare och hålla kvar bra medarbetare, men även att styra och 

motivera medarbetarna till att vara kundinriktade. Grönroos (2000) påpekar att den centrala 

uppgiften när det gäller intern marknadsföring är motivation vilket påverkar attityder och 

värderingar.  

 

Management och medarbetare måste kommunicera med varandra eftersom det är ett sätt att 

överföra värde till kunder, leverantörer och distributörer. Intern 

marknadsföringskommunikation ger förutsättningar för relationsbyggande och dessutom 

förutsättningar för att medarbetarna blir motiverade och involverade i företagets kultur och 

image (Fill, 2009). 
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Relevans för uppsatsen 

 

Detta arbete kommer att undersöka en kundorienterad bransch, nämligen resebranschen där 

vikten av att ha människan i centrum är en av de avgörande faktorerna för ett företags 

framgång. Temaresebyråer bör konkurrera på marknaden och därför är det viktigt att säkra sin 

positionering genom att ha en tydlig intern kommunikation samt involvera medarbetare i 

företagets image och kultur. Detta skapar förutsättningar för relationsbyggande och därför 

anses denna teori relevant för uppsatsen.  

 

3.3.4  Lärande   

Som tidigare nämnts ger lärande förutsättningar för mervärdesskapande, exempelvis genom 

samarbete med olika aktörer i den värdeskapande process där målet är att öka 

kundtillfredsställelsen och försäljningen samt att uppnå bättre lönsamhet. Målet med lärande 

är att göra kunskaper mer produktiva och på så sätt öka värdeskapande (Wikström et al., 

1998). 

 

När företag ägnar sig åt att bearbeta och tolka den information som uppstår i och med olika 

typer av interaktion skapas för det mesta någon form av lärande och företaget kan titulera sig 

som den lärande organisationen. Kunskapen bör i så fall användas i syfte att förbättra den 

rådande situationen (Wikström et al., 1998). Ett företag kan tillämpa ett adaptiv lärande inom 

organisationen, hävdar Wikström et al. (1998)  där lärande sker på en operativ nivå. Företaget 

uppnår ändå, påpekar författarna, först generativ lärande när information har nått den 

strategiska nivån.  Det generativa lärandet är en process som genomförs i tre steg. För det 

första tas information in, sedan sprids den i företaget och efter det ska informationen tolkas 

för att vidare ge vikt. Det krävs att de ledande aktörerna involveras tillsammans med den 

operativa nivån. På så sätt uppmuntras undersökande och idéutveckling genom att integrera 

den kunskap som skapas på olika nivåer.  Företaget kan då tillämpa kunskapen i ett större 

sammanhang, utveckla sin affärsidé och föra företaget framåt (Wikström et al., 1998). 

 

Normann (1999) ser på lärande utifrån ett annat perspektiv, författaren skriver att 

utvecklingsstadier skiljer sig beroende på företags historiska framväxtcykel.  Företaget kan 

antingen befinna sig i ett moget stadium eller i ett tidigt utvecklingsstadium.  
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I det första, mogna stadiet har en individ, en entreprenör eller ett företag ett mål som det ställs 

upp förutbestämda strategier för att kunna nå. Den här typen av inlärning, som även kallas 

målstyrning, är mest lämplig för de miljöer där företagets externa faktorer redan är kända och 

strukturerade. Faran med denna inlärning är att andra företag lätt kan imitera och applicera 

dessa strategier i det egna företaget. Vid målstyrningen är spänningar och misfits inte 

önskvärda och elimineras genom planering (Normann, 1999). 

 

Det andra sättet är att utarbeta en vision och planera inlärningen utifrån den och utvärdera 

visionen efter varje steg som tas i processen. Med andra ord föreställer visionen en 

utgångspunkt och varje steg som tas i processen ger erfarenheter. Dessa utvärderas och kan 

leda till att visionen förändras med hänsyn till den nya kunskap som inhämtats om rådande 

situationen. Den här inlärningsmetoden är karakteristisk för ett tidigt utvecklingsstadium och 

kallas för processtyrning. Denna typ av lärande är passande för en planeringsmiljö som delvis 

är okänd och där förmågan för nyskapande är viktig ur ett framgångsrikhetsperspektiv. Vid 

processtyrning är utnyttjande av spänningar viktigt för effektiviseringen av arbetet. Dessa 

utgör även resurser i planeringen som vidare blir svåra att kopiera av andra företag. 

(Normann, 1999) Författaren hävdar att det inte är möjligt att säga att det ena synsättet är 

överlägset det andra, utan påstår att båda principer kan vara lämpliga beroende på vilken 

situation företaget befinner sig i.  

 

Relevans för uppsatsen 

 

Lärande är en förutsättning för mervärdesskapandet vars mål är att tillfredsställda kunder, 

men även att förbättra företagets lönsamhet. Ett företag måste ha ett genuint lärande för att få 

en bättre position på marknaden och möjlighet att skilja ut sig från konkurrenterna. I denna 

uppsats kommer nya trender i en mogen bransch att analyseras vilket innebär att ett företag 

måste ha en dominerande idé, bra organisationsstruktur, där grad och art av inlärning är vald 

enligt ett historiskt perspektiv eller ett organisationsperspektiv. Företag kan antigen ha ett mål 

och sträva efter det med ett utbytesperspektiv eller ha en vision där företaget i så fall arbetar 

efter ett utvecklingsperspektiv. Dessa vägar utmynnar sedan i en affärsidé som antingen kan 

kopieras eller inte. Utifrån dessa faktorer anses denna teori relevant för uppsatsen.  
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3.3.5  Affärsidé  

Affärsidén är en av de viktigaste komponenterna i en lyckad affärsplan.  Den ger riktning för 

vilka svårigheter som företaget måste kunna hantera.  Det är en betydelsefull åtgärd att kunna 

utveckla, definiera samt anpassa affärsidén genom att inplantera tanken till verksamhetens 

organisation (Hagskog, 1996). 

 

Hagskog (1996) påpekar att alla företag har en affärsidé oavsett om de är medvetna eller 

omedvetna om det.  Det som företräder en affärsidé är att den är ett sätt att skilja sig från 

konkurrenterna.   En affärsidé är dessutom utkomsten av ett behov, vilket innebär att den är en 

konsekvens av och ett svar på olika behov som finns på en marknad. Affärsidén ska vara 

konkret, enkel, kort och sann. Den ska inte vara abstrakt. Den är inte till för att beskriva vad 

företag gör, utan den hjälper ledningen att inse marknadens behov. Detta kan exempelvis ske 

genom kommunikationen med personal som tar hand om klagomål och lättare kan svara på 

vad det är som kunderna vill ha. Affärsidén ger anställda möjlighet att inse vad som är fel i 

den aktuella organisationen.  En affärsidé måste ständigt bearbetas. Lösningen är inte att hitta 

den bästa affärsidén, utan att ha en bra affärsidé som kan utvecklas och utveckla 

organisationen (Hagskog, 1996). 

 

Enligt Normann (1999) är det som kallas ”företagets affärsidé” en läroprocess som ger 

företaget en önskad image. Normann (1999) hävdar att affärsidén byggs upp med tiden, där 

olika element påverkar byggandet. Detta gör att den följaktligen blir unik och svår för andra 

att imitera. Det finns ofta affärsidéer som liknar varandra och det är en utmaning för varje 

företag att skapa speciella drag som gör den till unik, även om det finns konkurrenter som har 

liknande affärsidéer. En lyckad affärsidé beskriver hur företaget ska ”tjäna pengar” och hur 

organisationens alla avdelningar och nivåer strävar mot ett gemensamt mål eller en vision. Ett 

företag kan endast uppnå framgång genom att utveckla någon form av överlägsenhet påstår 

Normann (1999). 
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Relevans för uppsatsen 

 

Unikhet, överlägsenhet, samt ett system för dominans är de begrepp som kan anses vara 

viktigast för en lyckad affärsidé. Affärsidén skapar möjlighet för överlevnad på en global 

konkurrensutsatt marknad, genom att ge företaget ett verktyg med vilket det kan det skapa 

konkurrensfördelar och på så sätt öka möjligheten till fler marknadsandelar. Denna uppsats 

handlar om företag inom resebranschen som är utsatta för påtryckningar av sina konkurrenter. 

Genom att sticka ut, i förhållande till konkurrenterna, med hjälp av en unik affärsidé som 

bearbetas och utvecklas med varje steg som tas i företaget, kan en resebyrå lyckas överleva 

och skapa konkurrensfördelar. Mot denna bakgrund bör denna teori ses som relevant för den 

här uppsatsen. 

 

3.3.6 Kvalitet 

Kvalitet är ett begrepp som dagligen hörs i media, politiska utlåtande med mera och kan ses 

som en fysisk egenskap hos en produkt eller tjänst. Olika människor har olika syn på kvalitet. 

Medan vissa kopplar kvalitet med lyx, ser andra på kvalitet som ett sätt att uppnå hållbarhet 

(Sörqvist, 2000). Grönroos (2008)  påpekar vidare att kvalitet är just det som skapar 

konkurrensfördelar på marknader tack vare det faktum att kvalitet är det som kunderna 

upplever. Kvalitet är en subjektiv upplevelse hävdar Grönroos (2008).  

 

Sörqvist (2000) definierar kvalitet som ”en förmåga att uppfylla kundernas förväntningar”. 

Denna definition, påpekar författaren, syftar inte endast till de externa aktörerna såsom 

konsumenter, användare med mera, utan även till de interna aktörerna i själva organisationen. 

Sålunda kan kvalitet betraktas som en komplex enhet med hänsyn till företagets alla resurser 

som följaktligen säkrar leverans av god kvalité. Detta, lyfter Sörqvist (2000)  fram, är det som 

kallas totalkvalitet.  

 

3.3.6.1 En totalmodell för marknadsföring 

Grönroos & Rubinstein (1986) illustrerar en totalmodell för marknadsföring. ( Figur 2) 
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Enligt Grönroos & Rubinstein (1986) är det den upplevda kvalitén som gör att ett företag får 

återkommande kunder. Ett företag bör sträva efter det långsiktiga målet som för det första bör 

vara företagets lönsamhet och för det andra företagsprofilen. Den upplevda kvalitén upplevs 

som god när kundens erfarenhet av kvalitet motsvarar förväntad kvalitet av en produkt eller 

tjänst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, En totalmodell för marknadsföring, (Grönroos, 2008) 

 

Den förväntade kvalitén är en funktion av olika faktorer som till exempel PR, Image, word 

of mouth, reklam, rykte med mera. Den presenterar de löften som företaget ger sina kunder.  

 

Erfarenhet av kvalitet speglas genom den tekniska och den funktionella kvalitén av 

produkter/tjänster och att de löften som företaget ger åt sina kunder uppfylls (Grönroos & 

Rubinstein, 1986). Inom ett utbytesperspektiv finns det inte någon tydlig kontakt med 

kunderna och då anses den tekniska kvalitén vara dominerande inom kvalitetsskapandet 

(Grönroos, 1994). Med den tekniska kvalitén avses vad kunden får via köp, konsumtion eller 
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förbrukning av en vara eller tjänst.  Ju mer utvecklade relationer mellan företag och dess 

kunder som finns desto viktigare blir utvecklingsprocessen av den funktionella kvalitén 

(Grönroos, 1994). Med den funktionella kvalitén syftas på hur relationen fungerar ur kundens 

aspekt (Grönroos & Rubinstein, 1986). 

 

Det kan noteras att den totala kvalitén inte endast är den tekniska och funktionella kvalitén 

utan även beror på glappet mellan kundens erfarenhet av kvalitet och förväntad kvalitet. 

Därtill kommer att den tidigare nämnda interaktionen vid exempelvis word of mouth är 

essentiell för den totalupplevda kvalitén.  Grönroos och Rubinstein (1986) påpekar nämligen 

att den interaktiva marknadsföringen där relationer utvecklas mellan företag och kunder, men 

även andra övriga intressenter som till exempel leverantörer är viktig för kvalitetsskapandet. 

Kvalitet är dessutom viktigt ur ett kundlojalitetsperspektiv eftersom den skapar grund till 

lojalitetsbyggande påpekar Kotler (2003). 

 

Relevans för uppsatsen 

 

Ett företag bör sträva efter en marknadsföring som har ett långsiktigt mål där lönsamhet och 

företagsprofil är en viktig del. Dessutom är det den totalupplevda kvalitén av varor eller 

tjänster som åstadkommer relationsbyggande grunder mellan företag och kunder. För denna 

uppsats är det viktigt att analysera relationer som skapas mellan olika aktörer och påverkan av 

dessa relationer på företagets verksamhet, det vill säga hur kunder ser på relationerna med 

företaget. Den funktionella kvalitén i en utvecklingsprocess blir då en relevant faktor för vår 

undersökning då kvalitet är en viktig faktor som skapar grund för lojalitetsbyggande. 

 

 

3.3.7  Involveringsteori 

Enligt Fill (2009) är involveringsteori vital för förståelsen av beteende vid beslutsfattande 

angående köp. Involvering går ut på att förstå kundernas beslutsfattande och även att tolka 

psykologin bakom ett köp, samt konstruktion av engagemang. Barki och Hartwik (1994) 

hävdar att involveringsteori bör användas för att hänvisa till det psykologiskt tillstånd som 

belyser vikten av personliga förhållanden samt personlig relevans som leder till olika sorters 
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system. Författaren påpekar vidare att det psykologiska tillståndet bör studeras såväl genom 

köparens engagemang som genom dess attityd.  

Zaichkowski (1986) har en egen tolkning av de variabler som karaktäriserar involvering och 

menar att dessa kan beskrivas som tre faktorer. Den första faktorn är personens inre 

värdesystem som karakteriseras av personens egna erfarenheter. Den andra faktorn är 

stimulans relaterad till de fysiska karaktäristikerna. Den tredje faktorn är påverkan av de olika 

förhållandena som har med involvering att göra. Författaren påpekar att olika människor 

upplever samma produkt eller tjänst på olika sätt och dessutom har olika grad av involvering.   

I ett beslutsfattande moment kan involveringsgraden antingen vara låg eller hög. Graden av 

involvering beror på hur hög personlig relevans produkten har för konsumenten samt på den 

uppfattade riskfaktorn och tid (Fill, 2009). 

 

                                                     

      

     

                                           

Figur 3, Involveringsgrad, (Fill, 2009) 

Höginvolverade kunder tar oftast på sig stor risk av olika slag; Utförande risk, Finansiell risk, 

Fysisk risk, Social risk, samt Ego risk. Dessa kunder har vanligtvis tid att reducera den 

potentiella risken och är inte priskänsliga påstår författaren. Informationssökande är en viktig 

faktor för en höginvolverad beslutsprocess.  När kunden är medveten och har vissa 

förväntningar om produkten eller tjänsten blir han eller hon höginvolverad och söker 

fortlöpande efter samt evaluerar information. Om kundens förväntningar resulterar i ett 

tillfredsställande köp kan detta leda till kundlojalitet.(Figur 3) Det som speglar de 

höginvolverade kunderna är lojalitet och informationsspridning genom ”Word of Mouth” 

(Fill, 2002). 
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                                             Trial/Experimentation 

Long-run behavior 

Figur 4, Höginvolvering i ” the buying decision-making process”, (Fill, 2009) 

Låginvolverade kunder tar inte på sig någon risk, utan fattar impulsiva och rutinmässiga 

köpbeslut som är ett resultat av den låga motivationen. Priset spelar en viktig roll för dessa 

kunder då inköpsbesluten tas direkt på platsen. Eftersom konsumenterna inte är särskilt 

engagerade i de produkter eller tjänster de köper har inte heller informationssökande någon 

större betydelse. (Figur 4) Konsumenterna har inte något förhållande till produkten vilket kan 

leda till att företag kan få det svårt att bygga upp lojalitet med dessa kunder, vilket i sin tur 

kan leda till att kunderna utan större eftertanke bestämmer sig för att gå över till 

konkurrenterna (Fill, 2009). 

 

    Awareness 

                Short internal information search 

                                               Trial/Experimental 

                                                         Attitude 

                                                            Long-run behavior 

 

 Figur 5,  Låginvolvering i ” the buying decision-making process”, (Fill, 2009) 

I jämförelse med höginvolverade kunder där personligt mervärde spelar en betydelsefull roll 

är det personliga mervärdet ofta lågt hos de hos de låginvolverade kunderna. Normann och 

Ramirez (1994)  hävdar att ett sätt att ha involverade kunder är genom skapandet av 

mervärde. Med hjälp av samarbete mellan företag och kunder, men också anställda kan 
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mervärde skapas. Mervärdesskapande går ut på att inblandade aktörer bildar relationer med 

varandra och delar med sig av de olika resurser och kunskaper som finns i företaget. De olika 

aktörerna utvärderar ständigt varandra och fördelar aktiviteterna mellan sig för att öka 

effektiviteten och underlätta arbetet. Genom att använda sig av denna princip, att varje person 

utför rätt aktivitet, skapas värde för alla inblandade (Norrman och Ramirez, 1994).   

Relevans för uppsatsen 

Involveringsteori är en av de mest betydelsefulla teorier som står bakom 

konsumentpsykologin och konsumentbeteende. Denna teori analyserar betydelsen av 

höginvolverade kunder för ett företags överlevnad på marknaden.  Höginvolverade kunder ses 

oftast som potentiellt lojala kunder, vilka är viktiga för den långsiktiga överlevnaden. I detta 

arbete är det viktigt att undersöka om Världens Resor, Jambo Tours och Tema Escapes har 

höginvolverade kunder med vilka mervärde skapas som kan vara ett hjälpmedel för att 

positionera sig starkt på den konkurrensutsatta marknaden. Involveringsteori är dessutom 

viktigt ur ett utvecklingsperspektiv och eftersom detta arbete syftar till att undersöka 

mervärdesskapande och överlevnad för företag inom resebranschen är det väsentligt att 

involveringsteori ses som relevant. 

 

3.3.8 Relation 

Det finns många företag som säger att de är relationsinriktade och att de har en utvecklad 

relationsmarknadsföring, men motsägelser uppstår ofta när deras kunder tillfrågas om deras 

åsikt (Grönroos, 2002). Relation handlar om attityd, påpekar Grönroos (2002) och det är 

viktigt för ett företag att relationen förtjänas genom exempelvis medverkan och rätt 

kommunikation med kunderna. Grönroos (2002)  hävdar att” En relation har vuxit fram när 

kunden anser att kund och ett företag eller en leverantör tänker på samma sätt.” 

Ett annat exempel som tyder på att det finns en utvecklad relation mellan kund och företag är 

upprepade köp. Om ett företag har återkommande kunder kan det innebära att det finns en 

viss relation mellan parterna, men den här metoden kan aldrig användas enskilt då det kan 

finnas andra anledningar till återkommande kunder. Det kan exempelvis vara låga priser, att 

affären ligger på vägen hem med mera. Dessa bindningar kan vara av tekniskt, geografisk 
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eller andra skäl och risken är stor att konsumenter väljer ett annat företag om deras situation 

förändras (Grönroos, 2008).  

En servicerelation kan både vara indirekt (till exempel vid beställning av biljetter via 

telefonsamtal) eller direkt (exempelvis ett restaurangbesök) menar Grönroos (2002). Spelet 

mellan kunder och företag eller leverantör föreställer en servicerelation, det vill säga en 

kundrelation och kan pågå under en längre tid. En kundrelation innehåller många kontakter 

och samverkan mellan först och främst kund och företag, men även med andra parter som 

medverkar i en process. När en relation upprättas är kunden kund hela tiden oavsett om den 

gör inköp vid en bestämd tid eller inte och detta leder ofta till en win-win situation för alla 

parter (Grönroos, 2002).  

Viktiga egenskaper och förutsättningar för en affärsrelation påpekar Gummesson (2002) är 

bland annat samarbete, engagemang, förtroende, makt, samt ett långsiktigt förhållningssätt. 

Ett företag måste vårda sina kunder, behålla sina befintliga kunder och utveckla redan 

existerande relationer hävdar författaren.  

 

3.3.8.1. Kundlojalitet  

Under senare tid har lojalitet börjat användas mer i affärsspråk för att beskriva relationer 

mellan kunder och företag som leder till en långsiktig relation. (Lovelock & Wirtz, 2007) En 

kund måste vara tillfredställd med ett inköp av en produkt eller tjänst eftersom det ger en mer 

personlig inställning till ett varumärke, som vidare kan leda till bättre lojalitetsbyggande. 

Grönroos (2002) fördjupar detta och säger att tillfredsställda kunder har en stor andel av 

förnyade köp samt en tendens att prata väl om företaget. Tidigare köp kan då påverka 

utvecklingen av lojaliteten mellan kund och företag och vidare komma att leda till 

återkommande kunder.  

Grönroos (2002) hävdar att företaget måste betjäna sina kunder och genom det främja tillit 

hos dem. Kundernas förväntningar och förtroende får aldrig svikas, belyser Grönroos (2002) 

och detta är en stor utmaning för varje tjänsteföretag. Kundlojalitet i en relation med 

kundtillfredsställelse är den enda vägen till en långsiktig relation. Grönroos (2002) påpekar att 
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lojalitet inte innebär att kunder bara ska vara lojala mot företaget, utan att ett företag dessutom 

måste vara lojalt mot sina kunder. 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) har det växt fram företagsekonomiska teorier som visar att 

återkommande kunder är lönsammare än nya kunder. Det har enligt författarna bedrivits 

ytterligare forskning för att ta reda på hur stor effekt lojala kunder ger. Dessa studier har visat 

att ett företag som fick ytterligare 5 % av kunderna att göra återköp kunde öka sin lönsamhet 

(ökning i resultat, nuvärdesberäknat) med 35-95 %.  Det ekonomiska värdet av återkommande 

kunder är alltså av stor betydelse. 

Relevans för uppsatsen 

Vikten av relationer i ett företag speglas först och främst av den win-win situation som 

uppstår för alla inblandade parter. Om det inte finns relationer i en affärsprocess kan det 

nästan inte leda till långsiktig framgång för företaget. Det kan vara viktigt för ett företag som 

inte kan klara sig på stordriftsfördelar att ha återkommande kunder med vilka det går att skapa 

mervärde och uppnå högre lönsamhet. I en bransch som turismbranschen, vilken speglas av en 

stark konkurrens, kan det vara svårt att överleva utan ett långsiktigt perspektiv som inkluderar 

relationsbyggande. Relationer kan även vidare leda till kundlojalitet, som tyckas vara en av de 

grundläggande strategierna för konkurrensfördelar på marknaden. På grund av detta anses 

denna teori relevant för uppsatsen 
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3.4. Teoretisk syntes  

Nedan visas en modell över olika vägar som leder till beslut om marknadsföringsstrategier. 

Den här uppsatsens undersökning har endast ett företagsperspektiv och de flesta teorier som 

behandlas utgår ifrån företagen, vissa teorier som speglar kundsidan har ändå tagits med för 

att de anses nödvändiga för att kunna se och förstå helheten. Under denna modell visas en 

matris som kommer att användas i analysdelen för att analysera företagen som undersöks. 

Dessa företag kommer att placeras någonstans i matrisen beroende på vilka strategier det 

framkommer att respektive företag använder sig av. 

    

   

                                                Utbyte                                                    Höginvolv. 

                                             Utveckling          Låginvolv. 
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Figur 6, Teoretisk syntes och matris 
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3.5. Teoretisk referensram  
Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera sambandet mellan intern 

marknadsföring och återkommande kunder.  I uppsatsen genomförs en studie av tre resebyråer 

med inriktning mot tematiska resor. Det empiriska materialet kommer att jämföras med 

viktiga faktorer från teorier för att se om det finns överensstämmelse mellan dem. Detta 

kommer vidare att underlätta utvärderingen av vad de studerade företagen inom resebranschen 

kan göra för att kunna överleva på den konkurrensutsatta marknaden.  

 

Faktorer och variabler som är viktiga för undersökningen presenteras i nedanstående tabell. 

 

 

Tabell 7, Faktorer och Variabler 

 

  

 

Kommunikation                                        

 

Envägskommunikation 

 

Tvåvägskommunikation 

 

Interaktion 

 

Värdekedja 

 

Målstyrning 

 

 

Värdestjärna 

 

Processtyrning 

 

Kvalitet 

 

Envägskommunikation 
 

 

Tvåvägskommunikation 

 

Involvering 

 

Låginvolvering 

 

Höginvolvering 
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4. Empiri 

I den här delen kommer företagen att presenteras. Därefter redogörs de resultat som erhållits 

av de empiriska undersökningarna. Dessa kommer tillsammans med presenterade teorier att 

ligga till grund för uppsatsens analys, samt resultat och slutsats. 

 

Nedan redovisas materialet som inhämtats från de intervjuer som genomförts. Presentationen 

är uppdelad i fem avsnitt; organisationen, mervärde, kvalitet och service, kundrelationer samt 

återkommande kunder. Under avsnittet om organisationen presenteras den information som 

författarna anser har med själva företaget att göra såsom affärsidé, marknadsföring, 

konkurrenssituation, arbetsmiljö och så vidare. Mervärdesavsnittet handlar om det som 

företaget gör för att skapa mervärde. Under" kvalitet och service" presenteras det material 

som handlar om företagets uppfattningar och arbete när det gäller kvalitet och hur det går 

tillväga för att kunna erbjuda sina kunder en bra service.  Avsnittet om kundrelationer handlar 

om allt det som författarna, utifrån respondenternas svar, har kunnat koppla till relationerna 

med kunder och hur arbetet kring det sköts. I delen om återkommande kunder diskuteras 

företagens återköpsstatistik. 

 

4.1. Världens Resor  

Världens Resor AB grundades år 2003 och erbjuder paketresor där nyfikenhet, kunskap och 

lust är viktiga faktorer. Företaget har tre delägare, tre ytterligare anställda på huvudkontoret 

samt ungefär trettiofem färdledare.  

 

Att färdas i små grupper är en del av affärsidén då det anses vara roligt och flexibelt samt att 

det inte påverkar kultur och natur negativt.  För det mesta bor resenärerna på mindre hotell, 

men i vissa fall sker övernattningar hos familjer eller i kloster. 

 

Färdledarna är svenska med egna erfarenheter av resmålet. Ofta har de bott på platsen, vilket 

gör att de har stora kunskaper om platsen.  Världens Resor strävar efter att kunna ge sina 

kunder bra och breda kunskaper om området, gärna genom möten med lokalbefolkningen.  

"Vi reser för att lära och komma hem rikare från resorna" (Världens Resor, 2010). 
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Nedanstående empiri är baserad på intervjun med Lottie Sundelöf som är en av Världens 

resors grundare och har stor erfarenhet av resebranschen. 

 

4.1.1. Organisationen 

Världens Resor är ett företag som riktar in sig på natur- och kulturresor. Alla resor har inte ett 

utpräglat tema, men det finns ofta ett geografiskt tema. Företaget har valt att kategorisera 

resorna lite annorlunda än liknande reseföretag genom att exempelvis följa världens floder, 

åka till olika bergsregioner eller åka till flera länder som binds samman av gemensam historia 

eller politiska faktorer. Världens Resor ägs sedan februari 2008 till 75 procent av Unlimited 

Travel Group och delar kontor med dem och fem andra dotterbolag. Det gör att de har en 

kontinuerlig och öppen dialog och hjälper varandra när det behövs.  

 

Företaget är relativt litet, vilket gör att det inte finns någon tydlig hierarkisk organisation. Sju 

och en halv personer arbetar på kontoret och tre av dessa finns med i företagsledningen. Ju 

större företaget blir desto viktigare blir det ändå att ha tydligare arbetsfördelning för att alla 

ska veta vem som ansvarar för vad. Det är viktigt att alla är delaktiga i företagets ekonomi och 

känner till budget samt mål. Världens Resor har ändå en öppen dialog och diskuterar alla 

typer av frågor med varandra. De anställda anser att de har något att säga till om och har 

möjlighet att påverka. För att de anställda ska bli motiverade är delaktighet av stor betydelse, 

men det finns även ett bonussystem, friskvårdsaktiviteter och andra trivselaktiviteter som ska 

motivera personalen. De cirka 40 färdledarna är inte alls involverade i själva företaget, men 

har mycket att säga till om när det gäller de resor som de leder. Eftersom de flesta antingen 

bor utomlands eller i andra delar av Sverige är det svårt att ordna möten där alla träffas, men 

det är något som Världens Resor hoppas bli bättre på i framtiden. Kommunikationen med 

färdledarna sköts av reseproducenter som ansvarar för ett visst antal resor. Färdledaren är 

väldigt viktigt innan och efter resan då det är han eller hon som vet vad som fungerar och inte 

fungerar samt vad kunderna har tyckt. Världens Resor marknadsför starkt sina färdledare 

vilket gör att det är av stor betydelse att personen har de kunskaper som krävs.  

 

Världens Resor har inte någon kortfattad slogan eller vision, men affärsidén går ut på att 

producera och sälja högkvalitativa upplevelseresor som sticker ut från det som de andra 

researrangörerna erbjuder. Syftet är att hitta unika resekombinationer och ge resenären en 
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upplevelse utöver en vanlig rekreationssemester, både kunskaps- och semesterupplevelser ska 

fås under resans gång. Förhoppningen är att detta ska leda till att verksamheten blir 

vinstdrivande och lönsam.  

 

Världens Resors omsättning har växt kraftigt under de senaste åren och de som arbetar på 

företaget upplever att den typen av resor som Världens Resor arbetar med tar andelar ifrån 

charterindustrin. Det kan bero på att fler människor har kunskap om att det finns andra typer 

av resor på marknaden. Fler vill dessutom göra mer på semestrarna än att bara ligga still på en 

strand, de vill resa mer omfattande och kanske åka på rundresor. Vidare har den här sortens 

alternativa resor fått uppmärksamhet i press, tidningar och genom olika samarbeten.  

 

En anledning till varför en kund väljer just Världens Resor kan vara att det kan vara svårt att 

genomföra en resa av den här typen på egen hand. Det är inte lätt att hitta till små avlägsna 

byar, boka studiebesök, ta sig fram eller ordna med visum. Världens Resor och dess 

färdledare har stor kunskap om detta och många etablerade kontakter, vilket underlättar och 

möjliggör sådana aktiviteter. Allt detta kan vara både tidskrävande och komplicerat och 

genom att resa med Världens Resor fås dessutom vissa garantier om att allt kommer att 

fungera på ett bra sätt.  

 

Att många utav företagets resor är helt unika kan vara en konkurrensfördel. Det går att hitta 

roliga kombinationer som ingen annan gör. En del andra arrangörer har relativt 

standardiserade program och då kan Världens Resor skapa konkurrensfördelar genom att 

erbjuda något annorlunda. En annan marknadsföringsstrategi är att se till att kunderna är 

nöjda eftersom det leder till återköp och positiv ryktesspridning. 

 

Världens Resors konkurrenter är främst andra researrangörer som arbetar på liknande sätt. 

Charterbolagen ses inte som några direkta konkurrenter. Världens resor åker till många olika 

länder och de största konkurrenterna som också har ett stort antal länder i utbudet är 

exempelvis Jambo Tours, Äventyrsresor, Temaresor eller Läs och Res. Sedan finns det en 

mängd konkurrenter som endast säljer resor till ett land eller område och som då är en 

konkurrent just när det gäller den regionen. Exempel på sådana konkurrenter är Kinaresor, 

Japanspecialisten, Brasilienspecialisten, Kinex, Lotus eller Peruspecialisten. Kunderna 
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berättar ofta om vilka de har rest med tidigare och det är på så sätt information om detta 

kommer fram.   

 

Världens Resor marknadsför sig genom pappersannonser och genom att positionera sig på 

Internet. När en kund har fått kännedom om företaget är katalogen och hemsidan det främsta 

verktygen för att skapa fortsatt intresse. Världens Resor samarbetar även med tidningar och 

tidskrifter där de når ut till helt nya sorters kunder som ofta inte har gjort den här typen av 

resor tidigare eller inte alls känner till företaget. Världens Resor har den typen av samarbeten 

med bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, tidningen Vi 

och resetidskriften Vagabond. Världens Resor har inte så många ytterligare 

samarbetspartners, förutom resebyråkedjan Big Travel som säljer och marknadsför deras resor 

mot provision. 

 

4.1.2. Mervärde 

Världens Resors kunder är inte med och bygger upp resepaketen på något sätt, men det tas 

ändå hänsyn till kundernas och färdledarnas åsikter och erfarenheter när nya paket ska sättas 

ihop eller om det bör ske några förändringar med de resors som redan finns. Det går inte att 

ändra på de fasta resepaket som finns, men är en grupp på minst fyra personer intresserade av 

att sätta ihop en egen resa får de hjälp med det. Världens Resor funderar på att involvera 

kunderna mer genom att exempelvis använda sig av enkäter där kunderna får säga vilka typer 

av resor de skulle vilja åka på. I nuläget görs endast enkäter i samband med varje resa för att 

utvärdera hur resenärerna har haft det på resan. 

 

Det finns inga obligatoriska träffar i samband med resorna, men det erbjuds föreläsningar för 

alla som är intresserad. Syftet med dessa föreläsningar är att marknadsföra Världens Resor 

och ge kunder och potentiella kunder något de uppskattar. För att resenärerna ska vara 

förberedda och kunna läsa på skickas information av olika slag ut två månader innan avresan. 

Världens Resor brukar dessutom skicka ut litteraturlistor för de som vill veta mer eller 

exempelvis en novellsamling av en författare från resmålet.  

 

Världens Resor anser att en kund upplever mervärde om han eller hon får det lilla extra och 

känner sig delaktig. Företaget arbetar ständigt med att hitta vägar för att uppnå detta, bland 
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annat genom att förbättra kommunikationen med kunderna. Mervärde kan innebära att bli 

tillfrågad först eller bli inbjuden till mingelkvällar och dylikt. Det är även viktigt att ge 

respons på de förslag som kunderna kommer med och att kvalitetssäkra bakåt istället för att 

ständigt tänka framåt.  

 

4.1.3. Kvalitet och service 

Världens Resor anser att de håller hög kvalitet eftersom att de har små grupper. Det tas aldrig 

in fler deltagare än maxantalet eftersom kvalitet då blir sämre. Det är viktigt att hålla en hög 

kvalitet för att kunderna ska bli nöjda och förhoppningsvis berätta för andra om företaget. 

 

Varken färdledarna eller de som arbetar på huvudkontoret har någon speciell 

serviceutbildning, men Världens Resor försöker att alltid ge bra service. Kunderna ska känna 

sig väl bemötta och välkomna och det är viktigt att ständigt förbättra sig gällande service. 

Många bokningar görs ändå via hemsidan eller på telefon och då blir det en annan situation. 

 

4.1.4. Kundrelation 

Världens Resor har ett CRM system som heter ”Kontakt” och fungerar som en kunddatabas 

där statistik och liknande kan tas fram. Det är svårt att bedöma om kunderna är lojala eller 

olojala då Världens Resor inte gör några speciella undersökningar angående detta, men det 

finns tendens till att många kunder brukar åka på olika sorters resor med olika arrangörer.  

 

De som har rest med företaget fler än två gånger bli medlemmar i Världens Resors VIP-klubb 

där det ges specialerbjudanden, inte i form av rabatter utan att kunden kan få förtur på vissa 

resor och liknande. De flesta kunder är inte speciellt priskänsliga, utan är mer fokuserade på 

kvalitén. Världens Resor varken vill eller kan massproducera och då blir priset högre. Många 

kunder uppskattar att det är mer "exklusivt" och att grupperna innehåller maximalt 18 

deltagare. 
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4.1.5     Återkommande kunder  
 

Nedan presenteras Världens Resors statistik över andelen återkommande kunder under de 

senaste tre åren. 

 

 

 

4.2. Jambo Tours  

Jambo tours Scandinavia AB är en helsvensk privatägd researrangör som startades år 1975. 

Affärsidén handlar om att erbjuda "resor lite länge bort" och att "Jambo Tours skall vara 

förknippat med kvalitet, kunskap, flexibilitet och vara det mest lönsamma och attraktiva 

alternativet för både resebyrå och slutkonsument."   

 

Jambo Tours säljer paket-, grupp- och specialresor till affärsresenärer och privatpersoner som 

antingen vill resa individuellt eller i grupp. De senaste åren har företagets kontor genomgått 

effektivisering och teknisk utveckling vilket är tänkt att leda till att kunden kan erbjudas bättre 

service och det lilla extra som ska förstärka upplevelsen.  

 

Företaget har avtal med många stora reguljärflygbolag och samarbetar med både stora och 

små hotell. De reseledare som följer med på resorna bor ofta på den plats där resorna ges, 

vilket leder till stor kunskap om och insikt i landet. Rundresorna har svensktalande 

färdledning.   
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År 2010 tilldelades Jambo Tours ”Grand Travel Awards 2010” i kategorin Årets 

Miljöinitiativ. För de resor som Jambo Tours resenärer gör under året kommer det att 

planteras åtminstone 50 000 träd (Jambo Tours, 2010). 

 

Nedanstående empiri är baserad på intervjun med Jan Lundbladh som är PR manager och 

marknadschef i Jambo Tours Scandinavia AB. 

 

4.2.1. Organisationen 

Jambo Tours är lokaliserat i centrala Stockholm och har 23 anställda på huvudkontoret och ett 

stort antal företrädare på resmål över hela världen. Eftersom företaget består av en liten grupp 

människor som sitter på huvudkontoret kan dessa medarbetare ha en bra överblick över 

organisationen. Medarbetare arbetar efter kundens önskemål till exempel genom möjligheten 

att ordna specialarrangemang med olika arrangörer. Anställda har frihet att ta egna initiativ, 

samtidigt som de styrs av en databas med fasta priser.  

 

När Jambo Tours startades för 36 år sedan var företaget en safariarrangör. Numera erbjuds 

safariupplevelser och olika typer av djur-, natur- och kulturresor . Företaget är en researrangör 

som säljer 45 procent av resorna själva, medan resten säljs av olika resebyråer. Ungefär 60 

procent av resorna är fasta rundresor och 40 procent är individuella resor. Resorna är av "soft 

adventure-typen", vilket innebär att de är spännande men samtidigt säkra och ofarliga.  

 

Jambo Tours affärsidé är att erbjuda resor lite längre bort.  I affärsidén ligger att producera 

och sälja såväl paketresor, gruppresor som specialresor till resebyråer, men även till privat- 

och affärskunder. Deras resor säljs av resebyråer, såsom Ticket, Resia och många andra lokala 

resebyråer över hela landet. Dessutom sker en del av försäljningen på företagets hemsida och 

genom personligt kontakt med företagets säljare.  

 

Kommunikationen i Jambo Tours sker på olika nivåer, mellan anställda på huvudkontoret och 

reseledarna men även mellan huvudkontoret och deras samarbetspartners. Dialoger förs 

regelbundet med de resebyråer som säljer resorna samt de samarbetspartners som finns på alla 

destinationer. Genom en bra kommunikation får företaget bäst insikt om vad kunderna tycker 
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om deras resor, men även vilka förbättringar som kan göras för att öka kundernas 

tillfredsställelse. 

  

Företaget marknadsför sig genom aktiva resebyråer som har kontakt med de lokala kunderna 

och vet vad som efterfrågas. Företaget försöker sedan att producera det som kunderna vill ha. 

Jambo Tours annonserar även regelbundet, några gånger i veckan, i stora tidningar. Företaget 

ser inte på de stora kedjorna som några stora konkurrenter utan det är nischföretag som 

erbjuder liknande resor som är de största konkurrenterna. Strategier för att skilja ut sig från 

konkurrenter är att erbjuda något som andra resebyråer inte har och att dessutom ha ett 

pedagogiskt sätt att förklara vad små grupper innebär och varför det medför högre priser. 

Detta arbete sker dessutom genom att ha hög kvalitet som en viktig faktor.  

 

4.2.2. Mervärde 

Jambo Tours anser att mervärde är viktigt när det gäller relationen med anställda och kunder.  

Företaget erbjuder det lilla extra genom att överraska kunder med någonting de inte förväntat 

sig, exempelvis champagne på rummet eller en extra utflykt.  Företaget kan även möta 

kundernas behov genom att ändra sina paket enligt kundernas önskemål. Jambo Tours kan 

även sätta ihop individuella resor som ska passa kundens speciella behov. Dessutom är det 

viktigt att motivera de anställda och detta gör företaget genom att ha en trevlig arbetsmiljö, 

men även genom studieresor som har som mål att utbilda anställda med detaljerad information 

om olika resmål. Denna kunskap kan vidare hänvisas till en intresserad kund. Dessutom har 

företaget ett bonussystem vilket honorerar ett hårt arbete. 

 

Företaget bygger upp sina paket genom att utgå ifrån något som de anser skulle kunna vara en 

intressant resa. Idén diskuteras vidare med agenter på plats som kan komma med vidare 

förslag. Produkten anpassas efter vad kunder vill ha, om kunden har speciella önskemål byggs 

som sagt individuella resor upp och dessa kan göras om till fasta rundresor om de varit 

lyckade. Företaget tar stor hänsyn till de förslag som producenterna i olika världsdelar ger. 

Vidare tar företaget reda på priser och sätter ihop flyg, transfer och logi och annat som behövs 

för en komplett resa. 
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Jambo Tours samarbetar som sagt med resebyråer såsom Ticket och Resia med vilka de har 

regelbundna möten, såväl med en egen kontaktperson som periodvis med ledningen. Det 

förekommer även som tidigare nämnts många samarbeten med lokala resebyråer. Företaget 

erbjuder föreläsningar till olika agenter och engagerar sig även för att få veta vad deras 

samarbetare vet om kunderna. Företaget samarbetar vidare med agenter i olika länder som de 

träffar på olika resor eller på mässor. Vissa träffar de oftare såsom exempelvis de från 

Sydafrika med vilka har företaget ett djupt och nära samarbete. Agenterna håller dem 

uppdaterade om hotell och liknande och sköter det som ska göras på resmålet. På så sätt 

försöker företaget alltid få kunskap om kundernas synpunkter på deras resor.  

 

Företaget har eget system där det läggs in information om kunderna och där det visas hur ofta 

och vart deras befintliga kunder reser med mera. Genom att kunderna känner sig viktiga och 

igenkända när de ringer får företaget en närmare relation med sina kunder. I systemet ligger 

även de enkäter som görs efter varje resa för att få reda på vad som har varit bra och dåligt 

och vad som kan bli bättre. Företaget anser att det är viktigt att ha kontroll över produkterna 

och rätta till de fel som uppmärksammas med hjälp av producenterna och agenterna.  

 

Jambos Tours kunder ringer ofta för att be om förslag på vart de skulle kunna åka. Företaget 

ger dessutom föreläsningar till både kunder och agenter.  Innan resan får kunden dessutom 

reseböcker, dagprogram och även svar på andra relevanta frågor. Kunder kan få mycket 

information i katalogen och dessutom är det viktigt för företaget att informera så gott det går 

om vaccinationer och liknande då det är viktigt att kunden är förberedd inför resan. 

 

4.2.3. Kvalitet och service 

Kvalitet anses vara viktigt i Jambo Tours organisation och företaget anser sig ha hög kvalitet. 

För Jambo Tours är det viktigt att vara kunnig om resmålen och utbilda personalen på 

resebyråerna för att de ska kunna så mycket som möjligt och därmed kunna informera 

kunderna. Kvalitet är något flytande och det gäller att alltid ge kunden mer än han förväntat 

sig. Företaget ser på kvalitet som ett medel att kommunicera med sina kunder och detta kan 

ske via bra upplevelser, bra service med mera.  
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För företaget är det viktigt att vara serviceorienterad. Med bra service menar företaget att ta 

hand om kunden individuellt.  Genom att dela ut kundenkäter och prata med kunderna får 

företaget kundernas åsikter, vilket vidare kan ändra företagets sätt att möta kundernas behov.  

 

Jambo Tours försöker erbjuda de bästa produkterna. Kommunikation mellan kunderna genom 

”Word of Mouth” spelar stor roll eftersom det är värt mycket mer än en annons för företaget. 

De försöker alltid se till att kunderna blir tillfredställda eftersom det vidare kan leda till 

positiv ryktesprydning. 

 

4.2.4. Kundrelation 

För Jambo Tours är det viktigt att bygga upp en relation med sina kunder och ha 

tillfredsställda kunder. Som tidigare nämnts har företaget ett internt CRM-system där de har 

information om kundernas åsikter, behov och klagomål. Företaget har höga priser, men 

försöker hålla hög kvalitet och anser inte att deras kunder är priskänsliga. Företagets fokus 

ligger på äldre människor (över 55 år) och priset är ofta inte den avgörande faktorn då kvalitet 

och bra service har större betydelse.  

  

För Jambo Tours handlar det om att kommunicera en känsla, vilket kan vara svårt. Det är 

viktigt att kommunicera entusiasm till kunderna. Genom att ha rest någonstans själv är det 

lättare att berätta med inlevelse och göra kunden intresserad och motiverad. Det händer att 

företagets kunder kommer in och pratar utan att köpa en resa. När kunderna kommer hem från 

en resa är det vanligt att de ringer och berättar hur det har varit. En del har "sin" resesäljare 

som de ringer till. Företaget anser att det är roligt att ha relationer med kunderna och veta att 

de kommer tillbaka. 

 

4.2.5     Återkommande kunder 

 

Nedan presenteras Jambo Tours statistik över andelen återkommande kunder under de senaste 

tre åren. 
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4.3 Tema Escapes  

Tema Escapes är en resebyrå som riktar sig mest på länderna runt Medelhavet. Företaget 

startades av Emre Dilek som efter många års erfarenhet inom resebranschen bestämde sig att 

starta en resebyrå med resor som ”man själv skulle vilja åka på”. Tema Escapes erbjuder resor 

till Istanbul och Barcelona 

 

Företagets målsättning är att erbjuda sina kunder mer en endast resor som inkluderar alla 

sevärdheter. Målet är att deras kunder ska få uppleva mer en det vanliga samt att uppleva 

städer runt Medelhavet på ett annorlunda sätt, som exempelvis stadens lokala kultur och 

livsstil.  Det är inte viktigt för företaget att växa i volym utan fokus ligger i att ständigt bredda 

och förnya sitt utbud genom att komplettera den med ett nytt innehåll, där kvalitet spelar den 

största rollen (Tema Escapes, 2010). 

 

Nedanstående empiri är baserad på intervjun med Emre Dilek som är Tema Escapes grundare 

och har stor erfarenhet av resebranschen. 

 

4.3.1. Organisationen 

Tema Escapes är en resebyrå som grundades år 2008 och är specialiserad på Istanbul och 

Barcelona. De organiserar resor i form av färdiga paket med flyg, hotell samt en del utflykter 

som passar olika intressegrupper. Deras resor inkluderar förutom kända sevärdheterna olika 

teman såsom mat, konst, textil med mera. Företaget anser att för att besöka en stad med lång 
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historia och tradition behövs 10 dagar och på grund av det består deras paket av 10 dagar i 

respektive städer.  Tema Escapes anser att temaresor har en stor betydelse för turism, då den 

väcker intresse hos människor som vill lära sig mer om lokal kultur och tradition.  

 

Tema Escapes är ett litet företag med två anställda. Företaget har ett virtuellt kontor där all 

kommunikation sker genom telefon och Internet. 60 procent av bokningarna sker via Internet. 

Tema Escapes marknadsför sig genom tidningsannonser och i resemagasin. Dessutom har 

företaget samarbeten med flera tidningar som har lojalitetsprogram med sina kunder. Tema 

Escapes erbjuder speciella reseavgångar för prenumeranterna och får i gengäld gratis 

annonsering.  

 

Företaget anser att de har en stark produkt och när det gäller konkurrensen anser de att de 

största konkurrenter är de företag som redan är etablerade och har liknande resepaket. De 

stora kedjorna som erbjuder resor för låga priser är konkurrenter, men även redan etablerade 

resebyråer som har större ekonomiska och marknadsföringsmässiga möjligheter. Företagets 

mål är att bli konkurrenskraftiga genom att skapa resor som motsvara trender i det svenska 

samhället och genom att fokusera på människor som är över 55 år. Tema Escapes anser att 

försäljning av resor genom samarbetspartners istället för genom vanliga annonser kan ge 

konkurrensfördelar, men det är även viktigt att ha erfarenhet och kunskap om destinationerna 

som ingen annan har. Det gäller att ha ett litet utbud och specialisera sig på endast några 

städer, som exempelvis Istanbul och Barcelona. 

 

4.3.2. Mervärde 

Tema Escapes anser att de skapar mervärde genom destinationskunskap och kunniga 

reseledare. Företaget anser sig ha stor kunskap om sina destinationer och vill erbjuda sina 

kunder den bästa upplevelsen, detta genom att exempelvis ha hotell i områden där det finns 

mest lokalt liv. De viktigaste platserna såsom exempelvis gamla städer kommer ändå att stå på 

utflyktslistan. Företaget har nära kontakt med sina reseledare vars språk- och kunskapsnivå är 

hög.  

 

När det gäller byggandet av resepaket, är kunderna inte involverade i processen, men 

företaget anser att de följer marknader och trender. Genom att ha en målgrupp av människor 
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som är över 55 år, skapar företaget en möjlighet att anpassa sina produkter enligt deras 

förväntningar. Företaget informerar sig om vilka behov och intressen dessa människor har 

genom till exempel olika tidningar. Företaget samarbetar exempelvis med Svenska 

Dagbladets prenumerantklubb där de nyligen upptäckte att det finns ett stort intresse för kultur 

och historia. Denna information använde Tema Escapes och anställde en reseledare som har 

utbildning inom Istanbuls konst och historia med målet att fylla upp kundernas förväntningar. 

Det är dessutom viktigt för företaget att möta kundernas behov och även förändra sina paket 

om kunderna hellre vill se eller uppleva något annat än det som står i programmet. Företaget 

anser att det är viktigt att tala med kunderna efter deras resa för att få veta vad som kan göras 

bättre och för att få andra förslag och råd. På så sätt försöker företaget skapa förutsättningar 

för en bättre relation med sina kunder.  

 

4.3.3. Kvalitet och service 

Tema Escapes ser på kvalitet som på en viktig punkt i deras målsättningar. Företaget väljer 

noga sina samarbetspartners och anser att kvalitet uppnås genom en bra service på själva 

destinationen, men även genom val av hotell och transportmedel. Det är viktigt för företaget 

att deras kunder till exempel alltid får mat och dryck på flygplanet.  

 

Reseledarna måste ha minst 10 års erfarenhet och behärska svenska språket på en akademisk 

nivå. Dessutom är reseledarna alltid tillgängliga för sina kunder och följer med på alla punkter 

på programmet såsom utflykter, transfer, men även middagar som ingår i resan.  

 

Företaget tror att det finns fördelar med att vara en liten arrangör då är det möjligt att ha en 

personlig och nära kontakt med sina kunder. Deras kunder är inte endast bokningsnummer 

utan har ett namn, påpekar Emre Dilek grundare av Tema Escapes. 

 

4.4.4. Kundrelation 

Även om Tema Escapes har mest virtuell kommunikation med sina kunder händer det ofta att 

kunder ringer innan själva köpet för att få närmare information om produkten. Företaget har 

även ett intern CRM-system som inbyggd modul i deras bokningssystem, där de har 

information om sina kunder.  
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Företaget påstår att de är för unga för att säga att de har lojala kunder, men de har ett högt 

antal nöjda kunder. Eftersom de har ett litet utbud av paket som innehåller liknande resor är 

det svårt att få återkommande kunder, då människor ofta inte vill åka på nästan samma resa 

två gånger. De har mest nya kunder, men de har många kunder som kontaktar dem efter 

rekommendationer.  

 

Tema Escapes kunder är inte priskänsliga, utan prioriterar hög standard och kvalitet. Företaget 

samarbetar med hotell som har minst 4 stjärnor då de anser att hotellen skapar mest bäst 

förutsättningar för hög kvalitet. Genom att ha hög standard när det gäller hotellval, kunniga 

reseledarna och annan service med en hög kvalitet blir själva resan och innehållet lyxigt.  

 

4.4.5. Återkommande kunder 

 

Nedan presenteras Tema Escapes statistik över andelen återkommande kunder under de 

senaste tre åren. 
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer det empiriska materialet att jämföras med berörda teorier. 

Företagen kommer att analyseras utifrån de faktorer och variabler som tagits fram i den 

teoretiska referensramen.  

 

5.1    Intern marknadsföring 

Världens Resor – Kommunikationen inom företaget är dubbelriktad, vilket indikerar ett 

utvecklingsperspektiv. Färdledarna har mycket att säga till om när det gäller de resor som de 

leder, men är ändå inte involverade i själva organisationen. 

 

Jambo Tours – Företaget har en tvåvägskommunikation med både samarbetspartners, 

anställda och övriga intressenter. Detta tyder på att företaget arbetar utifrån ett 

utvecklingsperspektiv. Anställda har mycket att säga till om och får ta egna initiativ. Det förs 

dessutom ständiga dialoger med samarbetspartners och reseledare. 

 

Tema Escapes – Företaget har en tvåvägskommunikation med reseledare och andra 

samarbetspartners, vilket indikerar ett utvecklingsperspektiv. Eftersom företaget är litet blir 

organisationen automatiskt icke-hierarkisk. 

 

5.2    Kommunikation 

Världens Resor – Företaget har en god kommunikation, nämligen en dubbelriktad 

kommunikation. Eftersom det finns kommunikation mellan anställda, ledning och kunder 

finns förutsättningar för en överlägsen affärsidé. Annonsering är ändå en viktig del av 

marknadsföringen, vilket tyder på envägskommunikation. Positiv ryktesspridning ses som 

viktigt av Världens Resor och företaget ser sina föreläsningar som en marknadsföringsstrategi 

eftersom det ofta leder till köp. På det här viset används lärande som marknadsföringsstrategi 

och det kan ses som tvåvägskommunikation.  

 

Jambo Tours – Jambo Tours har en unik affärsidé vilken ger företaget möjlighet till 

konkurrensfördelar på marknaden. Dessutom har företaget en tvåvägskommunikation då det 

finns en tydlig kommunikation mellan ledning, anställda och kunder. Envägskommunikation 



 

 

58 

 

förekommer i form av annonsering som viktig marknadsföringsstrategi.  Företaget 

marknadsför sig ändå genom aktiva resebyråer som har kontakt med de lokala kunderna vilket 

ändå pekar på en tvåvägskommunikation. 

 

Tema Escapes – Företaget har inte någon tydlig affärsidé, men på grund av att företaget har 

en dubbelriktad kommunikation verkar det finnas möjligheter för vidare utveckling. Företaget 

marknadsför sig genom annonser, vilket tyder på envägskommunikation. Många nya kunder 

kommer ändå till företaget efter rekommendationer, vilket indikerar viss 

tvåvägskommunikation.  

 

5.3     Interaktion 

Världens Resor – Världens Resor involverar inte samarbetspartners och kunder i själva 

resepaketsbyggandet, då erbjudanden från katalogen ses som kärnprodukten. Företaget har 

ändå möjlighet att specialanpassa resor där kunderna är involverade i processen. Detta tyder 

på både en värdestjärna och en värdekedja i mervärdesskapandet. Eftersom det förekommer 

tvåvägskommunikation verkar företaget vara till stor del processtyrt då alla anställda är 

delaktiga och kundernas åsikter har stor betydelse. 

 

Jambo Tours – Företaget samarbetar med lokala reseförsäljare och andra intressenter för att 

uppnå sina mål. Detta tyder på att företaget använder sig av en värdestjärna. Dessutom kan 

företaget ses som processtyrt eftersom det har tvåvägskommunikation och som sagt nära 

samarbeten med samarbetspartners, men även med kunder. Individuella resor är lika viktiga 

som de fasta resorna ur katalogen, vilket betyder att företaget har involverade kunder i själva 

resepaketsskapandet. 

 

Tema Escapes – Att vara ett litet företag med ett litet utbud och på så sätt ha möjlighet till 

nära relationer med samarbetspartners och reseledare skulle göra det enkelt för Tema Escapes 

att använda sig av en värdestjärna som mervärdeskapandestrategi. Det faktum att resepaketen 

är förutbestämda och att kunderna inte involveras i resepaketsskapandet tyder ändå på en 

värdekedja samt viss målstyrning. 
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5.4 Kvalitet 

Världens Resor – Världens Resor håller hög kvalitet genom en bra service och genom att ha 

små grupper. Företaget utför kundenkäter efter alla resor och på grund av att dessa enkäter 

utförs samt att färdledarna har mycket att säga till om hur kunderna har uppfattat resans 

kvalitet verkar det som om kvalitetsarbetet är dubbelriktat, vilket i sin tur ger förutsättningar 

för långsiktiga kundrelationer. 

 

Jambo Tours – Jambo Tours påstår sig arbeta målmedvetet för att kundernas förväntningar 

ska motsvaras kundernas erfarenhet. Företaget håller hög kvalitet genom en bra service, små 

grupper och undersökningar där kundernas klagomål och önskemål hanteras. Detta tyder på 

ett kvalitetsarbete med tvåvägskommunikation samt fokus på byggandet av relationer med 

kunderna. 

 

Tema Escapes – Tema Escapes håller hög kvalitet genom en bra service, men försöker även 

att erbjuda sina kunder det lilla extra. Företaget har dessutom små grupper som skulle kunna 

ge möjlighet till bättre relationsbyggande. Kundenkäter efter resor och kommunikation med 

reseledarna tyder på tvåvägskommunikation när det gäller kvalitet.  

 

5.5 Involveringsgrad 

Världens Resor – Världens Resors kunder är inte speciellt priskänsliga eftersom målgruppen 

är mer intresserad av kvalitet. Det är troligt att det förekommer ett högt informationssökande 

på grund av resans karaktär och pris, vilket innebär höginvolverade kunder. 

 

Jambo Tours – Jambo Tours kunder är inte heller priskänsliga då målgruppen ser hög kvalitet 

som något viktigare. Resornas karaktär och priser gör troligtvis att informationssökningen är 

omfattande och kunderna höginvolverade.  

 

Tema Escapes – Tema Escapes kunder är inte priskänsliga då kvalitet spelar större roll. 

Företaget erbjuder resor som inkluderar historiska sevärdheter i stora städer och kunderna 

behöver inte ha förkunskap om själva destinationen. Detta tyder ändå på att kunderna kan vara 

låginvolverade när de reser med Tema Escapes. Å andra sidan är ett högt pris inte förknippat 

med impulsköp och opriskänsliga kunder kan ses som höginvolverade. 
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Med detta som bakgrund anser författarna av denna uppsats att Världens Resor, Jambo Tours 

och Tema Escape kan placeras in i matrisen på nedanstående vis. Eftersom alla tre företagen i 

olika hög utsträckning kombinerar de olika marknadsföringsperspektiven är det svårt att 

placera dem korrekt, men författarna har med sin motivering försökt förklara placeringarna.  

   

 

                                                      Utveckling 

     

  

              Låginvolvering     Höginvolvering 

   

    

   

    Utbyte 

 

Jambo Tours arbetar främst utifrån ett utvecklingsperspektiv och har höginvolverade kunder 

och passar därför in högt upp i fältet ”Utveckling-Höginvolvering”. Världens Resor arbetar 

till stor del utifrån ett utvecklingsperspektiv och har även de höginvolverade kunder, men det 

är troligt att det skulle vara möjligt att involvera kunderna ännu mer. Därför har de placerats 

långt ner i fältet ”Utveckling-Höginvolvering”. Tema Escapes arbetar utifrån ett 

utbytesperspektiv, men till viss del även utifrån ett utvecklingsperspektiv. Kunderna kan ses 

som höginvolverade eftersom företaget inte anser att de är priskänsliga, men de involveras 

inte i produktionsprocessen och kan därför ses som låginvolverade. Företaget har placerats 

högt upp under ”Utbyte", eftersom de har förutsättningar för ”utveckling”, samt mittemellan 

”låginvolvering” och ”höginvolvering”. 
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6. Resultat 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens resultat som baseras på analysen och som ska ge 

svar på uppsatsens syfte med hjälp av de viktigaste faktorerna från berörda teorier. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera sambandet mellan intern 

marknadsföring och återkommande kunder. 

 

I den här uppsatsen har det visat sig att andelen återkommande kunder verkar ha kopplingar 

med företagets interna marknadsföringsstrategier.  Jambo Tours, som med 60 % har störst 

andel återkommande kunder, är det företag som arbetar mest utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv.  Dubbelriktad kommunikation med både kunder, 

anställda och samarbetspartners har lett till ett processtyrt företag med lojala och 

höginvolverade kunder. Lång erfarenhet på marknaden har även gett en affärsidé som är unik 

och svår för konkurrenter att kopiera. 

 

 Världens Resor arbetar till stor del utifrån ett relationsmarknadsföringssperspektiv, men det 

finns även inslag av transaktionsmarknadsföring. Det är tydligt att inget aktivt val av 

marknadsföringsstrategi har gjorts, utan företaget gör det som verkar bäst i olika situationer 

vilket har lett till denna blandning av strategier. Världens Resor är det företag som med 33 % 

har näst högst andel återkommande kunder, vilket författarna av denna uppsats tolkar som att 

företaget ändå har många inslag som ger det förutsättningar för en ökad andel lojala kunder. 

Företaget har en unik affärsidé som kan utvecklas i takt med företaget och skapa ytterligare 

konkurrensfördelar. Resornas karaktär gör det troligt att kunderna ofta är höginvolverade, 

men författarna anser att det skulle vara fördelaktigt att se till att kunderna även involveras 

mer i företaget och i viss mån i resepaketbyggandet. 

 

Tema Escape tillämpar till relativt stor del transaktionsmarknadsföringsperspektivet, men i 

vissa avseenden även relationsmarknadsföring. Företaget har inte några återkommande 

kunder, vilket kan förknippas med bristen på relationsbyggande arbete, men även med det 

faktum att företaget är nyetablerat på marknaden. På grund av god kommunikation inom 

företaget anser författarna ändå att företaget har förutsättningar för att få återkommande 

kunder om mer aktiva val angående marknadsföringsstrategier görs i framtiden. Genom en 
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ökad interaktion skulle även affärsidén kunna utvecklas och bli mer svårkopierad, vilket även 

skulle kunna leda till mer höginvolverade kunder. 

 

Författarnas konklusion av detta är att ju mer relationsorienterad marknadsföring som 

tillämpas i ett företag desto större andel återkommande kunder får företaget. Forskning har 

visat att återkommande kunder har en positiv effekt på ett företags lönsamhet. Ändå är det 

inget av företagen som undersökts i denna uppsats som regelbundet verkar föra exakt statistik 

över andelen kunder som gör återköp.  

 

Författarna av den här uppsatsen anser att det skulle vara till fördel för företagen om de skulle 

betrakta andelen återkommande kunder som en viktig strategisk indikator på hur kunderna 

upplever verksamheten. Genom att regelbundet föra noggrann statistisk på hur andelen kunder 

som gör återköp minskar eller ökar i förhållande till det totala antalet kunder anser författarna 

att Världens Resor, Jambo Tours och Tema Escapes skulle kunna få en bättre överblick över 

företagens förutsättningar för långsiktig överlevnad. 

En ökande omsättning anser författarna kanske bör ses som ett tecken på att verksamheten går 

bra för stunden, medan en växande andel återkommande kunder kan ge indikationer på att 

företaget kommer att fortsätta vara framgångsrikt i framtiden. Skulle andelen återkommande 

kunder i förhållande till totalt kundantal minska genom åren kan det betyda att kunderna inte 

längre är nöjda och att företaget behöver genomföra förändringar.  

Författarna menar att det verkar som om Världens Resor, Jambo Tours och Tema Escapes 

behöver sätta större vikt vid återköpsfrekvensen för att kunna ligga steget före och överleva 

på marknaden. Undersökning pekar till att kunder är en avgörande faktor när konkurrensen är 

hård, då dessa kunder inte är lika mottagliga för erbjudanden från konkurrenter. 

 



 

 

63 

 

7. Slutsats 

  I det här kapitlet besvaras uppsatsens problemformulering och kapitlet avslutat med förslag 

på vidare forskning 

Denna uppsats problemformulering lyder som följande; vilka faktorer är viktiga för 

att temaresebyråer ska kunna överleva på marknaden och skapa mervärde för sina kunder? 

Att använda sig av en tvåvägskommunikation, både internt och externt, ger goda 

förutsättningar för en framgångsrik affärsidé som kan utvecklas och leda till långsiktig 

överlevnad. Genom att kommunicera med anställda och kunder kan ledningen fånga upp vilka 

eventuella förändringar som bör göras och på så sätt driva företaget framåt. Detta är något 

som författarna av den här uppsatsen anser att Världens Resor, Jambo Tours och Tema Escape 

har lyckats med på olika sätt. 

 

Interaktion med både anställda och kunder ger dessutom förutsättningar för att kunna skapa 

mervärde som i sin tur förhoppningsvis ger nöjda kunder som blir lojala och gör återköp. 

Genom att tillämpa processtyrning blir företaget mer flexibelt och kan anpassa sig till 

marknadens utveckling. Lärande blir en viktig del av organisationen, vilket även det är 

mervärdeskapande. Det är dessutom betydelsefullt att tänka på att kundernas erfarenheter ska 

motsvara eller överträffa förväntningarna, annars blir resultatet otillfredsställda kunder. De 

resor som Världens Resor och Jambo Tours erbjuder är av sådan karaktär att det är troligt att 

kunderna ofta är hög involverade, vilket ökar förutsättningarna för en lyckad interaktion.  

 

Resor med tematisk karaktär ökar i popularitet vilket är gynnsamt för de företag som agerar 

på marknaden. Det betyder inte att konkurrensen inte kan komma att hårdna ytterligare i 

framtiden. Därför anser författarna att dessa reseföretag behöver arbeta aktivt med relationer, 

interaktion och samarbeten för att kunna utveckla och upprätthålla de kontakter som ger 

konkurrenskraft. Genom att tillämpa relationsmarknadsföring, där faktorer såsom 

kommunikation, interaktion, mervärde, totalkvalite och relationer är viktiga, anser författarna 

att reseföretag med tematisk karaktär ökar sina chanser för överlevnad på marknaden samt 

skapandet av mervärde.  
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Författarna anser att det av denna undersökning har framkommit att Världens Resor, Jambo 

Tours och Tema Escape mer eller mindre blandar transaktions- och relationsmarknadsföring. 

Jambo Tours verkar vara de som till största del arbetar utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv. Världens Resor använder sig mycket av 

relationsmarknadsföring, men det förekommer vissa inslag av transaktionsmarknadsföring. 

När det gäller Tema Escape anser författarna att båda perspektiven verkar tillämpas. 

Författarna anser att det kan vara fördelaktigt för företagen att göra strategiska perspektivval 

angående transaktions- och relationsmarknadsföring, eftersom det förhoppningsvis leder till 

en ökad andel återkommande kunder. Därmed ökar även lönsamheten och företagen blir 

mindre känsliga för konkurrens.   

 

7.1. Förslag till vidare forskning 

Det finns en tendens till att resebyråer med tematisk inriktning kommer att ha en större 

betydelse för resebranschen i Sverige, då människor blir mer intresserade av resor som inte 

endast inkluderar sol och bad. Dessutom får kvalitet större betydelse speciellt för människor 

som är över 55 år. Denna undersökning skulle kunna vidareutvecklas med att undersöka hur 

stor betydelse temaresor har på en regional nivå genom att undersöka resebyråer som inte 

endast är lokaliserade i Stockholm. Dessutom skulle kundernas totala kvalitetsupplevelse efter 

resan kunna mätas genom att utföra en GAP-analys för att se om det finns avvikelser i 

företagets externa och interna marknadsföring.  
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8. Kritisk granskning 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) förekommer vissa svårigheter i kvalitativ forskning då det 

inte finns några självklara regler om hur det ska gå till vid tolkning och dragning av slutsatser 

utifrån kvalitativt material. Detta gäller även den här uppsatsen då författarna har dragit 

slutsatser och gjort tolkningar som till viss del grundas i egen förförståelse och kunskaper. Det 

är inte säkert att andra forskare som studerar samma ämne skulle komma fram till samma 

resultat.  

 

Vidare är detta en studie som grundas på ett begränsat antal studieobjekt som valts ut på ett 

begränsat geografiskt område. Detta gör att resultaten som undersökningen har gett inte kan 

betraktas som generaliserbara.  Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är det inte möjligt att 

statistiskt generalisera resultaten i en kvalitativ undersökning till att gälla en hel population, 

men det går att göra generaliseringar för att skapa teorier, se mönster samt använda befintliga 

teorier för att jämföra de empiriska resultaten. Den här uppsatsen har inte genererat några nya 

teorier och de mönster som kan urskiljas kan inte ses som generaliserbara. Däremot har 

jämförelser mot redan befintliga teorier gjorts och de resultat och slutsatser som 

undersökningen har resulterat i skulle kunna ligga till grund för en mer omfattande forskning 

där det eventuellt skulle vara möjligt att komma fram till vissa generaliseringar.  

 

Författarna av denna uppsats anser ändå att även om resultaten inte går att använda för att 

skapa nya teorier eller generaliseras till en stor population, kan de ge vissa indikationer som i 

alla fall skulle kunna vara till nytta för de studerade företagen eller företag i samma situation.  

 

Uppsatsens tillförlitlighet skulle kunna styrkas genom att även undersöka kundperspektivet. 

Det är svårt att kontrollera om det empiriska materialet stämmer överens med kundernas 

uppfattningar och författarna har bara haft företagens perspektiv att förlita sig på. Situationen 

gjorde det ändå svårt att studera kundernas åsikter, men författarna är medvetna om att det 

hade påverkat uppsatsen positivt. 

 

De företag som undersökts i denna uppsats har i mer eller mindre utsträckning inte haft någon 

exakt statistik över antalet återkommande kunder varje år. Företagen har uppgett ungefärliga 
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siffror som enligt dem inte har förändrats under de tre åren. Det har dessutom varit svårt att få 

tag på antal totala kunder när det gäller vissa företag, vilket inte gjorde det möjligt att 

undersöka återköpsfrekvensen i förhållande till totalt kundantal.  Uppgifterna kring andelen 

återkommande kunder kan alltså inte ses som exakta, men författarna bedömde att det trots 

det gick att analysera och tolka informationen, eftersom den indikerar tydliga kopplingar 

mellan val av marknadsföringsstrategi och andel återkommande kunder. 
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10. Bilagor 

10.1. Frågeställningar vid intervjuerna  
 

Världens Resor 
 
DEL I 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 
2. Kan du berätta lite om själva företaget? 

3. Du, Jörgen Fredriksson och Joacim Ericsson har grundat företaget år 2002, kan du berätta om 

varför ni har valt att ha en resebyrå med temaresor? 



 

 

70 

 

4. Kan du berätta mer om Världens Resors affärsidé? 
5. Hur marknadsför ni er? 

6. I Travel Groups årsredovisningar kan man utläsa att omsättningen har växt de senaste åren, kan du 

ge ditt perspektiv på detta faktum? Vad tror du det finns för anledningar till det? 
7. Hur stor betydelse har temaresor för turismbranschen i Sverige? 

8. Hur ser ni på de stora kedjorna som t.ex. Ving, är de stora konkurrenter till er eller är små och 

medelstora resebyråer med liknande affärsidé som är större konkurrenter? 
9. Vilka är era största konkurrenter? 

10. Tycker du att arbetsmiljön är flexibel? 

11. Hur ser kommunikationen ut mellan olika nivåer i företaget? 

12. Har de anställda eget ansvar och kan ta egna initiativ? Kan de få igenom förändringar som de 
tycker behövs för företaget? 

13. Vad gör ni för att bli konkurrenskraftiga? Har ni några speciella strategier för att överleva på 

marknaden? 
14. Är er organisation centraliserad eller decentraliserad? 

15. Hur motiverar ni de anställda? 

16. Har ni samarbetspartners och hur fungerar i så fall arbetet med dem? 
17. Vilka olika typer av relationer har företaget? 

 

DEL II 

 
1. Hur bygger ni upp era resepaket? Är kunderna med i processen? 

2. Brukar era kunder redan ha information om olika resepaket/destinationer innan de vänder sig till 

er? 
3. Har ni möjlighet att ändra paket för att möta kundernas behov? 

4. Ni erbjuder olika föreläsningar, är de en viktig del av resepaketet? Brukar era kunder gå till dessa?  

5. Förbereder ni kunderna för resan på annat sätt? 

6. Har ni något CRM system? 
7. Anser du att ni har lojala kunder? Hur gör ni i så fall för att åstadkomma det? Är det viktigt för er? 

8.  Har ni mest nya eller återkommande kunder? Vilka typer av kunder fokuserar ni mest på? 

9. Hur ser ni på värdeskapande? Vad ger era kunder mervärde? 
10.  Hur ser ni på kvalitet? Vad gör ni för att hålla hög kvalitet? 

11.  Hur gör ni för att motivera och involvera era kunder? 

12. På vilket sätt arbetar ni för att ge bra service? Förekommer någon särskild serviceutbildning eller 
dylikt? 

13.   Varför tror du att kunderna väljer just er? 

14. Hur priskänsliga tror du att era kunder är? 

15. Hur tror du att era kunders förväntningar på kvalitén stämmer överens med deras erfarenhet av 
kvalitén? 

16.  Hur ser ni på service? 

 
DEL III 

 

Skulle du kunna säga exakt för varje år antal återkommande kunder och även antal samtliga 

kunder per år? 

  

Alltså exempelvis; 

2008 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 

2009 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 

2010 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 
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(Eller från 2007-2009 om det inte finns info om 2010 än)  

 
 

Jambo Tours 

 

 DEL I 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?  

2. Kan du berätta lite om själva företaget?  

3. Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter?  

4. Kan du berätta mer om Jambo tours affärsidé? 

5. Tycker du att det finns några speciella trender inom turismbranschen just nu? Hur tror du att 

branschen kommer att utvecklas de senaste åren?  

6. Hur stor betydelse har temaresor för turismbranschen i Sverige? 

7. Hur ser ni på de stora kedjorna som t.ex. Ving, är de stora konkurrenter till er eller är små och 

medelstora resebyråer med liknande affärsidé som är större konkurrenter?  

8. Vilka är era största konkurrenter? 

9. Hur marknadsför ni er?  

10.  Vad gör ni för att bli konkurrenskraftiga? Har ni några speciella strategier för att överleva på 

marknaden?  

11. Är er organisation centraliserad eller decentraliserad?  

12. Tycker du att arbetsmiljön är flexibel?  

13. Hur ser kommunikationen ut mellan olika nivåer i företaget?  

14. Har de anställda eget ansvar och kan ta egna initiativ? Kan de få igenom förändringar som de 

tycker behövs för företaget?  

15. Hur motiverar ni de anställda?  

16. Har ni samarbetspartners och hur fungerar i så fall arbetet med dem?  

17.  Vilka olika typer av relationer har företaget? 

DEL II 

1. Hur bygger ni upp era resepaket? Är kunderna med i processen?  

2. Brukar era kunder redan ha information om olika resepaket/destinationer innan de vänder sig till 

er?  
3. Har ni möjlighet att ändra paket för att möta kundernas behov?  

1. Erbjuder ni någon form av föreläsningar i samband med resan eller förbereder ni kunder för resan 

på något sätt? 

2. På er hemsida står: "Jambo Tours skall vara förknippat med kvalitet, kunskap, flexibilitet och vara 
det mest lönsamma och attraktiva alternativet för både resebyrå och slutkonsument." Kan du 

berätta lite om det här? På vilket sätt förmedlar ni kunskap till resenärerna?  

3. Har ni något CRM system?  

4. Anser du att ni har lojala kunder? Hur gör ni i så fall för att åstadkomma det? Är det viktigt för er? 

5.  Har ni mest nya eller återkommande kunder? Vilka typer av kunder fokuserar ni mest på? 

6. Hur ser ni på värdeskapande? Vad ger era kunder mervärde?  

7. Hur ser ni på kvalitet? Vad gör ni för att hålla hög kvalitet? 

8.  Hur tror du att era kunders förväntningar på kvalitén stämmer överens med deras erfarenhet av 

kvalitén? 
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9.  Hur ser ni på service?  

10. På vilket sätt arbetar ni för att ge bra service? Förekommer någon särskild serviceutbildning eller 

dylikt?  

11.   Varför tror du att kunderna väljer just er? 

12. Hur priskänsliga tror du att era kunder är? 

13.  Hur gör ni för att motivera och involvera era kunder?  

 

DEL III 

 

Skulle du kunna säga exakt för varje år antal återkommande kunder och även antal samtliga 

kunder per år? 

  

Alltså exempelvis; 

2008 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 

2009 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 

2010 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 

  

(Eller från 2007-2009 om det inte finns info om 2010 än)  

 

 

Tema Escapes 
 

DEL I 

 

1. Kan du berätta lite om sig själv och din bakgrund? 

2. Kan du berätta lite om själva företaget? 

3. Vem grundade företaget och varför ni har valt att starta en resebyrå med temaresor? 

4. Kan du berätta mer om Tema Escapes affärsidé? 

5. Hur stor betydelse har temaresor för turismbranschen i Sverige enligt dig? 

6. Vilka är era största konkurrenter och varför? 

7. Vad gör ni för att bli konkurrenskraftiga? Har ni några speciella strategier för att överleva på 
marknaden? 

8. Hur marknadsför ni er? 

9.  Är er organisation centraliserad eller decentraliserad? 

10.  Tycker du att arbetsmiljön är flexibel? 

11. Hur ser kommunikationen ut mellan olika nivåer i företaget? 

12.  Hur många anställda har no och har dessa eget ansvar och kan ta egna initiativ? Kan de få 

igenom förändringar som de tycker behövs för företaget? 

13. Hur motiverar ni de anställda 

14.  Hur fungerar samarbetet med samarbetspartners om sådana förekommer? 
 

  DEL II 

 
1. Hur bygger ni upp era resepaket? Är kunderna med i processen? 

2. Har ni direkt kommunikation med kunder och om svaret är ja, på vilket sätt och i vilken 

sammanhang? 

3. Brukar era kunder redan ha information om olika resepaket/destinationer innan de vänder sig till 
er? 

4. Har ni möjlighet att förändra resepaket för att möta kundernas behov? 
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5. Förbereder ni kunderna för resan och på vilket sätt om svaret är ja? 
6. Har ni något CRM system? 

7. Anser du att ni har lojala kunder? Hur gör ni i så fall för att åstadkomma det? Är det viktigt för 

er? 
8. Har ni mest nya eller återkommande kunder? Vilka typer av kunder fokuserar ni mest på? 

9. Hur ser ni på värdeskapande? Vad ger era kunder mervärde? 

10.  Hur ser ni på kvalitet? Vad gör ni för att hålla hög kvalitet? 
11. Hur tror du att era kunders förväntningar på kvalitén stämmer överens med deras erfarenhet av 

kvalitén? 

12. Hur ser ni på service?  

13. På vilket sätt arbetar ni för att ge bra service? Förekommer någon särskild serviceutbildning eller 
dylikt?  

14. Varför tror du att kunderna väljer just er? 

15. Hur gör ni för att motivera och involvera era kunder? 
16. Hur priskänsliga tror du att era kunder är? 

 

DEL III 

 

Skulle du kunna säga exakt för varje år antal återkommande kunder och även antal samtliga 

kunder per år? 

  

Alltså exempelvis; 

2008 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 

2009 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 

2010 x antal % återkommande kunder + antal samtliga kunder 

  

(Eller från 2007-2009 om det inte finns info om 2010 än)  

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Intervjuer 

 

1. Intervju med Lottie Sundelöf – En av grundarna till Världens Resor  

2. Intervju med Janne Lundhblad – PR och marknadschef i Jambo Tours Scandinavia 

AB  

3. Intervju med Emre Dilek – Styrelsesuppleant av Tema Escapes Scandinavia AB 

Lämnas vid begäran. 

 


