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Sammanfattning 

Den moderna resebranschen anammade relativt tidigt en högförädlingsstrategi där målet var 

att tillgodose den mångfald av olika slags resbehov som konsumenter uppvisade. Detta 

gjordes genom att erbjuda differentierade resor som betraktades som upplevelser snarare än 

standardiserade reserbjudanden.  

 

Samtidigt som det erbjöds sofistikerade restjänster, inriktade sig många aktörer istället på att 

attrahera kunder genom att erbjuda billigare standardiserade resor som förknippades med en 

trygghet för oerfarna resenärer. Det så kallade charterresandet var en stark bidragande faktor 

till resebranschens tillväxt i Sverige sedan 1960-talet, och flera av de researrangörer som 

valde att basera sitt utbud på denna typ av resor lyckades erövra en stor del av marknaden. 

 

De förändringar som den teknologiska utvecklingen sedan 2000-talets början har inneburit för 

resebranschen, har gjort att de etablerade researrangörerna inte längre har samma möjligheter 

att påverka potentiella kunder. Andelen återkommande kunder är därför låg hos dessa aktörer. 

Uppsatsen avser därför att besvara frågeställningen: Vilka faktorer är viktiga för de etablerade 

researrangörernas långsiktiga överlevnad på en mogen marknad?   

 

Den nämnda problemformuleringen besvaras genom att analysera och utvärdera sambandet 

mellan företagens marknadsstrategi och konsumenternas val av researrangör. En kvantitativ 

såväl som kvalitativ undersökning har genomförts, där det framgår vilka slags kunder som 

attraheras av researrangörens valda marknadsföringsstrategi. Även en Gapanalys har använts 

med syftet att upptäcka eventuella skillnader i hur kunder och researrangör uppfattar den 

restjänst som arrangören i fråga erbjuder.  

 

I resultatet av studien framgår det att de etablerade researrangörerna inte kan överleva 

långsiktigt med den aktuella marknadsföringsstrategin då deras kunder huvudsakligen 

efterfrågar lägsta pris, i kontrast mot studiens nischade researrangör vars kunder är mer 

höginvolverade. Studiens slutsats är därmed att viktiga faktorer för de etablerade 

researrangörernas långsiktiga överlevnad är att erbjuda unika erbjudanden, som attraherar mer 

lojala höginvolverade kunder. Det krävs då även en värdeskapande process där kunderna är 

delaktiga.  
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Abstract 

Background 

The changes that technological development since the early 2000s has meant for the travel 

industry, has meant that the established travel organizers no longer have the same 

opportunities to influence potential customers. The proportion of repeat business is low in 

these instances, and requires that they review their strategies to survive long term. 

Problem definition 

What factors are important for the established travel organizers’ long-term survival in a 

mature market?  

Purpose 

To analyze and evaluate the link between the businesses’ marketing strategies and the 

consumer’s choice of travel organizer.  

Work Method 

The essay uses a deductive approach, where data is collected both through interviews with the 

travel organizers and surveys with their respective customers. 

Theories 

Porter’s Generic Strategies, Electronic Customer Relationship Management, Value Theory, 

Customer Relationship Life Cycle, Involvement Theory. 

Empiric 

Data from interviews and surveys are collected in order to achieve the essay’s main purpose.  

Analysis/Result 

The results of the study shows that the established travel organizers can not survive long term 

with the current marketing strategy when their clients are mainly looking for the lowest price, 

in contrast to the studies niched travel organizer whose customers are more highly involved. 

Conclusion 

The study concludes that the major factors for the established travel organizers' long-term 

survival is to offer unique offerings, which attract more loyal and highly involved customers. 

A value-creating process in which clients are involved is also a necessity.  
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet av denna uppsats kommer en historisk bakgrund av resebranschens 

utveckling att presenteras. Denna beskriver hur det som idag betecknas som en av de 

dominerande tillväxtsektorerna tog form, samt hur dagens tekniskt drivna samhälle har 

förändrat förutsättningarna för en del av de aktörer som är verksamma på den hårt 

konkurrensutsatta resmarknaden.1 

 

Den problematiska ställning som de etablerade researrangörerna hamnat i, ligger till grund för 

uppsatsens frågeställning och den problemdiskussion som sedan följer. Därefter redogör 

författarna för studiens syfte, avgränsningar samt val av perspektiv. Det inledande kapitlet 

avslutas med de definitioner som anses vara av vikt för denna uppsats.  

1.1 Bakgrund 
 

Branschens födelse 

De grundläggande förutsättningarna för det moderna resandet, den typen av resande som 

människan i det västerländska samhället idag är högst bekant med, lades i mitten av 1800-talet 

i England. 2 Det var tack vare den industriella revolution som ägde rum där, och sedan kom att 

spridas till andra delar av Europa, som möjligheten uppstod att via organiserade 

kommunikationer resa från sin hemort för att uppleva nya miljöer.3  

 

Den ökning av ekonomiska medel och den därtill hörande ökningen av individens 

levnadsstandard som denna revolution bidrog till, gjorde att fler människor fick tillgång till 

det som betecknas som “fritid”. För att kunna använda fritiden till att resa, var det med andra 

ord en förutsättning att leva i ett industrialiserat land.4  

 

I boken ”Att Sälja Världen” påpekar författaren Klas Grinell att denna förutsättning gäller än 

idag, om än i mindre grad. Grinell definierar ”utlandsturism” som den kommersiella 

verksamhet som innebär att just ”sälja världen till människor från de industrialiserade 

                                                            
1 Sellin & Partner Bok och Idé AB: På resande fot: 23 forskare skriver om turism och upplevelser (2001, s 8) 
2 Grinell, K: Att sälja världen (2004, s 9) 
3 Ibid 
4 Ibid 
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länderna”. Detta stämmer väl in på Sverige, där begreppet utlandsturism först uppstod när 

landet i slutet av 1910-talet började industrialiseras.5  

Utlandsturismen har utvecklats oerhört sedan industrialismens dagar. Denna utveckling 

innefattar den ökade tillgängligheten av denna aktivitet världen över, men det har även skett 

en utveckling i avseende till vilka behov resandet uppfyller för resenärerna.6  

En av de människor som krediteras för skapandet av den moderna resebranschen är 

engelsmannen Thomas Cook.7 Det som skulle komma att bli en av världens största 

researrangör, hade sin grund i en verksamhet som från början byggde på att anordna 

transporter till nykterhetsmöten.  Detta ledde så småningom till insikten att människor 

uppskattade själva resandet i sig, och upptäckten av detta behov hos människor möjliggjorde 

resebranschens vidare tillväxt och utveckling.8  

  

Om vi återvänder till exemplet Cook, kom dennes verksamhet bland annat att inkludera så vitt 

skilda resformer som transatlantiska resor för europeiska emigranter, pilgrimsresor för 

muslimer till Mekka, samt vid ett tillfälle till och med transport av militära trupper och 

material till det då krigshärjade Khartoum.9  

 

Denna stegvisa utveckling av resebranschen återspeglar dagens moderna resindustri. 

Situationen i dagens samhälle (i västvärlden) är sådan att det är svårt att se några 

begränsningar i det utbud av olika resformer som konsumenter har till sitt förfogande. Utan 

någon inbördes ordning är detta endast ett axplock av den oerhörda mångfalden av 

tillgängliga typer av resor uppsatsens författare har identifierat i det moderna samhället: 

Studieresor, volontärresor, cityweekendresor, äventyrsresor, charterresor och så vidare.  

 

I takt med samhällets utveckling har resenärer ställt allt högre krav på resebranschens 

förmåga att tillgodose en mångfald av olika slags resbehov.  

 

 

 

                                                            
5 Ibid 
6 von Seth, T: Älskade charter (2001, s 6) 
7 Ibid 
8 http://thomascook.se/dynamic/dynamicTextBlank.aspx?menuid=2&categoryid=45&Dynamic_Id=73813 
(2011-03-10 kl. 12.45) 
 
9 von Seth, T: Älskade charter (2001, s 6) 
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Upplevelseturism 

Turism – och reseindustrin tillhör idag en av de största och mest expansiva branscherna.10 

Den årliga tillväxten har enligt World Tourism Organization sedan år 2000 uppgått till tre 

procent, och branschens bidrag till den världsomfattande bruttonationalprodukten ligger 

omkring fem procent.11 Det kan vara svårt att enbart genom dessa siffror skapa sig en 

uppfattning om turism – och resebranschens oerhörda betydelse för världsekonomin och ett 

stort antal människor (ca 258 miljoner jobbtillfällen, världen över).12 Det är enklare att förstå 

branschens omfattning om man relaterar till sitt eget resande. Författarna av denna uppsats 

reser i regel utomlands en till två gånger per år, och om man reflekterar över att det årligen 

sker nästan 900 miljoner sådana internationella ankomster världen över, förstår man vidden av 

denna industri. Turism – och resindustrin förväntas bli 2000-talets dominerande tillväxtsektor, 

och denna framgång skulle kunna bero på den mångfaldsstrategi som beskrivits i tidigare 

stycken.13  

 

Turism - och resebranschen valde tidigt att fokusera på en mångfald av resbehov, där en 

högförädlingsstrategi anammades. Denna går kort beskrivet ut på att skapa och erbjuda olika 

typer av sofistikerade reseupplevelser för konsumenterna.14 Sverige var tidigt med i denna 

utveckling, då man sedan början av 1970-talet erbjöd resor för dem som ”ville se platser 

bortom turistströmmen, och uppleva mer”.15  

 

Att man betraktar dessa olika turisttjänster som upplevelser istället för endast 

tjänster/produkter är av stor betydelse. Sådana högförädlade upplevelser, som bland annat 

helikopterskidåkning och forsränning är tydliga exempel på, visar hur resenäringen fokuserat 

på att möta de differentierade behov den moderna resenären kan tänkas efterfråga.16 

 

Resenärer är villiga att betala för extraordinära upplevelser som kräver en högre 

servicegrad.  

 

                                                            
10 Sellin & Partner Bok och Idé AB: På resande fot: 23 forskare skriver om turism och upplevelser (2001, s 8) 
11 http://www.unwto.org/facts/eng/highlights.htm (2011-03-21 kl. 19.20) 
 
12 Ibid 
13 Sellin & Partner Bok och Idé AB: På resande fot: 23 forskare skriver om turism och upplevelser (2001, s 8) 
14 Ibid, s 49 
15 Grinell, K.: Att sälja världen (2004, s 199) 
16 Sellin & Partner Bok och Idé AB: På resande fot: 23 forskare skriver om turism och upplevelser (2001, s 50) 
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Standardisering och prisfokus 

Samtidigt som den beskrivna högförädlingsstrategin har präglat den moderna resebranschen, 

har det skett en utveckling i motsatt riktning. Den för svenskarna så bekanta ”charterresan” är 

den tydligaste symbolen för denna parallella utveckling.17 Det var i början av 1960-talet som 

charterresandet slog igenom på allvar i Sverige. Detta på grund av att utlandsresandet blev 

tillgängligt för en större del av befolkningen, tack vare en period som utmärktes av stark 

tillväxt och en framgångsrik välfärdspolitik. Den för chartern så typiska sol- och badresan tog 

då marknadsandelar från den typen av resande som varit mer inriktad på sevärdheter och 

särpräglade reseupplevelser av olika slag.18 

 

Charterresandet blev mycket populärt på relativt kort tid, då det ansågs vara prisvärt att åka på 

charterresa. Den stora massan av Sveriges befolkning var vid denna tid relativt oerfarna 

utlandsresenärer, och därmed erbjöd chartern en enkelhet och trygghet genom de färdiga 

paketerbjudandena.19  

 

Marknadsföringen av dessa charterresor lade sin fokus på solande och badande. Vilken 

specifik plats man faktiskt reste till var oväsentligt, då man resonerade att en strand är en 

strand oavsett var i världen den faktiskt råkar ligga. Denna strategi innebar att man med 

lätthet kunde byta ut olika resmål när det förekom förändringar i efterfrågan. Detta eftersom 

man hade en sådan lös koppling till den specifika platsen när man gjorde reklam för de olika 

resorna.20  

 

De aktörer som lyckades etablera sig inom resebranschen i Sverige erbjöd ett allt mer 

homogent utbud. Till och med deras primära marknadsföringskanal, de typiska 

resebroschyrerna, fick ett särpräglat utseende som knappast gick att ta miste på. Sol, bad och 

exakta specifikationer om hotellets egenskaper, som till exempel avstånd till stranden, blev 

broschyrernas primära upplägg.21  

 

Standardiseringen av researrangörernas marknadsföring samt deras produkt/tjänst har gjort 

att pris blivit den avgörande faktorn vid val av resa.  

                                                            
17 von Seth, T: Älskade charter (2001, s 15) 
18 Grinell, K.: Att sälja världen (2004, s 164) 
19 von Seth, T: Älskade charter (2001, s 16) 
20 Grinell, K: Att sälja världen (2004, s 167) 
21 Ibid, s 185 
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Informationsteknologins intåg 

Ända sedan charterns intåg i Sverige, fram till knappt tio år sedan, har det varit de etablerade 

researrangörernas fysiska butiker som fungerat som den huvudsakliga försäljningskanalen. 

Det är i dessa butiker som byråernas säljpersonal interagerade med kunden och försökte 

påverka dennes köpbeslut. Om ett köp inte inträffade hörde det ändå till vanligheterna att 

företagets resebroschyr följde med kunden hem.22 

 

På grund av de senaste två decenniernas snabba utveckling av informationsteknologin har det 

skett en radikal förändring av de etablerade researrangörernas möjligheter till att 

marknadsföra sig och påverka potentiella kunder. Det är Internets ökade betydelse som 

starkast symboliserar denna förändring.23 E-handeln har under de senaste tio åren vuxit 

explosionsartat i världen och Sverige i synnerhet. Under år 2008-2009 köptes cirka 84 procent 

av alla sålda resor i Sverige just via Internet. Detta har lett till att många stora researrangörer i 

Sverige har stängt merparten av sina fysiska butiker. De etablerade researrangörerna har 

istället valt att satsa på att vara verksamma på nätet, då nätförsäljning visat sig vara mer 

lönsamt.24 

  

Informationsteknologin har inte enbart förändrat researrangörernas möjligheter att 

marknadsföra sig inför potentiella kunder. IT, och då främst Internet, har även förändrat dessa 

företags förmåga att själva styra över hur de vill placera sig på marknaden gentemot 

konkurrenter och kunder.25 Det är nämligen till stor del sökmotorerna på Internet som styr 

kundernas val av researrangör. Sökresultaten styrs och sorteras oftast efter lägsta pris, med 

följden att andra eventuellt betydelsefulla faktorer vid val av resa, som till exempel komfort 

och restid, blir svårare att utvärdera för potentiella kunder. Detta innebär att kunderna 

huvudsakligen väljer sin reseleverantör baserat på pris. Eftersom samma researrangör inte 

alltid kan vara billigast, är andelen återkommande kunder mycket låg bland de etablerade 

researrangörerna. Att de olika arrangörerna till stor del erbjuder samma resmål, gör även att 

dessa får mycket svårt att differentiera sig från varandra, och kunderna lägger då ingen vikt 

vid valet av researrangör.26 

                                                            
22 E-handel i Sverige: en explorativ studie, Konkurrensverket (2001, s 83) 
23 Kommunicera turism på nätet, Tillväxtverket (2010, s 24) 
24 http://www.e24.se/lifestyle/resor/resebyraernas-kamp-fors-pa-natet_2257515.e24 (2011-01-04 kl. 14.35) 
 
25 Ibid 
26 Ibid 
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Den teknologiska utvecklingen har gjort att kostnaden för information har sjunkit avsevärt.27 

Konsumenter kan nu med bara några enstaka ”musklick” på datorn jämföra vilken 

researrangör som erbjuder en viss destination billigast vid en specifik tidpunkt.28 Detta har 

tidigare varit mer eller mindre omöjligt. Det hade då krävts att kunden i fråga hade besökt 

samtliga researrangörers fysiska butiker, vid flera tillfällen, för att se hur priserna utvecklades. 

Att en tur till närmaste researrangörs butik inte längre är nödvändig, gör att researrangörernas 

möjlighet att få en relation med och påverka kunder kraftigt försämrats.  

Idag existerar förutsättningarna för kunder att själv söka efter just den resa de önskar, och 

möjligheterna att fritt och effektivt jämföra mellan olika researrangörers utbud är idag 

närmast obegränsad.29 

 

Det har skett en markant förändring i turistnäringens möjligheter till marknadsföring, då det 

idag är en förutsättning för de etablerade researrangörerna att vara tillgängliga på Internet . 

Den värdefulla tvåvägskommunikationen ”face 2 face” mellan de etablerade researrangörerna 

och dess kunder har delvis gått förlorad.30 

 

Kundernas makt har ökat då de inte längre är beroende av byråerna för att fatta ett 

köpbeslut.  

 

Förutsättningar för konkurrens 

Många nya aktörer har kommit in på resemarknaden.31 Detta beror till stor del på att det inte 

längre finns lika stora inträdesbarriärer, eftersom den investering som en fysisk butik annars 

skulle innebära inte längre är ett krav inom resebranschen. Även  

avståndet mellan konkurrenterna har i och med Internet krympt, vilket innebär att de svenska 

researrangörerna nu tvingas konkurrera med de globala. De svenska researrangörerna 

konkurrerar med andra ord mot sina internationella motsvarigheter om samma kunder.32 

 

Denna ökning av antalet aktörer har orsakat att företag har gått under eller tvingats gå 

samman för att överleva. Konkurrensen inom resebranschen har alltså överlag hårdnat, 

särskilt mellan de större etablerade researrangörerna i Sverige. 

                                                            
27 Sellin & Partner Bok och Idé AB: På resande fot: 23 forskare skriver om turism och upplevelser (2001, s 35) 
28 E-handel i Sverige: en explorativ studie, Konkurrensverket (2001, s 87) 
29 Ibid, s 85 
30 http://www.e24.se/lifestyle/resor/resebyraernas-kamp-fors-pa-natet_2257515.e24 (2011-01-04 kl. 14.35) 
31 Ibid 
32 Kommunicera turism på nätet, Tillväxtverket (2010, s 17) 
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Den rådande konkurrenssituationen har tvingat de etablerade researrangörerna att satsa på 

stordriftsfördelar.  

 

Återköpsfrekvens bland kunder 

De etablerade researrangörerna har stordriftfördelar gentemot den typen av researrangörer 

som oftast har fysiska butiker och är mer nischade.33 Trots dessa stordriftsfördelar är 

situationen ändå svår för de etablerade reseföretagen på grund av den tidigare nämnda 

konkurrensen och en utveckling där pris har största fokus.34   

 

Enligt tillväxtverkets rapport ”Kommunicera turism på nätet” har kundernas återköpsfrekvens 

hos de etablerade researrangörerna i och med Internets intåg i branschen mer eller mindre 

försvunnit. De researrangörer som främst är aktiva på Internet har endast fyra procent 

återkommande kunder, samtidigt som 58 procent medger att de inte bryr sig om vem som är 

arrangören bakom tjänsten/produkten.35 

 

De etablerade researrangörernas nuvarande marknadsstrategi har hittills varit otillräcklig 

för att få återkommande kunder, och det krävs att dessa ser över sina strategier för att 

överleva långsiktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 http://www.e24.se/lifestyle/resor/resebyraernas-kamp-fors-pa-natet_2257515.e24 (2011-01-04 kl. 14.35) 
 
34 E-handel i Sverige: en explorativ studie, Konkurrensverket (2001, s 85) 
35 Kommunicera turism på nätet, Tillväxtverket (2010, s 46) 
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1.2 Problemdiskussion 
I takt med samhällets utveckling och den tillhörande ökningen av människors välfärd och 

tillgång till fritid, har allt högre krav ställts på resebranschen.  Individer har utvecklat olika 

typer av behov relaterat till resande, och dessa behov måste researrangörerna tillgodose för att 

erhålla kunder. 

Resindustrin tillhör en av de mest växande i världen, och för att möta den ökning i efterfrågan 

detta innebär, har researrangörerna använts sig av högförädlingsstrategier. Dessa går ut på att 

betrakta resan som en fulländad ”upplevelse”, vilket medför att starkt differentierade behov 

kan tillgodoses. 

Parallellt har en motsatt utveckling ägt rum som istället innebär att resandet mer eller mindre 

paketerats till standardiserade tjänster. Sättet att differentiera sig har därmed blivit genom 

prissättning, där den som erbjuder det mest förmånliga priset vinner kunden.  

Under flera decennier har de etablerade researrangörerna kunnat verka relativt problemfritt i 

sitt användande av standardiserad marknadsföring. Detta har varit möjligt tack vare 

resebranschens starka tillväxt, men under 2000-talet har förutsättningarna för dessa företag 

förändrats. Internet har gjort att fler aktörer haft möjligheten att ta sig in på marknaden. 

Samtidigt har den värdefulla tvåvägskommunikationen mellan kund och researrangör till stor 

del försvunnit, och kunder får svårt att uppfatta researrangörernas identitet.  

Kunderna är idag inte längre beroende av researrangörernas kunskaper och expertis. Det 

mesta kan man med hjälp av Internet ta reda på själv. Detta innebär att kunderna själva ofta 

besitter mer information än de som i själva verket jobbar på en resebyrå. Kunderna har nu 

blivit experterna och utövar således makt gentemot researrangörerna. 

De etablerade researrangörerna har idag en återköpsfrekvens bland sina kunder som nästintill 

är obefintlig. Att ständigt hitta nya kunder är väldigt kostsamt, samtidigt som detta ständigt 

blir svårare i takt med den ökade konkurrensen. Detta är ett stort hot mot de etablerade 

researrangörernas långsiktiga överlevnad. 

1.3 Problemformulering  
Vilka faktorer är viktiga för de etablerade researrangörernas långsiktiga överlevnad på en 

mogen marknad? 
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1.4 Syfte  
Att analysera och utvärdera sambandet mellan företagens marknadsföringsstrategi och 

konsumenternas val av researrangör. 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats avgränsar sig geografiskt till researrangörer i Stockholms innerstad, eftersom 

det är i detta område som de arrangörer som av författarna betecknas som etablerade främst 

har sina huvudkontor. Studiens nischade researrangör väljs även den inom detta område, då 

detta bedöms leda till mest tillförlitliga data när de etablerade researrangörernas kunder 

jämförs med de nischade researrangörernas kunder.  

1.6 Val av Perspektiv 
Ett företagsperspektiv kommer att användas i denna studie eftersom det kommer att ske en 

analys av företagens marknadsföringsstrategier. Även ett kundperspektiv är aktuellt då 

researrangörernas kunder och deras preferenser är viktiga att undersöka för att kunna besvara 

vilka faktorer som är viktiga för de etablerade researrangörernas långsiktiga överlevnad.  

1.7 Definitioner 
 

Etablerad researrangör - En researrangör är ett företag som arrangerar grupp- och 

sällskapsresor och svarar för transport, boende och aktiviteter.36 En etablerad researrangör 

definieras i denna uppsats av författarna som en sådan researrangör som huvudsakligen 

förknippas med charterresor, samt att denna aktör varit aktiv och haft en stark position på den 

svenska resemarknaden i åtminstone två decennier.  

 

Nischad researrangör - En nischad researrangör definieras av författarna som ett företag 

som arrangerar specialinriktade resor. Dessa företag kan till exempel specialiserat sig på resor 

till ett visst land, eller på unika teman eller aktiviteter som resan organiseras kring.  

 

 

                                                            
36 Nationalencyklopedin PAS-ROJ, (1994, s 506) 
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2 Metod 

2.1 Övergripande metoddiskussion 
I detta sammanhang betyder metod vilket tillvägagångssätt en forskare använder sig av för att 

se om antaganden som gjorts stämmer överens med verkligheten.37 För att ge svar på detta 

måste data eller empiri, vilka är representationer av verkligheten samlas in. Metod rör även 

sättet som forskaren sedan analyserar den insamlade informationen på. Forskningsfrågan 

bestämmer och berättigar valet av metod, och det är därför viktigt att använda den metod som 

på bästa sätt kan besvara forskningsfrågan.38 

2.2 Forskningsperspektiv 
Denna studie handlar om att analysera samt utvärdera sambandet mellan företagens 

marknadsföringsstrategi och konsumenternas val av researrangör. På så vis skall de faktorer 

som kunderna upplever som mervärdesskapande fastställas. Denna undersökning har för 

avsikt att få klarhet i hur förutsättningarna för långsiktig överlevnad ser ut, vilket innebär att 

studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. Studien består även av en deduktiv ansats, då 

teori skall testas mot verklighet. 

2.2.1 Hermeneutik och positivism 

Med hermeneutik menas lärande av tolkning, och innebär mer konkret hur man skall tolka och 

vad själva tolkandet i sig innebär.39 Karakteristika för hermeneutik är därför tolkning och 

förståelse av texter och särskilt uppkomna situationer, men även förhållandet mellan olika 

delar, samt helheten av det som studeras. 

Positivism bygger på ett antagande om den sociala världen som innebär att där finns mönster 

och regler.40 

Denna studie kommer ha utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet, då insamlad och 

bearbetad data skall tolkas. Detta för att få förståelse för vilka faktorer som är viktiga för de 

etablerade researrangörernas långsiktiga överlevnad. 

                                                            
37 Johannessen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 17) 
38 Ibid, s 38 
39 Helenius, R: Förstå och bättre veta – Om hermeneutiken i samhällsvetenskaperna (1990, s 64) 
40 .Denscombe, M: Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna ( 

1998, s 281-282) 
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2.2.2 Induktiv och deduktiv ansats  

Det finns två ansatser som studier i likhet med denna kan utgå ifrån. Dessa är antingen en 

induktiv eller deduktiv sådan.41 

Induktiv ansats innebär att undersökningen har sin utgångspunkt i empirin, samt att insamlad 

data används för att hitta generella mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp. 

Denna ansats går ut på att dra slutsatser från det speciella till det mer allmänna.42 

Deduktiv ansats innebär motsatsen, det vill säga att teorier testas mot empiri. Detta innebär en 

avledning från det generella till det konkreta.43 Vid användning av denna typ av ansats vill 

man alltså se om empirin bekräftar teorin eller inte.  

Denna studie utgår från en deduktiv ansats där generella teorier kommer testas mot 

verkligheten. En induktiv ansats är inte aktuell för denna undersökning då utgångspunkten 

inte ligger i att söka mönster i empirin som senare kan göras till teorier. 

2.3 Forskningsmetoder 
Denna studie har för avsikt att undersöka de etablerade researrangörernas förutsättningar för 

att uppnå långsiktig överlevnad. Studien kommer att bestå av en kvalitativ ansats när det 

gäller intervjuer med studieobjekten, samt ett kvantitativt dito som rör studieobjektens kunder. 

Detta innebär att förutsättningarna för långsiktig överlevnad studeras utifrån både ett 

företagsperspektiv, samt ett kundperspektiv. Det resultat som nås genom dessa metoder 

kommer sedan att analyseras mot de valda teoriernas faktorer. 

2.3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Kvantitativ och kvalitativ är benämningen på två olika metoder att använda sig av för att 

samla in data. Dessa olika metoder kan användas gemensamt eller var för sig.44 Utifrån 

frågeställningen bestäms det om en kvantitativ eller kvalitativ ansats skall användas. I vissa 

fall kan man använda en kombination av de båda. 

Kvantitativa metoder består ofta av enkätundersökningar eller opinionsmätningar, vilket 

medför ett krav på ett relativt stort och representativt urval från populationen.45 Genom 

enkätundersökningar räknar man fenomen, det vill säga att man kartlägger dess utbredning 

                                                            
41 Johannessen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 35) 
42 Johannessen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 35) 
43 Ibid 
44 Johannessen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 21) 
45 Ibid 
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och kvantitet. Resultatet som nås med hjälp av denna metod kan användas för att beskriva 

förhållanden inom populationen som till exempel förhållandet mellan kön och speciella 

egenskaper. Om urvalet är stort kan vissa generaliseringar göras, men dessa generaliseringar 

måste tolkas försiktigt och med förståelse för de begränsningar som gjorts.46 

Kvalitativa metoder innebär en längre intervju med ett mindre urval av populationen för att få 

fram mer detaljerad och nyanserad information. Anledningen till tillämpningen av denna 

metod, är att få fram fylligare beskrivningar. Detta är särskilt användbart när man ska 

undersöka fenomen som man har liten kännedom om, och som det forskats lite på.47 

Studien kommer att innefatta båda dessa metoder. Enkäter kommer att delas ut till de utvalda 

researrangörernas kunder, vilket ger en inblick i de mervärdesskapande faktorer som är 

viktiga för de etablerade researrangörernas långsiktiga överlevnad, samt åstadkommandet av 

lojala kunder. Från dessa enkäter kan vi få fram ett statistiskt underlag som möjliggör analys 

av en större mängd respondenter. 

För att få en fördjupad kunskap kommer även intervjuer att genomföras. Intervjuerna kommer 

att göras hos de utvalda researrangörerna, med syfte att analysera vilka mervärdesfaktorer 

som är av betydelse för att få återkommande kunder. 

Resultaten från de båda metoderna kommer att analyseras tillsammans för att se vilka 

förutsättningarna för de etablerade researrangörerna har för att uppnå långsiktig överlevnad. 

2.4 Metoder för datainsamling 
Denna studies syfte är att analysera och utvärdera sambandet mellan företagens 

marknadsföringsstrategi och konsumenternas val av researrangör. För att kunna göra detta 

måste data samlas in från de utvalda researrangörerna, samt dess kunder. Det finns olika sätt 

att göra detta på, och typen av data som eftersträvas för en specifik undersökning styr vilken 

metod som är mest lämplig att använda. 

 

Metoden för att samla in data som senare skall ligga till grund för analysering och utvärdering 

av researrangörernas marknadsföringsstrategier, kommer att göras genom intervjuer. För att ta 

reda på vilka faktorer som är viktiga vid val researrangör ur kundens perspektiv, kommer en 

enkätundersökning utföras på researrangörernas kunder.  

 

                                                            
46 Ibid 
47 Ibid 
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2.4.1 Primär och sekundärdata 

Primärdata är information om verkligheten som samlas in av undersökaren själv med hjälp av 

olika fältundersökningar, som exempelvis enkäter, intervjuer och observationer.48  Intervjuer 

kan vara strukturerade eller ostrukturerade. En strukturerad intervju består av slutna frågor, 

samtidigt som intervjuaren med sitt beteende kan styra eller påverka respondenten. Intervjuer 

som är ostrukturerade innefattar istället öppna frågor, där respondenten i fråga kan svara mer 

fritt och på så vis ge mer djupgående information.  

Intervjufrågor kan antingen vara standardiserade eller icke standardiserade.49 När det gäller 

standardiserade frågor står dessa i en viss ordning och är utformade på samma sätt till 

samtliga respondenter, vilket inte är fallet vid icke standardiserade frågor. 

Sekundärdata är information som samlats in och sammanställts för ett annat syfte än för den 

aktuella studien.50 Denna information finns alltså att tillgå innan undersökningens början.  

Denna studie kommer att grunda sig på primärdata i form av intervjuer hos researrangörerna, 

samt enkäter hos dess kunder. 

2.4.2 Metod för intervju 

Empirin i denna studie kommer som tidigare nämnt delvis att utgå från intervjuer med 

researrangörerna. Författarna har valt att använda denna metod då en djupare insikt i 

researrangörernas marknadsföringsstrategier eftersträvas.51 Om ett strukturerat frågeformulär 

hade använts hade studien blivit bredare då antalet respondenter blivit fler, samtidigt utesluter 

denna metod den djupare inblicken, vilken författarna av uppsatsen vill åt.52 

 

Intervjun kommer att bestå av semistrukturerade frågor, det vill säga öppna frågor med öppna 

svar som innebär mer utrymme för de intervjuade.53 Genom semistrukturerade frågor undviks 

också låsning av undersökningen, då inga möjliga faktorer av vikt för de intervjuade 

researrangörernas marknadsföringsstrategier förbises. Frågorna för intervjun skall logiskt 

kunna kopplas till frågorna i enkäten som delas ut till dess kunder. Detta för att det senare 

skall vara möjligt att utföra en Gapanalys på ett smidigt sätt. Genom denna kan man då 

                                                            
48 Nyberg, R: Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet (2000, s 76) 
49 Johannessen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 97) 
50 Nyberg, R: Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet (2000, s 76) 
51 Denscombe, M: Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2006, 
s 132) 
52 Ibid, s 134 
53 Ibid, s 135 
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upptäcka eventuella skillnader mellan researrangörernas uppfattning om sina kunder, 

respektive kundernas uppfattning om researrangörerna. 

2.4.3 Metod för frågeformulär 

Det är även av stor vikt att komma i kontakt med researrangörernas kunder eftersom en Gap-

analys skall genomföras. Enkäter kommer att delas ut till kunder som befinner sig i nära 

anslutning till researrangörernas fysiska butiker. Eftersom strävan ligger i att få tag i ett stort 

antal respondenter är användandet av enkäter högst berättigat.54 Frågorna i denna enkät 

kommer att formuleras på så sätt att de både har öppna och slutna svarsalternativ. Följden blir 

att respondenten kan svara mer fritt på frågor där variablerna kan vara svåra att kartlägga på 

förhand.55 

2.5 Tillvägagångssätt 
Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera sambandet mellan researrangörernas 

marknadsföringsstrategi och konsumenternas val av researrangör. För att möjliggöra detta 

måste de vitala faktorerna åskådliggöras. Detta kommer att uppnås med hjälp av en fallstudie. 

Fallstudien innefattar tre researrangörer och innebär att urvalet begränsas. 

2.5.1 Fallstudie 

En fallstudie innebär att studien har sin orientering i ett eller ett fåtal undersökningsenheter. 

Fallstudier kännetecknas av två element, vilka är en avgränsning av vad som ingår i fallet och 

vad som ligger utanför, samt en ingående beskrivning av det definierade fallet.56 Det centrala 

är att forskaren erhåller det säregna och väsentliga med det enskilda fallet. Denna typ av 

studie handlar med andra ord om att samla mycket information om ett specifikt och avgränsat 

fenomen. Kritiken som riktas mot fallstudier gäller graden av generaliserbarhet. Det är därför 

viktigt att kunna motivera valet av studieobjekt, samt att kunna påvisa studieobjektets likhet 

med andra fall. Studieobjektets utmärkande drag bör även kunna relateras till andra typer av 

fall.57 

För denna studie som rör tre olika researrangörer samt dess kunder, är det viktigt med 

kunskap om andra researrangörer för att kunna se eventuella likheter och skillnader. På så sätt 

                                                            
54 Ibid, s 107 
55 Ibid, s 122 
56 Johannessen, A., Tufte, P.A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 56) 
57 Denscombe, M: Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2006, 
s 53) 
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blir generalisering mer legitimt. En ingående presentation av studieobjekten kommer i kapitel 

fyra. 

2.5.2 Population och urval 

Det som är undersökningens målgrupp, oavsett om det är hela befolkningen eller mer 

avgränsade grupper, kallas för population.58Ofta är det omöjligt att ta med hela populationen, 

i andra fall är det olämpligt. Till följd av det görs ett urval av populationen som man sedan 

utför undersökningen på. I denna studie är populationen de etablerade researrangörerna i 

Sverige vilka erbjuder charterresor, men även aktörer på denna marknad som erbjuder något 

mer nischat än just ”charterresan”. Urvalet som innefattar en liten del av populationen skall 

företräda samtliga enheter vilka inkluderas i populationen.59 Detta innebär att representativt 

urval. 

Urvalet för denna studie, och således studieobjekten är Fritidsresor, Ving, Läs och Res, samt 

ett urval av dessa företags kunder. 

2.6 Metod för analys 
För att studera de etablerade researrangörernas marknadsföringsstrategier för långsiktig 

överlevnad är det av stor vikt att analysera researrangörerna med hjälp av kunderna.  På detta 

vis belyses hur väl researrangörerna möter kundernas behov. Utifrån de teorier som 

författarna finner intressanta, kommer resultatet från intervjuerna med researrangörerna att 

analyseras med resultatet från kundernas svar på enkäterna. I ett sista steg kommer en 

Gapanalys att genomföras med syftet att upptäcka eventuella skillnader mellan 

researrangörernas och kundernas upplevelser och förväntningar. Upptäcks skillnader är det 

även relevant att se var dessa skillnader finns. 

 

2.6.1 Gapanalys 

Användandet av en analys av detta slag har som syfte att generera en så pass hög 

tjänstekvalitet som möjligt.60 Denna metod används för att analysera orsaken till 

kvalitetsproblem och för att hjälpa en företagsledning att förstå hur kvaliteten kan förbättras. 

En Gapanalys utgörs av fem olika gap som gör det lättare att förstå var i dessa skillnader kan 

ligga:61 

                                                            
58 Johannessen, A., Tufte, P.A,Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 132) 
59 Ibid 
60 Grönroos, C: Service management och marknadsföring en CRM ansats (2002, s 115) 
61 Grönroos, C: Service management och marknadsföring en CRM ansats (2002, s 115) 
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Gap 1: Ledningens uppfattningar Detta gap innebär att företagets ledning har en felaktig 

uppfattning om kundens förväntningar på kvaliteten. 

 

Gap 2: Kvalitetsspecifikationer Tjänstespecifikationerna stämmer inte överens med 

ledningens uppfattning om kundernas förväntningar. 

 

Gap 3: Problem med tjänsteleverans Den specificerade kvaliteten uppfylls inte när det 

kommer till produktionen och leveransen av en tjänst. 

 

Gap 4: Problem med marknadskommunikation Vad som utlovas i företagets 

marknadsföring stämmer inte överens med det som levereras. 

 

Gap 5: Problem med den upplevda tjänstekvaliteten Detta gap innebär att den upplevda 

tjänsten inte överensstämmer med den förväntade.62 

 

I denna studie kommer tre gap att undersökas, närmare bestämt gap 1, gap 4, samt gap 5.  

Genom denna Gapanalys hoppas författarna förvärva värdefull kunskap om skillnaderna 

mellan researrangörernas och kundernas upplevelser och förväntningar. Denna kunskap skall 

sedan ligga till grund för besvarandet av problemformuleringen som lyder: Vilka faktorer är 

viktiga för de etablerade researrangörernas långsiktiga överlevnad på en mogen marknad? 

 

2.7 Tillförlitlighet 
Då denna studie är en fallstudie är tillförlitligheten av stor vikt. Detta för att en fallstudie 

innebär att man undersöker ett eller ett fåtal fall som skall spegla en hel population. Därför är 

likheter med andra fall viktiga för generaliserbarheten.63 

2.7.1 Reliabilitet och validitet 

Vid undersökningar som bygger på insamlade data är det väldigt viktigt att man tar hänsyn till 

denna informations tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). 

                                                            
62 Grönroos, C: Service management och marknadsföring en CRM ansats (2002, s 116-120) 
63 Denscombe, M: Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2006, 
s 48) 
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Reliabilitet betyder just tillförlitlighet och rör undersökningens data, vilka data som används, 

sättet de samlas in på, samt hur de bearbetas.64 Man kan testa datas reliabilitet genom att 

exempelvis upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika tidpunkter. Om 

resultatet blir detsamma är det ett tecken på hög reliabilitet. Ett annat sätt att testa 

tillförlitligheten är att låta flera forskare undersöka samma fenomen. Om dessa kommer fram 

till samma resultat är det ett uttryck för hög reliabilitet.  

På grund av tidsbrist görs inte samma undersökning två gånger. Detta hade varit intressant 

och bidragit till att reliabiliteten för insamlad data blivit högre. Dock anser författarna av 

uppsatsen att reliabiliteten ändå är förhållandevis hög, då samma undersökning gjorts på mer 

än ett studieobjekt. 

Validitet betyder giltighet och innebär hur bra, eller relevant den insamlade informationen 

representerar det undersökta fenomenet.65 Är insamlad data kort och gott bra representationer 

av det generella fenomenet? Det är väldigt svårt att avgöra hur pass valid insamlad data är, 

men i många fall handlar det helt enkelt om sunt förnuft. I andra fall kan olika typer av 

vailiditetstester utföras, men vad som är viktigt att komma till insikt med, är att validitet inte 

får uppfattas som något absolut, som om data är valida eller inte, utan det är ett kvalitetskrav 

som på ett ungefär kan uppfyllas.66 

Validiteten för studien anses vara hög eftersom insamlad data kommer från tillförlitliga källor. 

2.7.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att resultat från en undersökning kan överföras till andra likartade 

situationer. Detta gäller framförallt kvalitativa studier.67 Eftersom denna studie som tidigare 

nämnt är en fallstudie omfattar den bara ett fåtal fall som med tanke på generaliserbarheten 

måste vara representativt för hela populationen. Det vill säga att det måste finnas liknande fall 

för att en generalisering kan äga rum. Det krävs att författarna argumenterar och försvarar 

generaliserbarheten av sin studie.68 

Hela studien bygger på att den skall vara generaliserbar då frågeställningen är generell, vilket 

kräver att generellt svar. Författarna till denna uppsats anser att studieobjekten är ett 

                                                            
64 Johannessen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 28) 
65 Johannessen, A., Tufte, P.A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003, s 47) 
66 Ibid, s 48 
67 Ibid, s 260 
68 Denscombe, M: Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2006, 
s 48) 
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representativt urval av populationen, då de två etablerade researrangörerna är typiska för sin 

genre.  De båda erbjuder ett högt utbud av likartade charterresor, de är också de två största 

arrangörerna på den svenska marknaden, samtidigt som de hör till de aktörer som där funnits 

till längst. Detta stämmer överens med kraven för att betraktas som etablerade researrangörer, 

och därför är generaliserbarheten hög.  

Den nischade researrangören anses av författarna vara typisk för detta slag, då de i likhet med 

de andra strävar efter att erbjuda en unik upplevelse samt en specialisering inom ett visst 

område. Graden av generaliserbarhet är därför även här hög. 
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3 Teori 
Teoriavsnittet av denna uppsats kommer till en början att ta upp vilka teorier som är aktuella 

för undersökningen. En argumentation sker även för varför valet föll på just dessa teorier. 

Teorierna kommer därefter att beskrivas var för sig, samtidigt som teorins relevans till studien 

beaktas. Alla dessa teorier utgör en sammanhängande helhet vilken benämns teoretisk syntes. 

Teoriavsnittets sista del kommer att bestå av en referensram, vars syfte är att lägga fram 

faktorer och variabler som är viktiga för den empiriska studien. 

3.1 Teoriinledning 
För att kunna granska de faktorer som är av värde för de etablerade researrangörernas 

långsiktiga överlevnad, har olika teorier valts ut för studien. Dessa teorier skall fungera som 

en hjälp till att exemplifiera, samt åskådliggöra dessa faktorer. 

 

Teorierna som kommer att beskrivas är indelade i olika teoriområden, då man tydligare skall 

se vilka faktorer som belyses i respektive teori. I det första teoriområdet berörs 

konkurrensstrategier. Dessa strategier som medel för konkurrens har en stark koppling till 

nästa teoriområde som innefattar skapandet av mervärde. Det tredje och sista området gäller 

involvering. Tillsammans kommer dessa teoriområden slutligen att utgöra grunden för den 

teoretiska syntesen. 

3.2 Teoriargumentation 
Uppsatsen skall ge svar på frågeställningen: Vilka faktorer är viktiga för de etablerade 

researrangörernas långsiktiga överlevnad på en mogen marknad? 

För att överleva i den hårt konkurrensutsatta resebranschen, är det viktigt att researrangörerna 

väljer de konkurrensstrategier som på bästa sätt stämmer överens med de konkurrensfördelar 

och resurser företaget i fråga besitter. Studien kommer därför att beröra teorin om Porters 

generiska strategier.  

Till följd av att nästintill all kommunikation mellan researrangörerna och kunden nu sker via 

Internet måste mervärdet också skapas och upplevas genom denna kanal. Därför behandlar 

denna studie även teorin E-CRM, Electronic Customer Relationship Management. 

Den valda konkurrensstrategin ligger till grund för det mervärde som skapas för kunden. 

Detta mervärde skapas antingen genom ett transaktionsinriktat synsätt på marknadsföring 

kallat värdedistribution, eller via relationssynsättet genom nära relationer till kunderna. Denna 

studie kommer därför att innefatta Mervärdesteorin. 
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Den starka konkurrensen inom resebranschen gör att kunden ofta kan välja och vraka bland en 

uppsjö av likvärdiga alternativ. Detta innebär att det blivit väldigt viktigt att behålla sina 

befintliga kunder och att på så sätt skapa en relation till dem. Viktigt blir därför att erbjuda ett 

mervärde som av kunden uppfattas som det ultimata, samt att researrangören håller vad de 

lovat i sin marknadsföring. På grund av detta är det intressant att tillämpa teorin kallad 

Kundrelationens livscykel. 

Detta leder sedan in till nästa teori som är Involvement theory. För att veta vilket mervärde 

kunderna efterfrågar, samt på vilket sätt detta värde skall skapas, förutsätts att man har 

kännedom om ifall kunden är hög- eller låginvolverad. 

 

3.3 Teoretiska perspektiv 

3.3.1 Transaktionsperspektiv och relationsperspektiv 

Transaktionsperspektivet innebär att underlätta utbytet av värde, samt att få kunderna att köpa 

oavsett om de är nya eller gamla kunder.69 Inom detta perspektiv vill man med andra ord 

åstadkomma köp och utbyten, det vill säga transaktioner. Pris är en fundamental och viktig 

beståndsdel för detta perspektiv, där medvärdet skapas av företaget och återges i produkten. 

Värdet för kunden som senare distribueras, skapas således i förväg.70 Detta synsätt passar 

därför företag som föredrar att skaffa nya kunder framför att behålla de befintliga. 

 

Relationsperspektivet går istället ut på att bearbeta och vårda befintliga kunder.71 Mervärdet 

skapas här genom samverkan mellan företag och kund, där fokus läggs på den värdeskapande 

processen, och inte på själva produkten/tjänsten.72  

 

Den stora skillnaden mellan dessa perspektiv är alltså att marknadsföringens fundament inom 

relationsperspektivet ligger i att skapa värde, medan det i transaktionsperspektivet handlar om 

att distribuera detsamma. 

 

 

 

                                                            
69 Grönroos, C: Service management och marknadsföring en CRM ansats (2002, s 31-32) 
70 Ibid, s 35-36 
71 Ibid, s 31 
72 Ibid, s 36 
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Relevans för uppsatsen 

Dessa perspektiv är av relevans för uppsatsen då de etablerade researrangörernas långsiktiga 

överlevnad måste uppnås genom någon av dessa typer av marknadsföring. Endera satsar man 

på att hela tiden försöka vinna nya kunder genom värdedistribution, eller så satsar man på att 

bygga relationer med sina kunder, vilket skall resultera i återköp. För att analysera och 

utvärdera sambandet mellan researrangörernas marknadsföringsstrategi samt kundernas val av 

researrangör måste dessa två perspektiv tas i anspråk. 

3.4 Teoriområde 1: Konkurrensstrategier 
De flesta företag har vissa förutbestämda syften eller mål med sin verksamhet. Vare sig dessa 

mål är konkreta, i form av till exempel olika slags finansiella tal, eller mer löst formulerade, är 

en av de mest grundläggande och betydelsefulla frågorna i företagens dagliga verksamhet hur 

man väljer att gå tillväga för att uppnå dessa utsatta mål.  

3.4.1 Porters generiska strategier  

Den konkurrensstrategi ett företag väljer, utgör den plan som förhoppningsvis ska lyckas leda 

verksamheten mot det önskvärda målet/målen.73 Michael Porter har föreslagit tre sådana 

strategier som beskriver hur företag agerar/bör agera för att konkurrera på marknaden. Dessa 

strategier bygger på strävan efter kostnadsledarskap, differentiering av kunderbjudandet samt 

fokusering av specifika marknadssegment.74  

Övergripande Kostnadsledarskap 

Ett företag vars strategi bygger på kostnadsledarskap försöker konkurrera genom att hålla så 

låga produktions och distributionskostnader som möjligt.75  Detta ska leda till att företaget kan 

erbjuda ett lägre pris än sina konkurrenter, och därmed erövra en så stor marknadsandel som 

möjligt. Företag som anammar denna strategi har ofta tillgång till den typen av resurser som 

krävs för att uppnå stordriftsfördelar. Dessa resurser består bland annat av gedigen kunskap 

inom tillverkning, inköp, konstruktion, distribution samt ingenjörskap. Det är med andra ord 

större fokus och engagemang inom produktionsverksamheten, medan mindre vikt läggs på 

marknadsföring.  

                                                            
73 Kotler, P: Marketing Management (2003, s 106) 
74 Kotler, P: Marketing Management (2003, s 106) 
75 Ibid 
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Kostnadsledarskap är ofta den valda strategin när företaget ägnar sig åt produktion av 

masskonsumtionsvaror. Denna typ av strategi kan leda till priskrig, med små vinstmarginaler 

som följd.76  

Differentiering 

Företag som vill uppnå sina mål genom att anta en differentieringsstrategi, strävar efter att 

utveckla ett överlägset kunnande. En stor del av marknaden bör värdesätta företagets särskilda 

förmåga för att denna strategi skall vara framgångsrik.  

Som tidigare nämnt försökte man vid kostnadsledarskapsstrategin att erbjuda ett så lågt pris 

som möjligt. Om en verksamhets valda strategi istället bygger på differentiering kan företaget 

till exempel inriktas på kvalitetsledarskap, där målet kan vara att framställa en tekniskt 

överlägsen produkt. Självfallet måste dessa tekniska egenskaper efterfrågas och uppskattas av 

en tillräckligt stor del av konsumenterna för att differentieringen kan betraktas som 

lyckosam.77  

 

Fokusering av segment 

Företag som inriktar sig på att tillfredställa ett avgränsat marknadssegments specifika behov, 

ägnar sig åt en fokusinriktad konkurrensstrategi. Denna strategi leder till att företaget i fråga 

sätter sig in i och lär känna det specifika kundsegmentet. Det är viktigt att ta reda på de 

egenskaper och förutsättningar som råder inom segmentet, för att kunna skapa sig en tydlig 

och korrekt uppfattning om de behov som är av betydelse för företagens marknadserbjudande. 

När behoven och förutsättningarna har identifierats bedrivs antingen kostnadsledarskap inom 

det valda segmentet, eller en differentieringsstrategi.78   

 

Relevans för uppsatsen 

Resebranschen är en marknad som kännetecknas av hög konkurrens på grund av en allt 

ökande mängd aktörer. Teknologiska framsteg har förändrat förutsättningarna att 

kommunicera och skapa band till potentiella kunder. På denna komplexa marknad står 

researrangörerna inför det svåra valet att finna den rätta konkurrensstrategin som 

förhoppningsvis leder till framgång och långsiktig överlevnad.  

Bör de etablerade researrangörerna fortsätta att anamma en marknadsstrategi som bygger på 

kostnadsledarskap, där mervärdet som skapas för kunden huvudsakligen bygger på ett så lågt 

                                                            
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Ibid 
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pris som möjligt? Eller är det mer finansiellt försvarbart ur ett långsiktigt perspektiv, att bryta 

sig ur den rådande priskrigsspiralen, och organisera en verksamhet vars värdeskapande består 

av att leverera differentierade tjänster åt kunder?  

För att kunna bedöma vilka faktorer som är viktiga för de etablerade researrangörernas 

överlevnad, är det en förutsättning att utvärdera hur researrangörerna organiserar sin 

verksamhet och marknadsföring, samt även hur kunder förhåller sig till de valda 

konkurrensstrategierna. Skapar den aktuella strategin involverade och lojala kunder? För att 

förstå hur kunderna skiljer sig beroende av vald konkurrensstrategi, är det nödvändigt att 

undersöka en researrangör som valt kostnadsledarskap som strategi, samt en vars strategi 

bygger på andra faktorer än lägsta pris. 

3.4.2 ECRM, Electronic Customer Relationship Management 

Förutom allmänna konkurrensstrategier som Porters kostnadsledarskap, differentiering och 

fokusering av kundsegment finns det andra strategiska hjälpmedel som kan hjälpa företag att 

nå ut till de önskade kunderna. Ett sådant strategiskt användbart konkurrensmedel är de 

principer som Electronic Customer Relationship Management förespråkar. 

För att förstå hur Electronic Customer Relationship Management, E-CRM, används inom 

företagsverksamhet är det viktigt att förstå vad ursprungsbegreppet CRM innebär.79  

Customer Relationship Management, eller 1:1 (onte-to-one marketing) som det i början av 

1990-talet var känt som, har att göra med hur relationsmarknadsföringens grunder och 

strategier faktiskt tillämpas pratiskt inom en verksamhet. Störst fokus riktas mot interaktionen 

mellan kund och leverantör, medan andra för relationsmarknadsföring viktiga begrepp, som 

nätverk, inte behandlas inom CRM.80  

Informationsteknologins utbredning och påverkan på dagens samhälle, och då främst Internets 

betydelse, har lett till att det blivit allt vanligare att diskutera hur långsiktiga kundrelationer 

skapas genom dessa nya medier.81 E-relationer, personliga relationer som skapas och bevaras 

genom informationsteknologin, är det som E-CRM ämnar skapa de praktiska 

förutsättningarna för.  

                                                            
79Gummesson, E: Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (2002, s 16) 
80 Ibid, s 17 
81 Ibid, s 19 
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Informationsteknologin har skapat en ny infrastruktur inom samhällsekonomin, och för 

marknadsförare innebär detta nya möjligheter såväl som en mängd utmaningar.82  

E-CRM skapar förutsättningarna för framgångsrika kundrelationer på Internet, genom att 

uppmärksamma hur IT kan bidra positivt till interaktionen mellan kund och företag. 

Gummesson understryker att detta styrsystem ofta kan vara skakigt och att IT felaktigt kan 

presenteras som ett slags botemedel för alla möjliga problem företag, offentliga 

organisationer, medborgare och konsumenter kan stå inför.83  

Enligt E-CRM måste hela organisationen inom en verksamhet ta till sig den nya strategi och 

system som en fördjupning av användandet av informationsteknologin innebär. Företaget bör 

bli en ”sann e-business” och inte endast addera den nya tekniken till det redan existerande och 

inövade sättet att bedriva marknadsföring.84 

E-CRM ser Internet som ett elektroniskt nätverk av relationer där en omfattande interaktion 

äger rum.85 Enligt E-CRM ligger det stora värdet av den nya teknologin hos de företag som 

organiserar sin marknadsföringsstrategi genom att betrakta Internet som en ”scen för 

upplevelser och social kontakt”. Detta skiljer sig från Internets tidiga dagar där Internet sågs 

mer som en informationsplats, och i bästa fall en marknad som endast kompletterade den 

ordinarie marknadskanalen. Idag är situationen i vissa fall snarare den omvända, då IT har 

skapat nya relationer och marknader som endast existerar på Internet. Företag som då inte är 

tillgängliga på denna elektroniska marknad har ingen möjlighet att etablera kundrelationer 

där.86 

Gummesson påpekar att det kanske mest värdefulla bidraget Electronic Customer 

Relationship Management gör för företagens strävan att skapa kundrelationer via Internet, är 

insikten att teknologins uppgift inte är att ersätta den mänskliga kontakten.87 

Informationsteknologin bör snarare stimulera en utökning av den mänskliga kontakten. Enligt 

E-CRM bör detta ske både i gamla former genom face-2-face kommunikation, samt genom att 

utveckla nya kommunikationsformer där man genom teknologin både kan skapa nya starka 

kundrelationer och komplettera de redan existerande. ”High tech-high touch” är ett begrepp 

som beskriver denna inställning, nämligen att man behöver finna en balans mellan 

                                                            
82 Ibid, s 129 
83 Ibid, s 129 
84 Ibid, s 130 
85 Ibid, s 131 
86 Ibid 
87 Ibid, s 134 
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teknologins under och människans behov av en djupare tvåvägskommunikation med 

mänskliga inslag.88  

Relevans för uppsatsen 

E-CRM tar upp flera faktorer som kan vara av stor vikt för de etablerade researrangörernas 

möjlighet att överleva på den hårt konkurrensutsatta marknaden. E-CRM uppmärksammar 

bland annat den fälla Internetbaserade företag kan hamna i, som att felaktigt betrakta 

teknologin som ett botemedel för en majoritet av de problem som kan uppstå inom en 

verksamhet. En annan viktig konkurrensfaktor E-CRM diskuterar är huruvida företag 

betraktar IT som ett add-on, det vill säga att de endast adderar den nya tekniken till det för 

företaget redan inövade sättet att bedriva marknadsföring. 

Balansen mellan tekniken och människans behov av mänsklig face-2-face kommunikation är 

också en viktig faktor E-CRM tar upp. För att göra en bedömning av researrangörernas 

förmåga att få återkommande kunder som är höginvolverade och lojala, är det viktigt att ta 

hänsyn till de strategiska konkurrensaspekter som E-CRM diskuterar. Detta visar om de 

etablerade researrangörerna faktiskt använder IT på ett interaktivt vis, vilket leder till ett 

mervärdesskapande som sträcker sig utöver det som är möjligt när tekniken bara ses som ett 

add-on. 

3.5 Teoriområde 2: Mervärde 
Att erbjuda någonting utöver kärnprodukten är idag oerhört viktigt både när det gäller att 

värva kunder samt för att behålla dem under en längre period. Mervärde kan skapas på två 

olika sätt, antingen genom värdedistribution eller via värdeskapande relationer. Vad som är 

avgörande för vilket av dessa sätt som är det mest lämpliga beror på vilken involveringsgrad 

som företag önskar att sina kunder skall ha. 

3.5.1 Mervärdesteorin 

Marknadsföringens kärna är utbytet av värde. Detta värdeskapande kan ske på olika sätt, till 

exempel kan utbytet mellan kund och företag bestå av att en fysisk produkt byts mot pengar. 

Denna syn på marknadsföring kallas transaktionsmarknadsföring och målet inom detta 

perspektiv är att skapa och underlätta transaktioner, eller utbyten.89  

Inom transaktionsmarknadsföring är det ofta priset på en produkt eller tjänst som är det 

avgörande konkurrensmedlet. Företag vill även skapa ett värde för kunden som sträcker sig 

                                                            
88 Ibid 
89 Grönroos, C: Service management och marknadsföring (2008, s 36) 
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utöver det kärnvärde som kärnprodukten levererar. Detta gör man genom att bistå kunder med 

ett så kallat mervärde, vilket inom transaktionsmarknadsföringen kan göras genom att till 

exempel sänka priset.90  

Inom transaktionsmarknadsföring använder man de fyra P: na (produkt, pris, plats och 

påverkan) under värdeskapandets gång.91 Skapandet av mervärde sker inom företaget, och 

under den värdeskapande processen existerar det ingen djupare interaktion mellan företaget 

och de tilltänkta kunderna. Det huvudsakliga syftet med marknadsföringen blir därmed att det 

i förväg skapade värdet skall distribueras, så kallad värdedistribution.92 

Som tidigare nämnt fokuserar transaktionsinriktade företag på enstaka utbyten.93 Om det görs 

flera återköp hos samma leverantör beror det på att detta för tillfället är det billigaste 

alternativet, eller att kostnaderna att byta leverantör är för höga. Det råder ingen lojalitet eller 

vilja att fördjupa relationen mellan kunden och leverantör, på grund av att ”transaktion saknar 

minne och sentimentalitet”. Detta innebär att verksamheter som bedriver 

transaktionsmarknadsföring inte har ambitionen eller förmågan att stärka utbytesrelationen, i 

hopp om att skapa en återkommande kund som istället betraktas som klient eller partner för 

företaget.94     Figur 1 mervärde95 

Att transaktionsmarknadsföring 

bygger på engångsförsäljning 

betyder inte att detta sätt att bedriva 

marknadsföring är underlägset det 

vid relationsperspektivet på 

marknadsföring.96 Allt är beroende 

av den kontext företaget verkar i, 

samt företagets förmåga att använda 

tillgängliga resurser på bästa vis. 

Om till exempel ett företag har en 

överlägsen kompetens inom 

produktion, tillverkning och distribution, är stordriftsfördelar möjliga.  I detta fall är troligen 

                                                            
90 Ibid, s 159 
91 Ibid, s 40 
92 Ibid, s 40 
93 Gummesson, E: Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (2002, s 31) 
94 Ibid, s 31 
95 Grönroos, C: Service management och marknadsföring (2008, s 36) 
96 Ibid, s 32 
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transaktionsmarknadsföring den effektivaste strategin, särkilt om produkten företaget erbjuder 

är en masskonsumtionsvara. Gummesson påpekar dock att även om ett företag har den 

tekniska förmågan att tillverka en produkt vars pris är lägre än konkurrenternas, finns det en 

bekvämlighetsaspekt som bör tas i åtanke. Denna har att göra med det faktum att konsumenter 

ofta köper den produkt som för stunden är mest tillgänglig, och inte nödvändigtvis det 

billigaste alternativet som finns på marknaden.97  

Inom transaktionsmarknadsföring finns mervärdet redan i förväg paketerat i de 

produkter/tjänster som erbjuds kunden. Skapande av mervärdet kan även ske på ett helt annat 

sätt, nämligen genom ett samspel mellan företaget och kunden.98  

I relationsperspektivet på marknadsföring skapas det kunderna upplever som värde när dessa 

två parter interagerar sinsemellan. Inom detta perspektiv är det inte möjligt att i förväg säga 

exakt vad mervärdet kommer att bestå av, då det är okänt från början för både kunden och 

företaget. Det är aldrig en viss produkt eller tjänst som är det viktigaste inom 

relationsmarknadsföring, utan det centrala är den process som ligger till grund för det som 

kunden i slutändan uppfattar som mervärdeskapande.99 

Värdeskapande skall inom relationsmarknadsföring engagera samtliga avdelningar och 

arbetsområden inom ett företag, och inte endast den produktionsinriktade delen av 

verksamheten som fallet ofta är inom transaktionsmarknadsföring.100 

De begrepp som är mest förknippade med relationsmarknadsföring är relationer, interaktion 

och nätverk. Relationer innebär att det finns två eller fler parter som skapar en nära och 

ömsesidig kontakt med varandra. Det är genom att aktörerna, till exempel kund och 

leverantör, interagerar med varandra som en stark och varaktig relation kan uppstå. Denna 

interaktion kan bestå av att det sker en samverkan inom olika verksamhetsaktiviteter mellan 

parterna.101 När en aktör skapar denna typ av interaktion med flera olika parter, uppstår 

nätverk. Nätverken är ofta komplext strukturerade, och det hör till vanligheterna att kunder, 

kunders kunder, underleverantörer såväl som eventuella konkurrenter ingår i ett företags 

                                                            
97 Ibid, s 33 
98 Grönroos, C: Service management och marknadsföring (2008, s 40) 
99 Ibid 
100 Ibid 
101 Gummesson, E: Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (2002, s 17) 
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nätverk. Ofta blir positionen i nätverket en viktig aspekt för ett företags möjligheter att 

kontrollera strategiskt viktiga resurser i sin omgivning.102  

Relevans för uppsatsen 

Hur ett företag organiserar den värdeskapande processen är direkt avgörande för det 

kunderbjudande de slutligen levererar, och därmed även vilka slags kunder de potentiellt kan 

få. Den värdeskapande process som involverar kunderna på ett tidigt stadium, påverkar 

kundernas inställning till företagets produkter/tjänster. Detta medan det värdeskapande som 

sker utan interaktion med de tilltänkta kunderna, skapar helt andra förhållanden mellan kunder 

och företag. 

För att kunna utvärdera vilka faktorer som är viktiga för de etablerade researrangörernas 

långsiktiga överlevnad, är det därmed nödvändigt att se vilken typ av mervärdesskapande 

process researrangörerna har, samt vilken slags relation detta har skapat mellan företaget och 

kunden. En viktig fråga är om valet av mervärdeskapande process har påverkat det faktum att 

de etablerade researrangörerna saknar återkommande kunder. Figur 2: Kundrelationens 

livscykel103 

3.5.2 Kundrelationens 
livscykel 

Ett företags relation till 

kunden är inget som kommer 

automatiskt, utan det är något 

som man medvetet måste ha 

gjort sig förtjänt av genom att 

tillfredsställa sina kunder. 

Relationen till kunden bör 

sedan bevaras och utvecklas. 

Denna teori handlar om 

företagets relation till 

kunderna under olika stadier. 

Dessa stadier innefattar 

inledningsfasen, inköpsfasen 

och konsumtionsfasen.104 

                                                            
102 Gummesson, E: Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (2002, s 18) 
103 Ibid, s 263 
104 Grönroos, C: Service management och marknadsföring en CRM ansats (2002, s 262-264) 
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Inledningsfasen beskriver en potentiell kund som inte är bekant med företaget och dess 

produkter och tjänster. I denna fas är det därför väldigt viktigt att skapa intresse för företaget 

och dess erbjudanden med hjälp av marknadsföring. Lyckas man med detta leds relationen till 

kunden in i nästa fas.105 

 

Denna fas kallas inköpsfasen och innebär att kunden utvärderar företagets erbjudande för att 

se om det överensstämmer med vad denne efterfrågar, samt om priset anses vara värt att 

betala.  Om utgången av utvärdering blir positiv genomför kunden ett köp. I företagets 

marknadsföring handlar denna fas om att ge löften som den potentiella kunden kan 

acceptera.106 

 

Konsumtionsfasen innebär att kunden konsumerar den inhandlade produkten. Om kunden är 

nöjd med den upplevda kvaliteten är sannolikheten stor att kunden gör ett återköp nästa gång 

denne behöver en liknande produkt eller tjänst. I detta skede skall alltså de löften som gavs i 

inköpsfasen uppfyllas för att en beständig kundrelation skall uppnås. 

 

Relevans för uppsatsen 

I takt med att det kontinuerligt kommer in nya aktörer på marknaden blir konkurrensen allt 

tuffare. Detta innebär att det blir allt svårare att få nya kunder, vilket betyder att det istället 

blir viktigare att behålla sina befintliga, och att på så sätt skapa en relation till dem. Lyckas 

man med att skapa ett mervärde som kunden upplever som lockande, och senare 

tillfredsställande, uppstår dessa relationer. Detta kan leda till att kunden visar lojalitet 

gentemot researrangören. Utgången blir en gynnsam position för båda parter. 

3.6 Teoriområde 3: Involvering 
Då studien skall ge svar på vilka faktorer som är viktiga för de etablerade researrangörernas 

långsiktiga överlevnad, är det väldigt viktigt att känna till kundernas involveringsgrad. På så 

sätt får man reda på vad kunderna efterfrågar, och förutsättningarna för att uppnå långsiktig 

överlevnad förbättras. 

                                                            
105 Ibid 
106 Ibid 
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3.6.1 Involvement theory 

Involvement theory handlar om förståelsen för konsumenters köpbeslutsprocess utifrån olika 

typer av involvering, eller med andra ord olika grad av intresse och motivering.107 Involvering 

utgörs av tre grundläggande dimensioner. Den första dimensionen rör det intresse kunden 

hyser för produkten eller tjänsten. Den andra beskriver kundens fokus och förhållningssätt, 

där involveringen kan vara riktad mot själva produkten, reklamen, köpet, beslutet av köp, eller 

en blandning av dessa. Den tredje dimensionens fundamentala del handlar om 

uppfattningsförmåga. Här skiljs bestående involvering och involvering som uppstår för en 

viss situation. En involvering, vilken är bestående, är en persons fortgående intresse inom 

olika produktområden. Detta kan till exempel röra sig om det intresse man utvecklar för en 

hobby. Involvering för en särskild situation är kortlivad och kopplas ofta samman till själva 

köpbeslutet. Vid exempelvis köp av en ny tvättmaskin uppstår en hög grad av tillfällig 

involvering. Kunden i fråga söker då mycket information som sedan jämförs, då man vill göra 

det bästa köpet. När produkten sedan är inhandlad och i bruk ägnas inte något större löpande 

intresse för den.108 

 

Involveringsgraden hos en konsument är kopplad till dennes värderingar. Involveringen 

varierar mellan olika individer, och även mellan olika situationer. Det finns olika variabler 

som påverkar involveringen hos kunden i olika situationer. Exempel på dessa är värderingar, 

behov, intresse och erfarenheter. Variablerna integreras sedan med diverse produkter och 

tjänster, och skapar olika nivåer av involvering för olika individer. En persons förmåga att 

hitta och bearbeta information har också inverkan på involveringen.109 

Höginvolvering uppstår när en konsument skall köpa något av hög personlig relevans, 

samtidigt som köpet är förknippat med en hög risk. Konsumenten ägnar mycket tid åt att söka 

information om de alternativ marknaden erbjuder, och agerar väldigt passivt mot reklam. Den 

insamlade informationen gås sedan noggrant igenom för att sedan utmynna i ett köp. Återköp 

och lojalitet gentemot varumärket uppstår när kundens erfarenhet av produkten/tjänsten 

stämmer överens med de förväntningar man fått utifrån informationssökandet.110 

Låginvolvering är förknippat med ett köp som innebär låg personlig relevans och en väldigt 

låg eller obefintlig risk. Konsumenten lägger här inte ned någon tid på att söka information, 

                                                            
107 Baker, M: Marketing theory, a student text ( 2000, s 139) 
108 Ibid, s 140 
109 Ibid, s 140 
110 Fill, C: Marketing communications: engagements, strategies and practice (2005, s161-162) 
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utan man väljer det som finns närmast till hands.111 Eftersom konsumenten har ett lågt 

engagemang och därför inte aktivt söker information, måste marknadsföringen vara 

upprepande för att hos kunden skapa associationer till varumärken. Reklamen som en 

låginvolverad kund utsätts för bör vara kort och inte innehålla för mycket information, 

eftersom sådan information anses oviktig och därför bortfiltreras. Köpbeslutet tas oftast vid 

själva köpsituationen, vilket innebär att pris, hyllplacering och förpackning har stor påverkan 

på en låginvolverad konsument. Ett exempel på en låginvolverad produkt är tvättmedel. När 

produkten sedan konsumeras bildas en erfarenhet och attityd till denna. Detta lägger sedan 

grunden för framtida beslut.112 

Relevans för uppsatsen 

Det är väldigt viktigt för de etablerade researrangörerna att kunna identifiera samt förstå sina 

kunder. Det är då högst relevant att ta reda på om de är hög- eller låginvolverade. Att känna 

till involveringsgraden hos kunderna är en grundläggande förutsättning för att utveckla resmål 

och tjänster som tillgodoser kundernas behov. Om verksamheten kontinuerligt lyckas med 

detta, ökar chansen för långsiktig överlevnad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
111 Ibid, s 162-163 
112 Ibid 
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3.7 Teoretisk syntes 

All företagsverksamhet har sin grund i någon form av värdeskapande process. I 

researrangörernas fall består detta värdeskapande hos de etablerade arrangörerna av en 

transaktionsinriktad marknadsföring, medan de nischade koncentrerar sig på att skapa 

relationer. Den mervärdesskapande processen är alltså direkt avgörande för den tjänst eller 

produkt som företag slutligen erbjuder kunden. De etablerade researrangörerna i Sverige har 

sedan början av 1960-talet varit transaktionsinriktade och har därför använt en alltmer 

homogen marknadsföring samt erbjudit en standardiserad produkt/tjänst till kunden. De 

mindre nischade researrangörerna har istället ett relationsgrundat mervärdesskapande där det 

sker en interaktion med kunden som leder till framtagandet av mer högförädlade och 

servicekrävande restjänster.  

Företagens mervärdeskapande process är inte endast avgörande för den produkt de erbjuder, 

utan även för den typen av kund som attraheras av den erbjudna produkten. Kunder som har 

en djupare interaktion med företaget, är mer aktivt involverade i dennes värdeskapande 

process. Detta gör att de är mer benägna att utveckla en lojalitet till företaget, eftersom de har 

varit med och påverkat den värdeskapande processen från ett tidigt skede. Dessa 

höginvolverade kunder är inte lika priskänsliga som de kunder som attraheras av 

standardiserade tjänster och produkter, och företaget behöver därmed inte betrakta billigare 

konkurrenter som ett hot.  

De företag som fokuserar på enstaka utbyten, attraherar kunder vars egenskaper till stor del 

reflekterar det som företagets verksamhet bygger på. Kunderna har en låg involveringsgrad då 

det inte sker någon interaktion eller närmare samspel mellan dem och företaget innan den 

färdiga produkten erbjuds. De söker efter lägsta pris och drar sig därmed inte för att övergå till 

en billigare leverantör av en tjänst/produkt om detta är möjligt. Graden av lojalitet är därmed 

låg eller obefintlig.  

Hur ett företag strukturerar sin mervärdesskapande process är alltså avgörande för de 

egenskaper företaget kan förvänta sig hos potentiella kunder. Om en researrangör till exempel 

vill ha återkommande, det vill säga lojala kunder, krävs det att de använder sig av den typen 

av konkurrensstrategi som effektivt kan tillgodose dessa kunders behov. Höginvolverade 

kunder som inte är priskänsliga förväntar sig skräddarsydda lösningar. Företag som vill 

attrahera denna typ av kund bör därför använda sig av en differentierings eller fokusinriktad 

konkurrensstrategi.  
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De företag som har som mål att attrahera en sådan bred kundgrupp som möjligt, det vill säga 

få till stånd högst möjliga antal transaktioner, bör implementera en strategi som bygger på 

kostnadsledarskap. Genom att utveckla stordriftsfördelar, kan företag som använder denna 

strategi erbjuda ett lågt pris som priskänsliga kunder värderar högre än mer skräddarsydda och 

högförädlade tjänster. Det är tydligt att det är den av företagen valda konkurrensstrategin som 

leder till en viss typ av mervärdesskapande. Den mervärdeskapande processen leder i sin tur 

till en given produkt eller tjänst. Om detta kunderbjudande både kan attrahera kunder, samt 

uppfylla de förväntningar som skapats på tjänsten, når företaget lönsamhet.  

Ytterligare en viktig aspekt som dagens företag bör ta hänsyn till när de planerar och 

organiserar verksamheten efter en vald konkurrensstrategi, är hur den allt mer komplexa 

informationsteknologin påverkar företagets möjligheter att framgångsrikt attrahera de önskade 

kunderna. De företag som bedriver relationsmarknadsföring och vill använda sig av IT för att 

skapa långvariga relationer till kunden, skall använda tekniken tidigt i den mervärdeskapande 

processen. Det är nämligen i detta skedde som förutsättningarna för en nära kundrelation 

läggs inom relationsmarknadsföring. 

Enligt E-CRM:s principer bör den moderna tekniken i denna situation användas på ett 

allomfattande och strategiskt sätt inom hela företagets verksamhet. Detta bör stå i stark 

kontrast till den situation då IT används som ett add-on, och endast komplimenterar företagets 

ordinarie verksamhet. Inom transaktionsmarknadsföring kan det vara tillräckligt att använda 

informationsteknologin på detta sätt, och implementera den nya tekniken i ett senare stadium 

efter att den mervärdesskapande processen redan ägt rum.   

Oavsett om den moderna tekniken används som ett komplement eller mer strategiskt, är det i 

enlighet med E-CRM viktigt att poängtera att det måste finnas en balans mellan användandet 

av ny teknik för att nå ut till önskad kundgrupp och behovet av en ”mänsklig touch” inom 

verksamheten. Om IT används på det sätt som E-CRM förespråkar, är den en viktig del av 

den konkurrensstrategi som ska leda till ett framgångsrikt kund/företagsförhållande. Både 

researrangörer som är transaktionsinriktade, samt de som ämnat skapa mer långsiktiga 

kundrelationer, kan använda E-CRM:s principer för att skapa förutsättningen för ett 

effektivare utbyte med kunder, och därmed öka chanserna för långsiktig överlevnad. 
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Figur 3: Syntesmodell113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.8 Teoretisk referensram 

 
Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera sambandet mellan reseföretagens 

marknadsföringsstrategi och konsumenternas val av researrangör. Detta görs för att kunna 

bedöma vilka faktorer som är viktiga för de etablerade researrangörernas långsiktiga 

överlevnad.  

                                                            
113 Syntesmodellen skapad av författarna till uppsatsen 
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En förutsättning för att ha möjligheten att utvärdera sambandet mellan företagens 

marknadsföringsstrategi och konsumenternas val av researrangör är att de för uppsatsen valda 

teoriområdena operationaliseras. Detta sker genom att de grundläggande faktorerna inom 

varje teori definieras. De kännetecknande dragen hos varje faktor, så kallat variabler, är de 

som slutligen ligger till grund för hur denna undersökning genomförs.  

De för studien relevanta variablerna presenteras nedan. Dessa variabler är oberoende, medan 

uppsatsens beroende variabel är ”långsiktig överlevnad”. Både kundundersökningen samt 

företagsintervjuerna har utformats utifrån denna målvariabel i åtanke.  

 

  Kundundersökning 

Teoriområde    Faktorer      Variabler 

     

 

Konkurrensstrategier  Strategier för konkurrens,  Pris, servicegrad, 

  relationsskapande via IT  informationssökande

     och beslutande om köp

     på Internet, IT ej 

     avgörande i köpbeslut 

       

Mervärde  Värdeskapande,  Enstaka utbyten, återköp, 

  värdedistribution,  hög och låg lojalitet 

  relation till företag 

   

Involvering  Grad av involvering  Hög/låg priskänslighet, 

     hög/låg-involverad, 

     informationssökande, ej 

     informationssökande 
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Företagsintervju 

 

 

Teoriområde    Faktorer      Variabler 

 

Konkurrensstrategier  Differentiering, kostnads-  IT som add-on, IT som 

  ledarskap, fokus,  added value, IT som 

  användande av IT,  relationsskapande, 

  marknadsföring  massmarknadsföring, 

     personlig marknadsföring 

 

Mervärde  Värdeskapande,  Kund som objekt, 

  värdedistribution  kund som subjekt 

 

Involvering  Grad av involvering  Envägskommunikation, 

     tvåvägskommunikation 
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4 Studieobjekt 

4.1 Fritidsresor 
Fritidsresor är en svensk researrangör inom den nordiska koncernen Fritidsresegruppen, som 

utöver Fritidsresor även utgörs av Star Tour i Norge och Danmark, samt Finnmatkat i 

Finland.114 Fritidsresegruppen hade mellan oktober år 2009 och september år 2010 cirka 1,2 

miljoner kunder. Denna grupp ingår i sin tur i världens största resekoncern, TUI Travel plc, 

vilken erbjuder resor till världens alla hörn och kanter, med över 30 miljoner kunder per år. 

Fritidsresor erbjuder charterresor på den svenska marknaden, och dess vision lyder: ”Making 

holiday dreams come true”.115  

4.2 Ving 
Ving startade sin verksamhet redan 1956 och har med åren vuxit till att bli Sveriges, och även 

Skandinaviens största researrangör.116 Man erbjuder över 500 olika resmål i över 50 olika 

länder. Resorna är framförallt av typen charter och paketresor med reguljärflyg, men 

innefattar även bara flygbiljetter samt övernattningar på hotell. Ving ingår i den 

internationella reskoncernen Thomas Cook group plc, vilken årligen har cirka 19 miljoner 

resenärer. 

Vings affärsidé lyder: ”Vi ska producera och sälja semesterresor som ger våra kunder de bästa 

veckorna på året”. 

När kunden är i färd med att köpa en resa, vill man vara den han eller hon först kommer att 

tänka på, och också väljer att resa med.117 Visionen lyder således som de själva uttrycker det: 

”First in mind, first in choice!”.118 

4.3 Läs och Res 
Läs och Res grundades av Christian Jutvik 1979 och innebär ett alternativ till konventionella 

resor såsom exempelvis charter. I dagsläget är de sju stycken anställda på kontoret beläget på 

Mariatorget i Stockholm, men ute i världen har de ytterligare 54 stycken medarbetare som 

                                                            
114 http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/ (2011-04-25 kl.11.20) 

 
115 http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/ (2011-04-25 kl.11.20) 
116  http://www.ving.se/foretaget (2011-04-25 kl. 12.30)  
117 Intervju med Claes Pellvik 
118 http://www.ving.se/foretaget (2011-04-25 kl. 12.30) 
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bland annat jobbar som guider. Läs och Res arrangerar under 2011 hela 122 resor till 35 olika 

länder.119 

Dess filosofi är att ge kunden själen i det land man besöker genom att inte besöka de typiska 

turistorterna. Istället ligger strävan i att komma nära det vanliga livet och möta människorna i 

dess vardag, för att på så sätt komma in i den lokala kulturen. Det som utmärker Läs och Res 

typ av resor är att de reser i små grupper med maximalt 12-16 deltagare. Resorna omfattar ett 

längre tidsspann än vanliga resor, samtidigt som de är mer flexibla, där man som kund har 

större möjlighet att påverka resans innehåll. Vidare tillbringas den största delen av tiden på 

landsbygden samt i naturen.120 Genom att använda sig av mindre familjeägda hotell, lokala 

reseledare och transporter försöker Läs och Res göra så att pengarna hamnar hos den lokala 

befolkningen. Speciellt för Läs och Res är att man som kund får speciellt utvalda böcker som 

handlar om resmålet man skall åka till, samt att speciella resekvällar anordnas på kontoret, för 

att resenären skall vara väl förberedd på sitt kommande äventyr.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
119 http://www.lasochres.se/Info/Var_filosofi (2011-04-25 kl. 12.45)  

120 Intervju med Christian Jutvik 
121 Ibid 
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5 Empiri 

5.1 Sammanställning av intervjuer 

5.1.1 Fritidsresor 

Intervju med Marie Malmros, informatör 

Differentiering, kostnadsledarskap och fokus 

Marie tycker att det är väldigt viktigt att kunna erbjuda någonting unikt.  Hon menar också på 

att alla inom resebranschen är väldigt generiska, det vill säga att de liknar varandra. Vad som 

är extra viktigt för Fritidsresor är då att hela tiden differentiera sin service, samt den 

produkt/tjänst de erbjuder. Exempelvis vill de vara först med att erbjuda ett nytt resmål, som 

nu senast innebar att vara det första charterbolag i Sverige som erbjuder charter med 

direktflyg till Barbados. Vidare utvecklar de även egna koncept som till exempel Blue Village 

och Blue Couples.  Blue Village är Fritidsresors bästa resortshotell för hela familjen, där 

hotellet är speciellt anpassat för barnfamiljer med diverse olika aktiviteter som bland annat 

bamseklubben. Blue Couples är ett koncept som innebär att man reser på tu man hand utan 

barn. Här är allting designat för två personer och inga barn under 16 år får vistas på hotellet. 

En annan service som de är ensamma om är ”Guide online”, som är en kostnadsfri 

resmålsservice, som innebär att de kommunicerar med kunderna via SMS och e-post innan, 

samt under resans gång.  Det kan bland annat handla om att ge tips på matställen eller 

sevärdheter. 

 

Användande av IT  

Marie säger att man under det senaste decenniet utvecklats till att bli ett företag som har 

merparten av sin verksamhet via webben. Över 60 procent av alla resor som bokas genom 

fritidsresor, bokas på Internet. Det planeras även för att banta ned antalet fysiska butiker till 

endast fyra stycken i hela Landet. Detta för att istället lägga än mer fokus på Internet. Internet 

har betytt oerhört mycket för verksamheten, bland annat genom att de inte längre styrs av 

produktionscykler som tidigare, då en katalog släpptes ett par gånger per år. Nu kan de jobba 

mer flexibelt och uppdatera med nya erbjudanden och resor direkt via hemsidan. Genom 

Internet har de även börjat jobba väldigt mycket med bilder och interaktiva filmer i sin 

marknadsföring. Internet erbjuder en mängd av kanaler att använda sig av i sin 

marknadsföring. Fritidsresor använder bland annat Bloggar, Twitter och Facebook. Marie 

menar att verksamheten idag är ”onlinedriven”, där IT skall stötta alla företagets processer. 
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Att konkurrera om kunder på Internet är idag en förutsättning för researrangörer, då 

konkurrensen från globala aktörer är stor. 

 

Värdeskapande, värdedistribution 

Fritidsresor har ett enormt utbud av resor, men är trots det väldigt måna om en bra kontakt 

med kunden. Bland annat skickas frågeformulär ut till kund efter avslutad resa, för att ge dem 

en chans att påverka framtida resors utveckling. Även om de flesta resor bokas via Internet, är 

det ändå en stor mängd kunder som ringer upp Fritidsresor för ytterligare information. Vid 

reklamationer som sker via e-post, ringer Fritidsresor vid 90 procent av fallen upp kunden för 

att få personlig kontakt, vilket kunderna sätter stort värde på. Återkommande kunder får även 

förmåner som till exempel att dess hotell uppgraderas till ett bättre, samt att de erhåller 

rabatter och ibland även inbjudan till olika evenemang. Att kommunicera med befintliga 

kunder anser Marie vara av väldigt stor vikt, då de vill referera till dem som just 

återkommande kunder. Att man nu utvecklat en gratistjänst för kunderna som innebär kontakt 

före, samt under resans gång via SMS och e-post är något som gör att kunderna upplever ett 

mervärde. Marie nämner också att det självklart alltid kommer att finnas de som bara jämför 

priser mellan olika bolag, och att dessa är svåra att skapa relationer till.  

Grad av involvering 

Efter avslutad resa får kunderna någon dag efter hemkomst ett frågeformulär skickat till sig 

via e-post. Detta är en sorts utvärdering av resmålet där kunderna kan lämna sina synpunkter 

på vad som varit bra respektive dåligt. Reklamationer tas emot av kunder, där man har som 

policy att ringa upp kunden för en personlig kontakt, samtidigt som kundundersökningar görs 

löpande. All feedback som i och med detta kommer Fritidsresor tillhanda, används sedan för 

att förbättra det specifika resmålet, men även som underlag för att utveckla nya resmål och 

tjänster. 

5.1.2 Ving 

Intervju med Claes Pellvik, marknadschef 

Differentiering, kostnadsledarskap och fokus 

Hos Ving är det inte det specifika resmålet som är det viktiga, utan det viktigaste är hotellet. 

Så länge det är ett klimat med mycket sol, är inte landet i sig av större vikt, utan snarare vad 

hotellet erbjuder. Claes Pellvik menar att de inte kan erbjuda ett annat Mallorca än det som 

Apollo gör, men de kan erbjuda en unik hotellupplevelse. Att erbjuda unika hotell är något 

som Ving grundar sin verksamhet på. Exempel på unika hotell är Sunwing Resorts som ägs 
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och drivs av Ving, och innebär specialutformade familjehotell, samt Suntravel som fokuserar 

på resor för vuxna utan barn. Man har valt att fokusera på detta då de vill differentiera sig från 

andra, och på så sätt inte konkurrera med pris. ”Prisjägare” som Claes uttrycker det, är med 

andra ord inte Vings målgrupp.  

 

Användande av IT 

Internet är idag helt avgörande för Vings verksamhet. De har gått från att ha varit ett analogt 

företag, till att bli ett e-handelsföretag. Vid millenniumskiftet hade de 54 fysiska butiker 

runtom i landet. Nu har de endast tre stycken kvar, då 65 procent av dess resor bokas på nätet. 

För tio år sedan trycktes tre miljoner kataloger, idag trycks inga kataloger alls, utan allt har 

digitaliserats.  Claes nämner bland annat att de fått pris för bästa resesite, samt väldigt bra 

feedback från kunder som tycker att hemsidan är ett bra hjälpmedel för att hitta rätt resa. 

Kommunikationen med kunder sker mestadels genom nätet, som utöver hemsidan exempelvis 

sker genom e-post, Facebook, och andra sociala medier. Internet har också gjort att man som 

kund inte har några öppettider att förhålla sig till, utan en resa kan bokas när som helst på 

dygnet. 

 

Värdeskapande, värdedistribution 

Ving har ungefär 32-33 procent återkommande kunder, vilket innebär att de rest med Ving vid 

mer än ett tillfälle under de senaste tre åren. Dessa kunder erhåller bland annat ett nyhetsbrev 

som är baserat på kundens reshistorik, och innebär således erbjudanden och rabatter relevanta 

för kundens typ av resande. Claes berättade att de delar in sina återkommande kunder i olika 

segment, där segment fem är det högsta. Detta segment innefattar kunder som väldigt ofta 

reser med Ving, och till dessa ges den absolut bästa servicen. Denna service kan till exempel 

bestå av att ge dem de bästa platserna på flygplanet, eller det bästa hotellrummet. De jobbar 

inte öppet med denna segmentering då kunden skall bli positivt överraskad och överträffa 

dennes förväntningar. 

 

Grad av involvering 

Kvalitetsundersökning sker fortlöpande, och har så gjort i över 40 år, samtidigt som kunderna 

efter avslutad resa får fylla i ett digitalt frågeformulär. Då 60 procent av resenärerna fyller i 

dessa, är informationen som framkommer väldigt användbar, och har en betydande roll när 

det gäller förbättringsarbetet samt vid utvecklandet av nya resmål. Ving utvecklar resor 
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utifrån två perspektiv, där det ena är just ur ett kundperspektiv, och det andra ur ett 

lönsamhetsperspektiv. 

5.1.3 Läs och Res 

Intervju med Christian Jutvik, ägare och grundare 

Differentiering, kostnadsledarskap och fokus 

Läs och Res tar kunderna till platser som inga andra researrangörer gör. De använder sig av 

lokala guider, bor ofta hos lokalbefolkningen, erbjuder föreläsningar om resmålen på 

kontoret, samtidigt som samtliga guider presenteras i resekatalogen, samt på Internet. 

Christian säger att de fokuserar på det mänskliga mötet, det vill säga möten med människor i 

en främmande miljö. Man lär sig något om levnadsförhållanden i det land man besöker. 

Denna upplevelse är något man som individ har med sig resten av livet, och något man gärna 

berättar om. Att resa med Läs och Res bidrar till den personliga utvecklingen. 

Användande av IT 

Internet har mest påverkat dem på ett negativt sätt. Christian säger att de förr var dem som var 

experterna och kunde ge information om resmålen. Idag kan kunderna med hjälp av Internet 

sy ihop sina egna resor, vilka många gånger kan vara ett billigare alternativ.  

De gör aldrig någon reklam via Internet, utan använder sig endast av sin hemsida, där också 

50 procent av alla bokningar görs. 

Det positiva Internet fört med sig är att kunderna kan boka sin flygresa själva, vilket betyder 

att Läs och Res inte behöver ta detta administrativa ansvar. Detta innebär att man sparar 

väldigt mycket tid. 

Värdeskapande och värdedistribution 

Två tredjedelar av Läs och Res kunder är återkommande kunder. Den resterande delen utgörs 

i stor utsträckning av tidigare kunders bekanta som blivit tipsade. Ibland erbjuds trogna 

kunder rabatter. Kunderna får även nyhetsbrev och får svara på enkäter i samband med den 

resa man genomfört. Inför resor bjuds deltagarna in på föreläsningskvällar med information 

om resmålet. Resekvällar anordnas även vid andra tillfällen för att bidra till inspiration.  När 

man köper en resa hos Läs och Res ingår även ett utvalt bokpaket. Denna litteratur är 

anpassad för resmålet, då resenären skall komma så väl förberedd till sitt äventyr som möjligt. 

 

Läs och Res har ett stort antal medarbetare utomlands. Dessa härstammar ofta från resmålets 

lokalbefolkning, och jobbar oftast som reseledare eller guider åt Läs och Res. Christian säger 
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att samtliga guider finns presenterade med bild på både hemsidan och resekatalogen. Detta för 

att kunden skall få en bild av personen de skall spendera större delen av tiden på sin resa med. 

Tidigare anordnades återträffar efter en genomförd resa, men detta sker alltmer mer sällan av 

ekonomiska skäl, men även geografiska, då Läs och Res har kunder från hela Sverige. Man 

anordnar även en årlig fest där tidigare kunder bjuds in. 

Grad av involvering 

Läs och Res har bra kontakt med sina kunder, och det är ofta dem som tipsar om nya resmål. 

De hör talas om något, och frågar sedan om inte Läs och Res kan anordna en resa dit. Under 

resans gång har deltagarna stor möjlighet att påverka resans utformning, och väljer själva vad 

som skall stå på agendan. Det Läs och Res gör, är att erbjuda möjligheter till upplevelser, men 

resenärer har själv möjlighet att styra över sin egen resa på plats. 

Efter varje resa gör varje kund en utvärdering av resan där de kan lämna förslag på 

förbättringar. Som tidigare nämnt anordnads i enstaka fall även återträffar. 

5.2 Sammanställning av kundenkäter 

5.2.1 Fritidsresor 

Antal respondenter: 25 

Män: 12 

Kvinnor: 13 

 

Strategier för konkurrens 

Vid enkätens tredje fråga ombads Fritidsresors resenärer att rangordna vad de tyckte var 

viktigast vid valet av just denna researrangör. Här har hela 11 respondenter rangordnat 

resmålet som det absolut viktigaste. På andra plats kommer pris, vilket sju respondenter ansett 

vara det viktigaste vid valet av researrangör. Viktigt att notera är att av de 11 respondenter 

som svarat att resmålet var viktigast, har åtta angett att pris är det näst viktigaste. Samtidigt 

har fem av de sju respondenter som svarade att pris var det viktigaste, angett resmålet som det 

näst viktigaste. Det som visade sig vara minst viktigt vid val av researrangör var tidigare 

erfarenheter, vilket 10 respondenter angett som det minst viktiga. sex respondenter angav 

resans innehåll, medan ingen respondent har angett resmålet som det minst viktiga. 

 

Enkätens fråga nummer åtta har ett öppet svarsalternativ, och frågar vad som skulle få 

respondenten att åka med samma researrangör vid sin nästa resa. Det som de flesta ansåg vara 
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viktigast var att researrangören i fråga erbjöd resor dit man vill åka, samt att de också skulle 

vara till ett bra pris. Många tyckte även att det var viktigt huruvida förväntningarna 

motsvarades under den tidigare resan, samt graden av service. Andra faktorer som nämndes 

som viktiga var trygghet, säkerhet, samt om det erbjöds barnfria hotell dit man vill åka. 

 

Relationsskapande via IT 

Fråga fyra som handlar om hur 

respondenten fick information om 

researrangören och dess resor, har 18 

respondenter svarat att de sökt sin 

information via Internet. Tre stycken 

svarade att de fått information via TV 

reklam, två stycken att de fått 

information via bekanta. De resterande 

två respondenterna hade gått till en fysisk butik för att få information, samt för att boka sin 

resa. Den ena hade varit på fritidsresors egna fysiska butik, medan den andra varit på en 

Ticketbutik. 

 

På frågan om researrangören på något sätt kontaktat resenären efter avslutad resa, samt hur 

denna kontakt i sådana fall skedde (fråga nio), har 19 respondenter svarat att de kontaktas 

genom e-post. De har där blivit ombedda att fylla i ett frågeformulär angående sin resa, 

samtidigt som en majoritet av dessa respondenter även säger att de får reklamutskick, 

nyhetsbrev samt erbjudanden skickade till sin e-post. Sex respondenter säger att de inte blivit 

kontaktade av researrangören. 

 

Värdeskapande, värdedistribution 

På frågan om respondenten själv haft möjlighet att utforma resan (fråga fem), har 15 

respondenter angett att de delvis kunnat utforma sin resa, samtidigt som nio respondenter inte 

alls anser att denna möjlighet har funnits. En respondent har svarat att denne själv kunde 

utforma resan till stor del, medan ingen respondent ansett att de helt och hållet kunnat utforma 

sin resa. 

 

Fråga sju lyder: Har du rest med denna researrangör mer än en gång? Här har 15 

respondenter svarat ja, sex svarat vet ej, medan fyra svarat nej. 
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Grad av involvering 

Fråga fem som handlar om kundens möjlighet till att själv utforma sin resa är även intressant 

för graden av involvering. Den stora majoriteten, vilket tidigare framgår, anser att de haft 

väldigt liten möjlighet till att utforma sin resa. 

 

 

Vid fråga sex som frågar respondenten om det fanns någon möjlighet till att ge feedback, samt 

hur denna feedback i sådana fall blev bemött, har 18 respondenter svarat att denna möjlighet 

fanns. Vidare har fem respondenter angett att möjligheten delvis fanns där, medan två 

respondenter inte tycker att denna möjlighet har funnits. De flesta vet inte riktigt hur denna 

feedback blivit bemött, mer än att många nämner att de blivit tackade för att de lämnat sina 

synpunkter. 

 

Övrigt 

Denna enkäts population har nio respondenter inom åldersspannet 20-30, åtta inom 31-50, sju 

inom 51-65, och en inom 66+. Vid de olika åldersspannens sätt att rangordna, kan man 

konstatera att resmålet är det viktigaste vid valet av dess researrangör för alla åldrar, bortsett 

från den enda respondenten som var över 66 år, vilken tyckte att tidigare erfarenheter var det 

viktigaste. Av respondenterna inom åldersspannet 20-30 har ingen ansett servicen vara 

speciellt viktig, medan service rangordnas högre bland de äldre. 

 

Om man ser på kön, kan man se att 77 procent av de kvinnliga respondenterna åkt med 

fritidsresor mer än en gång, medan det för de manliga respondenterna uppgår till 42 procent. 

Dubbelt så många manliga respondenter som kvinnliga har svarat vet ej på denna fråga. 
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5.2.2 Ving 

Antal respondenter: 25 

Män: 10 

Kvinnor: 15 

 

Strategier för konkurrens 

På kundenkätens tredje fråga fick respondenterna möjlighet att rangordna vad de tyckte var 

viktigast när de valde att resa med denna researrangör. 40 procent av de tillfrågade, (elva 

stycken) ansåg att priset var viktigast. sju respondenter tyckte att resmålet var viktigast, 

medan fyra personer valde tidigare erfarenheter. Alternativen ”Service” och ”Resans innehåll” 

fick endast två respektive en röst.  

 

De flesta respondenter valde resmålet som andrahandsval då de gav detta alternativ en tvåa på 

skalan. Detta alternativ fick nio röster, vilket är samma antal som valde pris som det näst 

viktigaste vid valet av denna researrangör. Pris och resmål var alltså de vanligaste svaren både 

när det gäller respondenternas förstahandsval samt det dem tyckte var näst viktigast.  

Hela 13 stycken respondenter, över hälften av de tillfrågade, valde resans innehåll som det 

minst viktiga vid val av Ving som researrangör. Sex stycken ansåg att service var minst 

viktigt, medan fyra personer rankade tidigare erfarenheter lägst. Endast två respondenter 

ansåg att resmålet var minst viktigt. 

 

 

 

Fråga nummer åtta rör vad som skulle kunna få respondenterna att välja denna researrangör 

vid nästa restillfälle. Detta var en öppen fråga där respondenterna själva hade möjlighet att 
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formulera sitt svar. Inte mindre än 68 procent, 17 stycken, av de 25 respondenterna svarade på 

ett sätt som mer eller mindre kan relateras till resans pris. Exempel på svar var bland annat 

”mer rabatterbjudanden”, ”bra och billiga hotell”, ”fler billiga dykarresor” och så vidare. De 

ekonomiska aspekterna av resan var alltså ett återkommande inslag hos dessa 17 

respondenter. En person svarade blankt på denna fråga, medan de resterande sju svarade att en 

utveckling av reserbjudandet skulle kunna få dem att välja samma researrangör vid nästa 

restillfälle. Exempel på svar hos dessa respondenter: ”nya spännande resmål”, ”bättre hotell i 

Grekland”, ”fler familjevänliga resmål”, ”fortsatt bra boendealternativ”. 

 

Relationsskapande via IT 

Fråga fyra i kundenkäten lyder ”Hur fick du information om denna researrangör?”. Nästan 

50 procent av de tillfrågade, det vill säga 14 stycken respondenter, uppgav att de fått 

information om Ving samt resan på Internet. Fem personer fick information genom att besöka 

researrangörens fysiska butik, medan fyra respondenter fick sin information genom TV och 

tidningsreklam. Endast åtta procent av respondenterna (två personer), fick sin information via 

bekanta. 

 

Den näst sista frågan på kundenkäten, fråga nio, undersöker om Vings kunder har kontaktats 

efter sin resa, samt hur denna kontakt skedde. 16 respondenter har svarat att de blivit 

kontaktade, medan de återstående nio respondenterna svarat att de inte blivit kontaktade. 

Nästan 90 procent, 14 respondenter, av de som blivit kontaktade har angett att denna kontakt 

skedde genom e-post. Två personer har uppgett att de har blivit uppringda.  

 

Värdeskapande och värdedistribution 

Fråga nummer fem som lyder ”Har du haft möjlighet att själv utforma resans innehåll?” rör 

huruvida kunden varit delaktig i den värdeskapande processen. Här har fyra stycken 

respondenter svarat “Till stor del”, och sex stycken ”Inte alls”. 60 procent, 15 stycken 

personer, av de tillfrågade har svarat att de endast delvis haft möjlighet att själv utforma 

resans innehåll. Ingen respondent ansåg att de ”Helt och hållet” kunnat utforma innehållet i 

denna researrangörs resor.  

 

På fråga sju i enkäten kan respondenterna svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet inte” på frågan om de 

har rest med denna researrangör mer än en gång. 15 respondenter svarade ja på denna fråga, 

medan sex svarade att de inte visste. Fyra personer hade inte rest med Ving mer än en gång.  
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Grad av involvering 

Fråga nummer fem i enkäten är inte endast förknippad med den värdeskapande processen, 

utan även med hur pass involverade kunderna är. Som tidigare nämnt var det på denna fråga 

ingen kund som ansett att de helt och hållet haft möjlighet att utforma resans innehåll. En stor 

majoritet av respondenterna, 15 stycken av 25, uppgav att de endast delvis kunnat vara med 

och utforma resans innehåll.  

 

 

På fråga sex i kundenkäten svarade 14 personer att det funnits möjlighet att ge feedback. Åtta 

stycken ansåg att de endast delvis kunnat ge feedback, medan 3 personer inte tyckte att denna 

möjlighet fanns alls. Av de 22 som antingen svarade ”Ja” eller ”Delvis” på denna fråga, var 

det 9 stycken som svarade att de inte visste och att det var oklart hur feedbacken bemöttes. 13 

respondenter ansåg att feedbacken överlag bemöttes positivt, då svaren på denna öppna fråga 

varierade från ”Helt OK” till ”Mycket positivt bemötande av feedback”.  

 

Övrigt 

Tio av respondenterna fanns i ålderspannet 20-30, sex stycken i 31-50, fyra stycken i 51-65, 

samt fem 66+. Intressant när det gäller ålder är att samtliga av de respondenter som valt 

”Tidigare erfarenheter” som det högst rankade alternativet i fråga tre, tillhörde åldersspannet 

66+. Den enda som valt resans innehåll som viktigast fanns även i ålderskategorin 66+. 

Bland de yngre respondenterna, 20–30-åringarna, valde hela sju av tio priset som det 

viktigaste vid valet av denna researrangör.   
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Det går inte att hitta några nämnvärda skillnader mellan hur de kvinnliga respondenterna har 

svarat på kundenkätens frågor gentemot de manliga respondenternas svar. 

5.2.3 Läs och Res 

Antal respondenter: 13 

Män: 8   

Kvinnor: 5 

 

Strategier för konkurrens 

Vid enkätens tredje fråga ombads Läs och Res resenärer att rangordna vad de tyckte var 

viktigast vid valet av just denna researrangör. De flesta tyckte att resmålet var det viktigaste, 

tätt följt av resans innehåll. Tre stycken av de fem som valde resmål som viktigast, valde 

resans innehåll som det näst viktigaste alternativet. Samtidigt valde endast en person bland de 

13 respondenterna pris som viktigast vid valet av Läs och Res som researrangör. Denna 

person valde sedan resmålet samt resans innehåll som det nästkommande mest betydelsefulla 

faktorerna. Hela sju personer av de 13 respondenterna valde service som det minst viktiga när 

de rangordnade alternativen. Fem personer av 13 valde tidigare erfarenheter som det minst 

viktiga. Detta medan endast en enstaka respondent ansåg resans innehåll som minst viktigt. 

Vad som även framkom av svaren var att pris var mindre viktigt vid valet av researrangören, 

då fem personer av de 13 respondenterna rangordnade variabeln pris näst sist. 

 

Fråga nummer åtta lyder: ”vad skulle få dig att välja samma researrangör vid nästa 

restillfälle?” Denna fråga är alltså öppen, och hela åtta respondenter har uppgett att 

researrangörens fortsatta förmåga att erbjuda nya spännande och annorlunda resmål är det 

som skulle få dem att bli en återkommande kund. Samtidigt har fyra respondenter angett att 

de skulle vilja resa med läs och res igen, dock i mån av tid då dessa resor är längre än andra. 

En respondent svarade vet ej. 

 

Relationsskapande via IT  

På fråga fyra som frågar om hur de fick information om denna researrangör, har fyra 

respondenter svarat att de fått informationen genom dess hemsida, medan ytterligare fyra 

angett att de blivit tipsade av bekanta som tidigare åkt med Läs och Res. Resterande 

respondenter som uppgår till fem stycken har svarat att de fått information via researrangörens 

fysiska butik. 
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Fråga nummer nio går även den att koppla till IT. Den handlar om researrangören på något 

sätt kontaktat resenären efter avslutad resa, samt på vilket sätt det i sådana fall skedde. Här 

framkommer det att samtliga kontaktats via e-post, samt att även tre stycken angett att de 

blivit inbjudna till en återträff. 

 

Värdeskapande och värdedistribution 

På fråga fem som handlar om ifall kunden haft möjlighet till att själv utforma resans innehåll, 

har hela nio respondenter svarat att de kunnat utforma innehållet till stor del, medan 

resterande respondenter svarat att de själva kunnat utveckla resans innehåll helt och hållet. 

 

Fråga sju som frågar ifall de är en återkommande kund, har fem respondenter åkt med Läs och 

Res tidigare, samtidigt anger åtta personer att de inte rest mer än en gång med denna 

researrangör. Ingen har valt alternativet vet inte. 

 

 

Grad av involvering 

Fråga fem rör även i högsta grad kundens grad av involvering. Alla respondenter har svarat att 

de antingen till stor del kunnat utforma resans innehåll, eller att de helt och hållet skräddarsytt 

det själva. 
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Vid fråga sex som handlar om möjligheten att ge feedback, samt hur denna bemöttes, har 11 

personer sagt att det fanns möjlighet till att ge feedback. En stor majoritet tyckte att 

feedbacken bemöttes på ett bra och positivt sätt, som lett till att deras problem blivit lösta. Två 

personer svarade att möjligheten till att ge feedback delvis fanns där.  

 

Fråga nio som frågar om researrangören på något sätt kontaktat resenären efter avslutad resa, 

har samtliga svarat ja. 

  

Övrigt 

När det gäller ålder, är endast två respondenter inom ålderspannet 20-30, medan tre återfinns 

inom 31-50, fem mellan 51-65 och tre 65+. Det går inte att urskilja någon skillnad i deras sätt 

att rangordna vid valet av denna researrangör, då alla respondenter oavsett ålder valt resans 

innehåll och resmål som de viktigaste variablerna. 

 

Om man ser till kön kan det vara värt att notera att 20 procent av kvinnorna har rest med Läs 

och Res mer än en gång, medan männens dito uppgår till 50 procent. 
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6 Analys 

6.1 Fritidsresor 

 

Konkurrensstrategier 

Det som kunderna ansåg vara viktigast vid valet av denna researrangör är som framgår av 

empirin resmålet och priset. Att respondenterna valt resmålet som det viktigaste är inte så 

konstigt då man vill bort från vardagen, samt att man kan ha en bestämd uppfattning om att 

man till exempel vill åka till en solsäker plats. Eftersom de etablerade researrangörerna 

erbjuder snarlika resmål blir helt enkelt pris väldigt avgörande vid valet av researrangör. Att 

de som rangordnade resmålet som viktigast, valde pris som det näst viktigaste, samtidigt som 

de som valde pris som viktigast också valde resmålet som näst viktigast, tyder på att det är 

just dessa faktorer som är avgörande för att Fritidsresors kunder skall välja dem. Även om du 

vill till ett specifikt resmål, är sannolikheten att någon av de andra etablerade researrangörerna 

erbjuder samma resmål väldigt stor. På så sätt blir pris avgörande. 

 

På fråga åtta angav de flesta respondenter att det som skulle kunna få dem att åka med 

Fritidsresor vid nästa restillfälle, var om resmålet de ville åka till erbjöds. Detta samtidigt som 

erbjudandet hade ett attraktivt pris. Detta är ett ytterligare bevis på att det är dessa faktorer 

som är de absolut viktigaste vid valet av denna researrangör. De etablerade researrangörernas 

likartade marknadsförning och utbud gör att konsumenterna blir mer fokuserade på just pris. 

Det finns ingen anledning för konsumenterna att efterfråga något annat mervärde än just 

billigast pris för att det skall vara återkommande kunder. Detta på grund av pris var ett av de 

viktigaste skälen till att de valde denna researrangör från första början. Att så få valde ett 

mervärde som utökad service för att återkomma till Fritidsresor, betraktar vi som ytterligare 

ett tecken på att dessa konsumenter har mer fokus på ekonomiska aspekter än andra värden. 

 

19 respondenter anger att de sökt information om researrangören och sin resa genom Internet 

och researrangörens hemsida. Att de fått information genom denna kanal beror troligtvis på 

att de flesta etablerade researrangörer stängt sina fysiska butiker, och att den digitala tekniken 

gjort det enkelt för konsumenter att söka sin information samt att genomföra sitt köp via 

Internet. Det kan handla om en bekvämlighetsfaktor, men även att det är tidsbesparande. 

Kunderna har bland annat inga öppettider att förhålla sig till, samtidigt som man själv väldigt 
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lätt kan jämföra vilka alternativ som finns att tillgå och enkelt kan urskilja det billigaste och 

bästa alternativet. 

  

Ytterligare en aspekt som rör hur denna researrangör använder Internet för att kommunicera 

med sina kunder är att de kontakter dem via e-post. De använder inte Internet för att skapa en 

relation till kunden, utan använder den mer som en kanal att sprida sin reklam genom. Efter 

det att man fått lämna sina åsikter genom ett frågeformulär tas ingen annan kontakt, mer än att 

man får standardiserade mail med rabatterade erbjudanden . Vi uppfattar därför inte detta som 

något relationsskapande, utan att det mer är inriktat på att locka kunden till köp genom 

rabatterade priser. 

Mervärde 

På fråga fem där respondenterna ställdes frågan om de haft möjlighet till att utforma resans 

innehåll, svarade hela 15 personer att de enbart delvis haft denna möjlighet, samtidigt som nio 

respondenter inte alls ansåg att de hade denna möjlighet. Detta är indikation på att kunderna 

inte känner sig delaktiga i den värdeskapande processen. Detta stämmer väl överens med 

transaktionsperspektivet rörande hur man betraktar kunderna, samt hur dessa interagerar med 

företaget. Detta ger även en indikation på att kunden upplever sig som ett objekt och inte som 

ett subjekt. Detta tyder på att mervärdet skapas i förväg, utan någon djupare interaktion med 

de tilltänkta kunderna. Mervärdet skapas således av företaget och återges i själva produkten. 

Att kunderna inte känner sig delaktige i denna process, återspeglas genom det resultat som 

genererades vid fråga sju. Även om hela 15 respondenter svarade att de rest med Fritidsresor 

mer än en gång, måste man även väga in att denna researrangör funnits till väldigt länge, är en 

av de största på den svenska marknaden, samt att de haft den positionen under samtliga 

individer ur enkätens populations uppväxt. Av den anledningen är sannolikheten väldigt stor 

att man någon gång skall ha rest med dem. Detta behöver alltså inte ha så mycket att göra med 

lojalitet. Att nästan en fjärdedel av respondenterna inte vet om de rest med Fritidsresor 

tidigare ger mer styrka åt det faktum att de inte känner sig delaktiga i resans utformning, då de 

troligen kommit ihåg denna researrangör. 

Den här typen av transaktionsmarknadsföring har lett till att många kunder inte känner sig 

involverade. 
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Involvering 

Vad som tidigare framgick var att den stora majoriteten ansåg att de inte varit involverade i 

resans utformning och utveckling. Vi anser alltså att Fritidsresors kunder är låginvolverade. 

Att de även ansett pris vara en avgörande faktor för valet av just Fritidsresor är ett ytterligare 

bevis på detta. 

 

Drygt 70 procent har svarat att det funnits möjlighet till att ge feedback. Detta anser vi inte 

vara särskilt personligt, och något som påverkar involveringsgraden, då detta ofta är i form av 

ett standardiserat frågeformulär som automatiskt skickas ut till varje kund. Att kunderna sedan 

inte vet hur denna feedback bemöttes i det avseendet att de inte vet hur den kom till 

användning för företaget, gör att möjligheten till feedback inte involverar kunden tillräckligt 

mycket. 

 

Gapanalys Fritidsresor 

 

Gap 1 

Fritidsresor menar att dess kunder väljer dem för att de erbjuder någonting unikt och en 

service av världsklass, som exempelvis dess ”Blue koncept”. Samtidigt medger de ändå att 

branschen tyvärr är extremt styrd av pris. Vad som framgår av kundenkäten är att kunderna 

valt fritidsresor på grund av att de erbjudit det resmål de vill åka till, och det till ett så billigt 

pris som möjligt. Detta innebär att man som kund letar efter resor till det specifika resmålet, 

och jämför sedan de olika alternativens priser för att senare välja det med bäst pris. 

 

Ledningens uppfattning om kundens förväntningar på kvalitet stämmer inte överens med 

verkligheten som framkommer i denna enkät. Ledningen tror att kunderna väljer dem för att 

de har differentierat sig gentemot sina konkurrenter, medan verkligheten skvallrar om att det 

som gjort att de valt Fritidsresor är att de erbjudit ett resmål till ett mer förmånligt pris än sina 

konkurrenter. I detta fall tycks Fritidsresor ändå vara medvetna om att priset styr i hög grad då 

de nämner det som ett stort problem under intervjun. Alltså hindras eller förvrängs inte den 

information som går uppåt från dem som sköter kundkontakterna märkbart. 

 

Gap 4 

Fritidsresor kommunicerar med dess kunder genom väldigt många olika kanaler. Man 

använder sig bland annat av TV-reklam, e-post, Internet samt olika sociala medier. Genom 



 

62

dessa utlovas det ena med det andra. Eftersom merparten av kunderna svarat att de åkt mer än 

en gång med Fritidsresor, är det en indikation på att det som utlovas i marknadsföringen 

stämmer överens med det som levereras. Att många av dem som tidigare åkt med Fritidsresor 

svarat att de kunde tänka sig att åka med denna researrangör igen om dess förväntningar 

motsvarades, är något som ytterligare visar på att fritidsresor verkar hålla det de lovar i sin 

marknadsföring. 

 

Gap 5 

Den större delen av respondenterna har rest med fritidsresor mer än en gång, vilket ger en 

antydan på att den upplevda tjänsten stämde bra överens med det man som kund förväntade 

sig. Att den överväldigande delen av respondenterna samtidigt angett resmål och pris som det 

absolut viktigaste vid valet av researrangör, skvallrar om att kunden anser att de flesta 

researrangörer motsvarar ens förväntningar. Man ser det alltså mer som ett standardiserat krav 

som kan förväntas från alla arrangörer. Detta är alltså inte något som direkt påverkar valet av 

researrangör, då den upplevda tjänsten och servicen som konsumenterna erhåller från de olika 

researrangörerna upplevs som snarlika. Att kunderna angett att de inte haft någon större 

möjlighet till att själva påverka resans innehåll, gör att risken för att den upplevda tjänsten 

inte stämmer överens med ens förväntningar, då man har en liten möjlighet att ändra på det 

som man köpt i form av en standardiserad paketresa. 

 

Detta stämmer inte överens med Fritidsresors syn på det hela, då de säger att dess kunder 

väljer dem på grund av dess unika erbjudanden samt dess höga servicegrad. 

 

Ving 

Konkurrensstrategier 

Vings respondenters rangordning av viktiga faktorer vid valet av researrangören i fråga, liknar 

den för Fritidsresor. Att pris och resmålet även här rankats som de viktigaste alternativen 

beror med största sannolikhet på att de båda researrangörerna har en liknande verksamhet och 

marknadsföring. Det liknande utbudet gör även här att kunderna anser att pris är en avgörande 

faktor. Som minst viktigt vid valet av denna researrangör, valde över hälften resans innehåll. 

Detta visar på att man som kund vet vad man kan förvänta sig av en charter just eftersom det 

är en form av ett paket med samma upplägg vart man än åker. Även detta belyser att kunder 

ser pris som avgörande. 
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Nästan 70 procent anger faktorer som är kopplade till pris som direkt avgörande på frågan om 

vad som skulle kunna få dem att välja samma researrangör vid nästa restillfälle. Härmed får vi 

ytterligare en indikation på att de etablerade researrangörernas likartade marknadsföring har 

lett till attraktion hos kunder som är priskänsliga. Alltså de etablerade researrangörerna 

konkurrerar om kunderna genom kostnadsledarskap. 

 

Över 50 procent har svarat att man hittat sin information genom Internet. Detta beror med 

största sannolikhet på att denna researrangörs huvudsakliga marknadsföringskanal är just 

Internetbaserad och att de flesta fysiska butikerna har stängts. Det mest tillgängliga och 

bekväma alternativet är Internet.  

 

14 av de 16 respondenter som angivit att de blivit kontaktade av researrangören efter avslutad 

resa har blivit det via e-post. De andra två har blivit uppringda på telefon. Precis som 

Fritidsresor använder Ving den moderna informationstekniken i dess kommunikation med 

kunder och försöker på så sätt at skapa en relation till kunden. Vi anser att kommunikation 

med kunden via ett frågeformulär skickat via e-post inte är tillräckligt för att skapa goda 

kundrelationer. Detta är snarare något man som kund kan förvänta sig och framstår mer som 

praxis hos alla researrangörer, än som något som bygger relationer med kunder. Att kunderna 

även angett att de får ”mailutskick” med specifika erbjudanden och rabatter, är ingenting som 

skapar en personlig kontakt med kunden, utan snarare reklam som skall locka kunden till att 

köpa nya resor. 

 

Mervärde 

En majoritet på 60 procent av respondenterna säger att de endast delvis haft möjlighet till att 

utforma resans innehåll, medan en fjärdedel anser att denna möjlighet inte alls fanns. Detta 

innebär att kunderna inte är involverade i den skapande processen och att mervärdet istället 

skapas i förväg av Ving och utan någon betydande interaktion med tilltänkta kunder. Föga 

förvånande är detta i liknelse med denna studies andra etablerade researrangör och 

studieobjekt, nämligen Fritidsresor. Det faktum att värdet skapas utan interaktion med kunden 

innebär att Vings sätt att skapa mervärde faller under transaktionsperspektivet. 

 

På fråga sju har en tredjedel av respondenterna svarat att de inte vet om de rest med Ving 

tidigare, vilket indikerar på att det är svårt att urskilja de etablerade researrangörerna, då de 

erbjuder ett likartat utbud, samt förhåller sig på liknande sätt i sin marknadsföring. Att så 
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många svarade ”vet ej” på denna fråga kan även ha att göra med respondenternas ålder, då sex 

av de åtta respondenter som svarat ”vet ej” är mellan 20 och 30 år. Dessa kan tänkas ha åkt 

med denna researrangör vid tidigare tillfällen, men då troligen inte reflekterat över vem som 

var arrangören av resan.  En annan bidragande faktor är de många aktörer, vilka ter sig lika på 

marknaden, vilket gör det än svårare att minnas vilken arrangör man åkte med. De äldre 

respondenterna i denna undersökning växte upp under en tid då antalet aktörer var begränsat 

och just Ving och band annat Fritidsresor var en av de få och stora researrangörer som fanns 

att tillgå. Detta gör att man med större sannolikhet minns att man rest med denna arrangör. 

Det faktum att Vings kunder anser att de inte är involverade i utvecklingen samt utformningen 

av resans innehåll gör att de inte känner sig delaktiga, och på sätt har svårare för att komma 

ihåg arrangören. 

 

Involvering 

Eftersom de flesta av Vings kunder inte ansett att de själva i hög grad kunnat utforma resans 

innehåll anser vi att dessa kunder är låginvolverade. Det som även framgick av enkäten var att 

det som var absolut viktigast vid valet av researrangör var pris, vilket är ett låginvolverat 

beteende. 

 

Drygt 40 procent av dem som sade att det fanns möjlighet till att ge feedback, svarade att de 

inte visste hur denna bemöttes, vilket tyder på en envägskommunikation. Detta innebär att 

kunden återigen inte involveras tillräckligt mycket i den värdeskapande processen. 

 

Gapanalys Ving 

 

Gap 1 

Ving säger att kunder väljer att resa med dem då de erbjuder koncepthotell med otroligt bra 

kvalitet och service, vilken ingen annan kan erbjuda. Ving anser även att kunderna gillar 

varumärket som är väldigt starkt, samtidigt som det ofta syns och hörs. Av det som framgår 

av enkäten har kunderna valt just Ving för att de haft ett bra pris. Det som kunderna även 

tycker är av stor vikt är resmålet. Resans innehåll som bland annat innefattar utflykter och 

hotell har av en majoritet valts som minst viktigt. Att många sade att bättre pris skulle kunna 

få dem att åka med Ving igen är något annat som antyder detta. Av detta framkommer att 

kunderna valt Ving av samma anledning som kunderna valde Fritidsresor, det vill säga att de 

erbjudits ett bättre pris än vad konkurrenterna lyckats med. 
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Vings uppfattning om sina kunder och dess förväntningar på kvalitet stämmer alltså inte 

överens med hur kunderna ser på det hela. Kunderna har inte valt Ving på grund av 

varumärket eller kvaliteten på hotellen, utan på grund av de erbjudit rätt resmål till ett 

fördelaktigt pris. 

 

Gap 4 

Kommunikation med kunderna sker mestadels genom Internet, som exempelvis hemsidan, 

Facebook, och andra sociala medier. I denna kommunikation lockas kunder av olika 

erbjudanden och löften. Då hela 60 procent svarat att de rest mer än en gång med Ving, är det 

ett tecken på att de håller det som utlovas i kommunikationen med dess kunder. 

 

Gap 5 

Majoriteten av respondenterna har rest med Ving mer än en gång, vilket visar på att Ving 

håller det de lovar då de knappast annars hade varit återkommande kunder. Likt Fritidsresors 

kunder är det pris som har stor del i valet av researrangör. Att resans innehåll som exempelvis 

hotell och utflykter inte ses som viktigt tror vi har att göra med att kunderna förväntar sig en 

viss grad av kvalitet och service. Detta ses inte längre som något specifikt för en särskild 

arrangör, utan service och kvalitet ses som en självklarhet, vilken samtliga arrangörer 

erbjuder.  På så sätt är detta inte av större vikt vid valet av arrangör, då man vet vad man får 

vid köp av en charterresa. Kunderna anger att de inte är delaktiga i resans utformning, vilket 

innebär en stor risk för att den upplevda tjänsten i slutändan inte skall stämma överens med 

den förväntade tjänsten. 

 

Claes Pellvik marknadschef på Ving säger att dess målgrupp inte är så kallade ”prisjägare”, 

utan de som är ute efter en unik hotellupplevelse med en hög servicegrad. Detta stämmer 

alltså inte överens med denna undersökning, vilken pekar på motsatsen, det vill säga att dess 

största kundgrupp är just ”prisjägare”, samtidigt som den minsta är de som prioriterar 

hotellupplevelsen och servicen. 
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Läs och Res  

 

Konkurrensstrategier  

Av det empiriska resultat som enkätundersökningen visade är det tydligt att Läs och Res 

reserbjudanden främst attraherar sådana slags kunder som lockas av unika och differentierade 

erbjudanden. En majoritet av respondenterna ansåg att resans innehåll och resmålet var 

viktigast, vilket tyder på att dessa kunder efterfrågar en mycket specifik upplevelse. Det är 

alltså en viss plats de är intresserade av, samt de aktiviteter och den helhetsupplevelse som de 

förväntar sig få genom att besöka denna plats. Att de rankade priset så lågt när de rangordnade 

vad som var viktigast vid valet av denna researrangör, stärker ytterliggare bedömningen av att 

dessa kunder är ute efter en unik och särpräglad upplevelse. Detta är något som Läs och Res 

enligt dessa kunder kan erbjuda i motsats till de etablerade researrangörerna.  

 

De standardiserade paketerbjudanden som de etablerade researrangörerna levererar till sina 

kunder bör inte locka den typen av respondenter som har åkt med Läs och Res, åtminstone 

inte om de gör en liknande rangordning som i enkätundersökningen över vad de ansåg vara 

viktigt vid val av denna nischade researrangör. Att service ansågs vara så pass oviktigt vid val 

av denna researrangör att över hälften av respondenterna, 13 stycken, valde denna faktor som 

den med minst betydelse, beror med högsta sannolikhet på hur denna arrangörs resor 

marknadsförs. Genom att de resor Läs och Res anordnar ofta beskrivs som krävande och att 

boendet ofta är enkelt, gör att potentiella kunder får vissa i förväg bestämda förväntningar. 

Kunder som efterfrågar en hög grad av service, i form av till exempel ett lyxigt boende och 

uppassning, blir troligtvis inte lockade av den typen av resor som Läs och Res erbjuder.  

 

Svaren som genererades genom denna enkät visar att service upplevs som en obetydlig, eller 

åtminstone mindre viktig faktor, när respondenterna valde att resa med denna arrangör. Det är 

dock viktigt att påpeka att anledningen att respondenterna i sådan stor utsträckning valt 

service som det minst viktiga vid valet av denna researrangör, troligtvis även har med hur de 

tolkar innebörden av denna faktor. De flesta av Läs och Res resor beskrivs bäst som just 

högförädlade reseupplevelser. Dessa kräver ofta en högre servicegrad än mer standardiserade 

resor, då det bland annat alltid förekommer guider på resorna samt olika typer av specifika 

aktiviteter som anordnats för resenärerna. Innan resan sker även olika slags 

informationskvällar. Service är i denna mening en stor del av den reseupplevelse som denna 

nischade researrangör levererar, vilket man skulle kunna tycka borde ha framkommit mer i 
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respondenternas svar. Att så inte var fallet tror vi har att göra med att dessa respondenter 

förknippar service med lyx och olika former av uppassning, vilket som tidigare nämnt inte är 

sådana aspekter av resande som denna researrangör har lyft fram i marknadsföringen och i 

utförandet av sina resor.  

 

Fråga nummer åtta i kundenkäten där respondenterna fick svara öppet på vad som skulle 

kunna få dem att göra ytterligare en resa med denna researrangör, visar även den att de kunder 

som rest med denna nischade researrangör efterfrågar differentierade resupplevelser. Läs och 

Res val att genom en marknadsföringsstrategi som bygger på differentiering skapa nischade 

och särpräglade resor, har bidragit till att de fått kunder som efterfrågar just denna typ av 

egenskaper hos resorna. Drygt 60 procent av de svarande kunde tänka sig att resa med denna 

arrangör även vid nästa resa om Läs och Res på ett eller annat sätt fortsatte att erbjuda och 

utveckla spännande resor. En majoritet av respondenterna värderar med andra ord arrangörens 

förmåga att erbjuda olika slags högförädlade reseupplevelser, i motsats till att istället 

efterfråga mer ekonomiskt relaterade egenskaper hos reserbjudandena som de flesta av 

Fritidsresors och Vings kunder gjorde.  

 

Fyra stycken av respondenterna ville resa med denna arrangör igen om de hade tid, vilket är 

ett tecken på att den typen av resor som en differentieringsstrategi eller segmentfokus strategi 

skapar, ofta kräver mer utav kunderna. Läs och Res resor är i de flesta fall längre än de som 

de etablerade researrangörerna erbjuder, vilket gör att kunderna måste uppvisa en hög grad 

engagemang genom att till exempel se till att de har ledigt under en hel månad, för att kunna 

utföra en sådan resa. Detta faktum återspeglas tydligt genom att en betydlig andel av 

respondenterna, nästan en tredjedel, hade viljan att resa med denna researrangör igen men 

under förutsättningen att de hade tid att göra detta. 

 

Vid frågan hur Läs och Res kunder hade fått information om denna arrangör, framkom det att 

mer än en tredjedel av respondenterna hade gjort detta via researrangörens fysiska butik. På 

detta sätt skiljer sig denna nischade researrangörs kunder markant från denna studies två 

etablerade researrangörers kunder. En överväldigande majoritet av Ving och Fritidsresors 

kunder använde sig som bekant av Internet vid sin informationsinhämtning. 

 

Att det var färre som använt Internet för att få information om Läs och Res, och att den största 

andelen respondenter istället besökt den fysiska butiken, tyder på att denna arrangör 
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huvudsakligen använder informationsteknologin i form av sin webbplats som ett komplement 

eller add-on till den ordinarie verksamheten. Även om Läs och Res själva möjligtvis betraktar 

sin webbplats som en viktig marknadsföringskanal, verkar kunderna komma i kontakt med 

Läs och Res i större utsträckning genom denna arrangörs fysiska butik, samt även via bekanta. 

Denna researrangör använder inte den moderna tekniken på det allomfattande vis som E-

CRM:s principer förespråkar, utan mer som ett add-on. Enligt E-CRM bör 

informationsteknologi användas tidigt i den värdeskapande processen och genomsyra allt 

företaget gör om den skall kunna ha en relationsskapande funktion. Så verkar inte vara fallet 

här då respondenterna föredragit andra sätt att inhämta information.  

 

Samtidigt som Läs och Res inte verkar följa vissa av E-CRM:s principer, pekar 

respondenternas svar ändå på att denna researrangör lyckats hålla balansen mellan 

användandet av modern teknik, samt den ”mänskliga touch” som Electronic Customer 

Relationship Management diskuterar vikten av. Att erbjuda kunderna ett alternativ till 

informationsinhämtning och bokning av resa via Internet ger researrangören möjligheten att 

mer djupgående lära känna kundernas behov, samt förhoppningsvis skapa långvariga 

kundrelationer.  

 

Läs och Res har alltså använt sig av en konkurrensstrategi som bygger på differentiering samt 

att skapa förutsättningar för att förstå vad ett specifikt kundsegment efterfrågar.  

 

Fråga nummer nio i kundenkäten berör även den bland annat hur researrangören förhåller sig 

till användandet av IT inom verksamheten. Samtliga respondenter blev kontaktade via e-post. 

Tre av dessa blev dock även inbjudna till återträff, vilket även det tyder på att denna 

researrangör har ett mer balanserat förhållningssätt till användandet av informationsteknologi.  

 

Mervärde 

När respondenterna fick besvara hur pass delaktiga de varit i utformningen av resans innehåll, 

svarade samtliga att de antingen till stor del eller helt och hållet haft möjligheten att vara 

involverade i utformningen. En hög delaktighet i den värdeskapande processen är ett av 

kännetecknen för relationsmarknadsföring, och respondenternas svar visar att det är denna typ 

av marknadsföring som Läs och Res bedriver. Genom att Läs och Res kunder känner att de 

kan påverka hur reserbjudandet utformas skapas förutsättningarna för en hög grad av 
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involvering. Detta bidrar till att chanserna för att långvariga relationer mellan kund och 

företag uppstår.  

 

Svaren som fråga nummer sju genererade tyder även de på att denna researrangör brukar en 

värdeskapande process tillsammans med sina kunder. Nästan 40 procent av respondenterna 

hade rest med denna arrangör mer än en gång. Kunder som är involverade i ett företags 

värdeskapande är ofta återkommande kunder tack vare de relationer som uppstår emellan 

parterna. På detta vis bekräftar respondenternas svar i detta fall det som i uppsatsens 

teoretiska kapitel diskuterar om värdeskapande vid relationsmarknadsföring. Denna nischade 

researrangör är alltså inte inriktad på enstaka utbyten med kunder.  

 

Att ingen av respondenterna valde ’Vet inte’ som svar på denna fråga, är ett tecken på att 

relationsmarknadsföring skapar mer delaktiga kunder än vad värdedistribution gör, med 

följden att kunderna blir avsevärt mer medvetna om vilket specifikt företag det är som de har 

köpt en tjänst eller produkt av. Denna studies två etablerade researrangörer, som bedriver 

transaktionsmarknadsföring, hade en mängd respondenter som valde svarsalternativet ”Vet 

inte” på denna fråga.  

 

Involvering 

Syftet med kundenkätens sjätte fråga var att undersöka hur pass involverade researrangörens 

kunder är. En stor majoritet, nästan 85 procent, ansåg att det fanns möjlighet att ge feedback. 

Endast två stycken respondenter tyckte att det endast delvis fanns möjlighet till detta, men det 

faktum att samtliga respondenter kände att de synpunkter de lämnat hade bemötts på ett 

mycket positivt sätt visar att der råder en tvåvägskommunikation mellan företaget och 

kunderna. Denna tvåvägskommunikation har bidragit till att denna researrangör fått 

höginvolverade kunder, vilket resultaten av fråga sju bland annat också tydde på.  

En hög grad återkommande kunder som till stor del inhämtar information via den fysiska 

butiken, och det faktum att samtliga av undersökningen respondenter även anser sig ha ett 

positivt meningsutbyte med arrangören i fråga, talar för bedömningen att Läs och Res har 

kunder med en hög involveringsgrad. 
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Gapanalys Läs och Res 

 

Gap 1 

Christian säger att kunderna väljer att resa med dem då de vill uppleva det verkliga mötet med 

lokalbefolkningen, komma bort från massturismen och lära sig något om 

levnadsförhållandena i det land man besöker. Man vill få en erfarenhet för livet, och därför 

reser de med dem. Han sade även att resorna är väldigt prisvärda då man inte bor på några 

lyxhotell, utan bor hos lokalbefolkningen. 

 

Anledningen till att kunderna valt att resa med Läs och Res är på grund av de resmål de 

erbjuder, samt resans innehåll. Om man väljer att resa med Läs och Res, gör man det på grund 

av resans innehåll. Innehållet är det som marknadsförs och det folk lockas av. Kunderna 

angav även att de gärna reste med Läs och Res igen, om de fortsätter att erbjuda denna typ av 

resa på andra platser. Många nämnde även att det skulle vara lättare att åka om det fanns 

kortare resor med samma upplägg. 

 

Kundernas förväntningar på kvaliteten och ledningens uppfattning om densamma stämmer 

alltså väl överens. 

 

Gap 4 

Kommunikationen med kunder sker genom enstaka annonser i resemagasinet Vagabond och 

hemsidan på Internet. Den största delen av kommunikationen anser Christian inte görs av dem 

själva, utan kunder emellan, det vill säga ”word of mouth”. Läs och Res kommunicerar även 

med sina kunder vid sina resekvällar, samt i samband med bokningar som ofta sker via 

kontoret eller via telefon. Efter avslutad resa tas även en kontakt genom e-post. 

 

Att nästan 40 procent av respondenterna svarat att de rest med Läs och Res mer än en gång, är 

en indikation på att det som utlovats via marknadskommunikationen stämmer överens med 

det som levereras. Att många anger att de fått information om researrangören via bekanta som 

tidigare rest med Läs och Res är ytterligare ett bevis på att det som utlovas också levereras. 

 

Gap 5 

Att 40 procent av respondenterna är återkommande kunder är alltså en indikation på att den 

upplevda tjänsten överensstämmer med den förväntade tjänsten. Att en stor del av 
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respondenterna angav att de fått information om denna arrangör via bekanta är även det ett 

kvitto på att dessa kunder varit nöjda med tjänsten, då de annars inte hade tipsat om denna 

arrangör.  Att man som kund haft stor möjlighet till att utforma resans innehåll på plats, men 

även innan resans början, ökar chanserna till att det man förväntar sig också är det man får 

uppleva. Detta eftersom man själv har möjlighet att styra sin resa efter sitt eget behov. 

 

Detta visar på att det råder en korrekt uppfattning om att den upplevda tjänsten stämmer 

överens med den förväntade.  
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7 Resultat 

 

Syftet med denna studie är Att analysera och utvärdera sambandet mellan företagens 

marknadsföringsstrategi och konsumenternas val av researrangör.  

 

Detta samband har undersökts dels genom att studiens researrangörer har redogjort för sin 

marknadsföringsstrategi, samt att det skett en utvärdering hur studiens nischade researrangör 

och de två etablerade arrangörernas kunder skiljer sig på grund av valda strategier. En Gap-

analys har även utförts där målet å ena sidan har varit att jämföra hur researrangörerna 

uppfattar sig själva och sina kunder, samt hur kunderna i sin tur uppfattar arrangörerna.  

 

Konkurrensstrategier 

I intervjuerna med de båda etablerade researrangörerna framgick det att de båda ansåg sig 

bedriva differentiering som konkurrensstrategi. De ansåg sig erbjuda unika erbjudanden, 

upplevelser och speciella hotell. Vad som framkommer av analysen är att de båda snarare 

bedriver kostnadsledarskap som konkurrensstrategi, då dess kunder värderar pris högst. I 

intervjun med Läs och Res framkom det att de vill erbjuda unika upplevelser, vilket innebär 

att de använder både differentiering och fokusering som konkurrensstrategi. Detta stämmer 

även överens med enkätundersökningen då respondenterna uppvisade sådana egenskaper som 

man förväntar sig av den typ av kunder man får när man bedriver denna typ av strategi. Bland 

annat framkom det att man valt att resa med Läs och Res på grund av resans unika innehåll. 

 

De etablerade resarrangörerna bygger av vad som framgår av både intervjuerna samt 

enkäterna på informationsteknologin Internet. De etablerade researrangörerna har förändrat 

sin verksamhet från att ha varit analoga till att bli webbaserade. Internet är alltså hos de 

etablerade researrangörerna att betrakta som en added value. Av analysen framgår att 

kunderna även föredrar att hämta sin information på Internet, vilket är målet med denna 

strategi.  

 

Den nischade researrangören har valt att använda den moderna informationsteknologin som 

ett komplement till den ordinarie verksamheten. Denna strategi har gjort att de fått en bättre 

och mer personlig kontakt med kunderna, då de främst hämtar information hos bekanta, samt i 

den fysiska butiken. Detta främjar en tvåvägskommunikation. 
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Det finns alltså ett tydligt samband mellan den konkurrensstrategi researrangören väljer och 

vilka kunder man då attraherar. De etablerade arrangörerna lockar främst priskänsliga kunder, 

medan den nischade arrangören i sin tur attraherar kunder som värderar faktorer som bygger 

på differentiering och högförädling.  

 

Hur researrangörerna förhåller sig strategiskt till användandet av IT påverkar även vad för 

slags kunder dessa får. Studiens nischade arrangör har erhållit kunder som föredrar ett mer 

personligt möte, medan de etablerade researrangörernas kunder huvudsakligen använder den 

moderna tekniken i sin informationsinhämtning och inte ser det personliga mötet som så 

viktigt. 

 

Mervärde 

Analysen pekar på att de etablerade researrangörerna, det vill säga Fritidsresor och Ving 

bedriver transaktionsmarknadsföring då kunderna inte är delaktiga i resans utformning, samt 

att interaktionen mellan kund och arrangör är bristfällig. Detta innebär att de fått kunder som 

inte är delaktiga i utformningen av reserbjudandet och som lockats av ett lågt pris. I fallet med 

den nischade researrangören pekar analysen istället på att de bedriver en relationsinriktad 

marknadsföring. Detta har attraherat kunder som vill, samt också ansett sig ha varit delaktiga i 

resans utformning.  

 

Involvering 

De etablerade researrangörerna bedriver transaktionsmarknadsföring, vilket innebär en 

strävan efter att erhålla stordriftsfördelar. Detta har medfört att de kunder man attraherar är 

sådana som är priskänsliga och sådana som inte anser att resans innehåll är av någon större 

vikt. Kunderna är med andra ord låginvolverade.  

 

Den nischade researrangören som satsat på relationsmarknadsföring, har i och med det fått 

kunder som är involverade i resans utformning. Dessa tycker att det är viktigt att ha möjlighet 

att påverka sin resa och innehållet av denna. Att kunderna även tyckte att feedbacken 

bemöttes positivt, samt att de även såg vad det ledde till, innebär att kunden är väldigt 

involverad. Att kunden ofta även sökt information om sin resa genom en ”face to face” 

interaktion, är ett tydligt tecken på relationsmarknadsföring, vilket i sin tur leder till en 

höginvolverad kund.  
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Gap 1 

De båda etablerade researrangörerna ansåg att deras kunder efterfrågade ett differentierat 

reserbjudande, vilket inte analysen pekar på. Denna antyder snarare att dess kunder 

värdesätter pris och att just det differentierade erbjudandet inte ses som så viktigt. I den 

nischade researrangörens fall rådde en överensstämmelse med vad de trodde sina kunder 

värdesatte och vad det i själva verket gjorde. 

 

Gap 4 

Både de etablerade researrangörerna samt den nischade researrangören verkar hålla det de 

lovar i sin marknadskommunikation, då de annars inte skulle ha haft en så stor andel 

återkommande kunder. 

 

Gap 5 

Samtliga studieobjekt visar på att de har återkommande kunder vilket tyder på att den 

upplevda tjänsten överensstämmer med den förväntade. Det som är viktigt att poängtera är att 

det är lättare att den upplevda tjänsten inte motsvarar förväntningarna i de etablerade 

researrangörernas fall, då man som kund inte har någon större möjlighet att påverka sin resa. 

 

Sammanfattningsvis kan man se ett tydligt samband mellan de marknadsföringsstrategier 

studiens researrangörer valt, och den typ av kund de då attraherar. Gapanalysen visar även att 

det är viktigt att det råder en överensstämmelse mellan den strategi företagen väljer och det 

som ens kunder förväntar sig. I de etablerade researrangörernas fall finns det ett gap mellan 

ledningens uppfattning och kunders förväntningar på kvalitet, vilket kan röra till det när det 

gäller vilka kunder man vill attrahera.  
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8 Slutsats och diskussion 

8.1 Slutsats 
Den frågeställning som studien ämnar svara på är: Vilka faktorer är viktiga för de etablerade 

researrangörernas långsiktiga överlevnad på en mogen marknad? 

 

Av resultatet framgår att de etablerade researrangörernas kunder är låginvolverade, och 

prefererar ett billigt pris framför andra mervärdesfaktorer som exempelvis service, resans 

innehåll och hotell. Det framgår att kunderna inte heller är involverade i den värdeskapande 

processen, då det bedrivs en envägskommunikation mellan dessa företag och dess kunder. De 

etablerade researrangörerna bedriver således värdesdistribution och ser på kunden som ett 

objekt. 

 

De nischade researrangörerna har i motsats till de etablerade höginvolverade kunder, vilka 

anser att just resans innehåll, samt den högförädlade upplevelsen i sin helhet är av yttersta 

vikt. Kunderna är även i hög grad involverade i den värdeskapande processen, vilket betyder 

att de nischade researrangörerna bedriver en värdeskapande strategi. Detta betyder att 

kunderna ses som ett subjekt och som en strategisk partner. 

 

Uppsatsens bakgrund uppmärksammade det faktum att de etablerade researrangörerna inte har 

lojala kunder. Att de har stordriftsfördelar är inte tillräckligt för att uppnå långsiktig 

överlevnad. Den marknadsföringsstrategi som de etablerade researrangörerna nu bedriver har 

resulterat i låginvolverade kunder, och dessa arrangörer ställs därför inför två val. Antingen 

kan de fortsätta med den nuvarande strategin, och dess långsiktiga framgång är då beroende 

av förmågan att ständigt kunna erbjuda marknadens lägsta pris. Dessa arrangörer kan då inte 

förvänta sig återkommande kunder eftersom denna uppsats undersökning har visat att så inte 

är fallet. Om de väljer att fortsätta med denna strategi som innebär att förvärva 

stordriftsfördelar, är den viktigaste faktorn för långsiktig överlevnad att man har möjligheten 

att erbjuda det lägsta priset på marknaden. 

 

Författarna av denna uppsats anser att det är en omöjlighet att ständigt kunna erbjuda det 

billigaste priset på den hårt konkurrensutsatta marknaden. För att uppnå långsiktig 

överlevnad bör de etablerade researrangörerna därmed istället välja en strategi som bygger 

på differentiering. Det finns flera faktorer som är viktiga för en framgångsrik implementering 

av en sådan marknadsföringsstrategi. Dessa är att kunna erbjuda ett i kundernas ögon unikt 
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erbjudande som kan attrahera höginvolverade kunder. En annan viktig faktor är därför även 

att bedriva en värdeskapande process där kunderna är delaktiga. Detta är en förutsättning 

för att kunna få lojala kunder och därmed kunna uppnå en långsiktig överlevnad på den 

mogna marknaden.  

8.2 Diskussion 
Det som inte fått så mycket utrymme i denna studie, är att de båda etablerade 

researrangörerna faktiskt visar på att de är medvetna om att de behöver utveckla och förändra 

sin marknadsstrategi. De båda betonar att deras primära kundgrupp inte är sådana som väljer 

researrangör efter pris, utan sådana som är ute efter en särskild upplevelse och värdesätter 

kvalitet och andra högförädlade attribut.  

 

De säger att de erbjuder någonting unikt, vilket innebär att de själva vill använda sig av 

differentiering som konkurrensstrategi. De båda etablerade arrangörerna har bland annat 

börjat erbjuda så kallade Temaresor under andra varumärken. Det finns alltså en vilja att 

erbjuda differentierade tjänster som attraherar höginvolverade kunder. Av vad som 

framkommer av studien har detta ur kundernas synvinkel inte varit tillräckligt tydligt, men det 

är värt att poängtera att denna problematik är något som de försöker göra någonting åt. 

 

En annan aspekt som rör hur de etablerade researrangörerna kan utveckla sin strategi och på 

så sätt erhålla mer höginvolverade kunder är hur de använder IT. Den moderna tekniken utgör 

en stor del av dess verksamhet, men denna används mestadels för en envägskommunikation 

med kunderna. Om de istället lyckades utveckla denna del av verksamhet, så att IT kan bidra 

till en djupare interaktion med kunden, skulle ett relationsskapande äga rum. Detta skulle öka 

chanserna till att få långvariga relationer till sina kunder som i slutändan skulle leda till lojala 

kunder. 

 

Även de nischade researrangörerna behöver se över möjligheten att använda IT på ett mer 

kreativt och relationsskapande sätt. Detta enligt E-CRM:s principer. 
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9 Kritisk granskning 

9.1 Källkritik 
Det är viktigt att ha tillförlitliga och objektiva källor för att kunna göra en korrekt bedömning 

av vilka faktorer som är viktiga för de etablerade researrangörernas långsiktiga överlevnad. 

Denna studies källor i form av enkäternas respondenter, anses vara tillförlitliga och ha en hög 

grad av generaliserbarhet då de valts på ett sådant sätt att de inte har någon anledning att inte 

svara ärligt. Dock kan generaliserbarheten i den nischade researrangörens fall ifrågasättas då 

det tänkta antalet respondenter ej uppnåddes. Detta berodde på tidsbrist samt stora svårigheter 

att nå denna typ av kunder.  

 

Kundernas uppfattning om de etablerade researrangörerna kan också vara någonting som 

sitter i från en lång tid tillbaka, och därmed inte behöver spegla nuläget. Dessa arrangörer har 

funnits så pass länge att respondenterna har bestämda uppfattningar om arrangören, vilket 

påverkat respondentens svar. De kan alltså ha en förlegad bild av företaget, vilket påverkar 

resultatet. 

 

Vi hade gärna velat ha fler studieobjekt för att resultatet skulle bli mer generaliserbart, men 

även i detta fall gjorde bristen på tid att vi fick begränsa oss till de för studien valda 

undersökningsobjekten. 

9.2 Självkritik 
För att resultatet och slutsatsen av denna studie skall uppnå en hög grad av tillförlitlighet är 

det viktigt att ett objektivt tänkande eftersträvas av författarna genom hela undersökningens 

gång. Att hålla ett objektivt och förutsättningslöst förhållningssätt till såväl intervjuerna och 

övriga respondenter, samt till det valda ämnesområdet i stort, skapar förutsättningar för att 

studiens data blir tillförlitliga och generaliserbara.  

Författarna av denna uppsats har strävat efter att hålla en öppen inställning under 

undersökningens gång, men givetvis är det svårt att helt undgå att en grad av subjektivitet 

påverkar hur data inhämtas och tolkas. En del av aktörerna i denna studie, så som de två 

etablerade researrangörerna, har varit aktiva på marknaden under flera decennier och är 

välkända i Sverige. Detta gör att i förväg bestämda uppfattningar om dessa aktörer eventuellt 

kan ha påverkat hur till exempel intervjuerna med dessa företag organiseras och sedan 

analyseras.  



 

78

Studiens nischade researrangör var innan undersökningens utförande okänd för författarna, 

vilket kan innebära att det rådde färre förutfattade meningar om denna aktör. Som tidigare 

nämnt har dock författarna eftersträvat en neutral inställning till studiens samtliga deltagare.  
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Bilaga 1: Kundenkät  

 

Du som har rest med Ving någon gång under de senaste tre åren 

kan vara delaktig i denna undersökning.  

(Vid undersökning av Fritidsresors kunder var kravet att de rest med 

denna researrangör. Vid undersökning av den nischade 

researrangörens kunder var kravet att medverka istället att ha rest 

med denna specifika arrangör (Läs & Res) någon gång under de senaste tre åren).  

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver vår kandidatuppsats om resebranschen, och 

vi är därför mycket tacksamma om du vill bidra med dina åsikter.  

 

Tack för Din medverkan!  

___________________________________________________________________________ 

 
Sätt ett kryss vid Ditt svar:  
 
 
1.   Är du:  
 
 

Kvinna    Man 
 
 

2. Din ålder: 
 
 
     20‐30    31‐50    51‐65    66+ 
 
 
 
3. Vad var viktigast vid valet av denna researrangör? Rangordna från 1 till 5, där 1 är viktigast.  
 

____Pris 
 
____Service 
 
____Resans innehåll 
 
____Tidigare erfarenheter 
 
____Resmålet 
 
Annat___________________________________ 
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4. Hur fick du information om denna researrangör? 
 
 
Internet    TV/tidningsreklam  Via researrangörens fysiska butik 
 
 
Via bekanta    På annat sätt_________________________ 
 
 
5. Har du haft möjlighet att själv utforma resans innehåll? 
 
 
Inte alls    Delvis (ex. resans längd)                 Till stor del              
 
 
Helt och hållet (helt skräddarsydd) 
 
 
6. Fanns det någon möjlighet att ge feedback?  
 
 
Ja    Delvis    Nej 
 
6a. Om du framfört feedback, hur bemöttes denna?  
 
__________________________________________________________ 
 
 
7. Har du rest med denna researrangör mer än en gång? 
 
 
Ja   Vet ej         Nej  
 
 
8. Vad skulle kunna få dig att välja samma researrangör vid nästa restillfälle?  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
9. Har researrangören på något sätt kontaktat dig efter din resa?  
 
Ja    Nej 
 
9a. Om ja, hur skedde denna kontakt?  
 
___________________________________________________________ 

 
Tack för Dina svar! 
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Bilaga 2: Intervju med Marie Malmros, Fritidsresor 

 

1) Beskriv er verksamhet i korta drag, (affärsidé, mission)… 

Vår mission är att infria semesterdrömmar, och eftersom Fritidsresor är en internationell 

organisation blir det på engelska ”making dreams come true”. Fritidsresor har under senare tid 

jobbat efter mottot ”dagarna du minns”, vilket fått stor uppmärksamhet i och med Mads Mikkelsens 

medverkan i reklamfilmen på TV, samt spinoffen som gjordes i programmet Hellenius hörna.  Folk 

har höga förväntningar på resor, då tiden för resande är liten, samtidigt som att när man väl reser, är 

det något man sparat pengar till för att kunna göra. Därför måste det bli rätt. Undersökningar som 

gjorts säger att det inte finns någon tid till att ta det lugnt och att slappna av, därför behöver man 

koppla av, samt få tid tillsammans. Det behöver inte nödvändigtvis hända så mycket på resan, utan 

det viktigaste är att man får koppla av och komma bort från vardagen. Vi tillhör TUI Travel plc som 

är världens största resekoncern med huvudkontor i London. Koncernen består av en oerhört stor 

mängd av olika arrangörer, som bland annat Tema och Wondercruises. 

2) Vilka är de största förändringar ni sett inom resebranschen det senaste decenniet? 

Folk har mindre tid, därför försöker de uppleva så mycket som möjligt under sin resa, både ta det 

lugnt, men samtidigt uppleva saker. Direktcharter till resmål som ligger långt bort är en ny 

företeelse. Det är chartern som öppnat möjligheten till att resa så långt bort som exempelvis Mexico 

och Barbados. Människor har även ändrat sig vad gäller när de reser. Idag reser man mycket oftare 

och man reser också längre bort. Förr reste man under den så kallade industrisemestern på 

sommaren. Nu reser man hela tiden, och nästan lika mycket på vintern som på sommaren. Det har 

blivit ett stort fokus på samhällsansvarstagande, där de stora researrangörerna utsetts för en väldigt 

hård kontroll, vilket vi tycker är lite orättvist eftersom denna kontroll inte sker i samma utsträckning 

hos reguljärflygen eller på hotellen. Vi jobbar ofta lokalt med CSR, dock är inte kunderna villiga att 

betala extra för det, utan anser att företagen skall stå för kostnaden. Kunder ser det som en bonus 

och inte något som är avgörande vid val av resa. Lågkonjunkturen har medfört att kunder efterfrågat 

mer prisvärda alternativ, som exempelvis All inclusive. Lågprisflygen har påverkat branschen 

genom hårdare konkurrens. Den största förändringen är att Internet tagit över och att därför endast 3 

% av våra sålda resor säljs i butik. Därför planerar vi att stänga flertalet butiker, då de inte är 

lönsamma. Endast fyra fysiska butiker skall finnas kvar. 

3) Hur går det till när ni utvecklar nya resmål och erbjudanden? 
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a) Vad är unikt med just era erbjudanden, det vill säga hur skiljer ni er från andra aktörer? 

 

b) Varför har ni valt att fokusera på just detta? 

Vi gör undersökningar för att få reda på vad kunderna vill ha. Detta genom ett frågeformulär vi 

skickar ut till våra kunder via mail. Vi kollar också på våra utländska aktörer inom TUI Travel plc, 

för att se trender och sådant som skulle kunna testas på den skandinaviska marknaden. Vi arbetar 

med detta för att ständigt utveckla vår produkt. 

Alla inom chartebranschen är väldigt generiska och lika varandra. Därför måste vi hela tiden 

differentiera vår service och vår produkt. Vi försöker ta fram nya resmål som vi är först med, till 

exempel charter med direktflyg till Barbados, samt nya koncept som exempelvis Blue Village, Blue 

Couples. Exempel på service som vi är ensamma om, är ”guideonline”, vilken fungerar som en 

SMS- och mailfunktion, där vi kommunicerar med kunderna under resans gång och ger tips på 

exempelvis matställen och sevärdheter. 

Vi har valt att fokusera på detta för att skilja sig från mängden, och erbjuda något unikt. 

4) Är kunden med och påverkar resans utformning på något sätt? 

Om ja, hur går detta till?, hur hanterar ni feedback? 

Genom kundundersökningar, frågeformulär, feedback, samt reklamationer. 

Feedback är väldigt värdefullt när det gäller att utveckla resmål. 

5) Varför tror ni att kunder lockas av just era erbjudanden? 

Vi har något unikt att erbjuda, men samtidigt väldigt svårt att svara på. Vi är självkritiska och 

jobbar stenhårt med unika resor såsom ”Blue”-konceptet. Genom att kategorisera våra resor gör vi 

det enkelt för kunder att hitta det de söker. Branschen är extremt prisstyrd, vilket gör det svårt att 

visa hur man är unik. Unika erbjudanden och service i världsklass krävs för att kunden skall komma 

tillbaka. 

6) Hur når ni ut till, samt hur kommunicerar ni med potentiella kunder? 

Annonsering, TV-reklam, webben, sociala medel som Facebook och Twitter. Vi arbetar brett med 

många kanaler, allt för att nå ut och förstärka vårt budskap. 



 

86

7) Har ni återkommande kunder? 

 

 

a) Hur förhåller ni er till dessa?  

b) Behåller ni kontakten på något sätt? 

c) Privilegieras tidigare kunder? 

 

Vi har 34% återkommande kunder, och har som mål att nå upp till 37%.  

Specialerbjudanden går i första hand ut till tidigare kunder. De kan till exempel uppgraderas till 

bättre hotell, ges rabatter, men även andra förmåner som exempelvis biljetter till en 

bamseföreställning.Det är viktigt hur de kommunicerar med dessa då vi referar till dem som en 

trogen kund. Frågeformulär skickas till mail. Vid reklamationer sker kontakten till 90 % av att de 

ringer upp kunden för en personlig kontakt. 

8) Vilken betydelse har informationsteknologin, främst Internet för er verksamhet? 

 

 

a) Hur påverkar det er marknadsföring, samt kontakt med kunder? 

b) Har den teknologiska utvecklingen lett till några betydande möjligheter eller 

begränsningar för verksamheten? 

 

60 % bokar sina resor på Internet och detta är något som hela tiden ökar. Tack vare Internet styrs vi 

inte längre av produktionscykler som innan, när vi släppte vår katalog ett par gånger per år. Nu är 

det mer flexibelt, och vi kan ändra utbudet och lägga in nya resor direkt via webben. I och med 

Internet kan vi skapa inspiration på ett helt annat sätt mot vad man kunde tidigare, då främst genom 

bilder och interaktiva filmer. Filmer säger väldigt mycket mer än bara bilder och ord. Det är också 

viktigt att man som kund ser en person bakom denna teknik och att man då hela tiden undertecknar 

sina meddelanden till sina kunder med sitt namn. Det är vanligt att folk bokar via webben, men de 

kontaktar ändå företaget via telefon eller mail för att få ytterliggare information. Vi vill vara 

onlinedrivna, IT skall stötta alla våra processer. Man skall alltid leta nya kanaler som kan användas. 



 

87

Nackdelarna med Internet är att det bidragit till högre konkurrens från Globala aktörer. Ett annat 

problem med Internet är att negativa saker kan spridas fort, vilket måste hanteras öppet. Relevant 

kritik skall alltid bemötas. Ett annat hot är att det nu är mycket enklare för kunder att sy sitt eget 

paket. Samtidigt är det många kunder som inte har tid eller lust att göra detta. 

9) Hur ser ni på kunders framtida resbehov? 

 

a) Vad gör ni för att i framtiden kunna tillmötesgå dessa behov? 

 

Det som är säkert är att det alltid kommer att finnas ett sug efter resor, men detta behov kommer att 

ta nya vägar. Exempelvis går behovet i banor, fram till att man är 20 år vill man ha all inclusive. 

Sedan vill man ha temaresor fram till det att man skaffar barn, då man vill tillbaka till det trygga all 

inclusive igen. När barnen vuxit upp söker man sig återigen bort från denna all inclusive. En annan 

sak är att man vill åka längre bort, så kallade ”long-haulresor”. Det sker en utveckling av flyget som 

exempelvis Boeing dreamliner som når längre, åker snabbare och är mer miljövänlig. Denna 

kommer att bidra till att möta detta behov av att resa längre bort. Sådana flyg är beställda och 

kommer snart att vara tillgängliga för koncernen. Lågprisbolagen har också blivit alltmer populärt, 

vilket gör att vi börjat samarbeta med dem, för att kunna möta denna efterfrågan. Man ser också ett 

intresse av andra transportmedel, som exempelvis de höghastighetståg som kommer att komma i 

framtiden. Detta beror bland annat på miljöagendan, men det är viktigt att poängtera att priset är av 

stor vikt, och just nu är det dyrare att åka tåg. 

10) Vad tror ni är viktigt för en framtida framgång inom den alltmer konkurrensutsatta 

resebranschen? 

Det som är viktigt är differentiering, att kunna erbjuda någonting som är unikt. Ett brett utbud är 

viktigt, men även att man satsar på mer nischade resor. Eftersom vi ingår i en stor koncern är det 

här möjligt då vi exempelvis erbjuder Temaresor. Man vill ha säkerheten och upplevelsen på 

samma resa, och därför är det viktigt att kunna erbjuda just detta. 
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Bilaga 3: Intervju med Claes Pellvik, Ving 

1) Beskriv er verksamhet i korta drag, (affärsidé, mission)… 

Affärsidén är att erbjuda de bästa veckorna på året till den stora massan. Vi är Sveriges största 

researrangör och har en marknadsandel på cirka 32-33 %. Thomas Cook som är världens näst 

största resekoncern äger Ving som tillsammans med systerföretagen i Norge, Danmark och Finland 

utgör ”Thomas Cook Nordic”. 

2) Vilka är de största förändringar ni sett inom resebranschen det senaste decenniet? 

Det har skett väldigt stora förändringar inom branschen, till exempel hade vi vid millenniumskiftet 

54 fysiska butiker i landet, vilket nu bantats ned till endast tre stycken. Detta eftersom 65 % av åra 

resor bokas via nätet. För tio år sedan trycktes tre miljoner kataloger, idag trycks inga alls då allt har 

digitaliserats. En annan förändring är att vi från år 2000 gått från att göra en årlig vinst på 300 

miljoner kronor till en miljard, och då är det inte volymen som ökat betydligt, utan lönsamheten 

som blivit bättre. 

3) Hur går det till när ni utvecklar nya resmål och erbjudanden? 

 

a) Vad är unikt med just era erbjudanden, det vill säga hur skiljer ni er från andra aktörer? 

b) Varför har ni valt att fokusera på just detta? 

Kunden är väldigt delaktig i skapandet av nya resmål. Kvalitetsundersökning sker fortlöpande och 

har så gjort i över 40 år, samtidigt som kunderna efter avslutad resa får fylla i ett digitalt 

frågeformulär. Detta renderar i väldigt bra information, då hela 60 procent av resenärerna fyller i 

dessa. Ving utvecklar resor utifrån ett lönsamhetsperspektiv samt ett kundperspektiv. 

 

Hotellet är det viktigaste, inte själva resmålet. Det vill säga att så länge det är ett soligt klimat är 

inte landet i sig så viktigt, utan snarare vad hotellet erbjuder. Vi kan inte erbjuda ett annat Mallorca 

än det Apollo gör, men vi kan erbjuda en unik hotellupplevelse. Vi satsar på att erbjuda unika 

hotell, och exempel på det är Sunvingresort som ägs och drivs av oss, samt Suntravel som innebär 

resor för vuxna utan barn. Vi lägger fokus på detta för att vi vill differentiera oss och inte 

konkurrera med pris. 
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4) Är kunden med och påverkar resans utformning på något sätt? 

 

… Om ja, hur går detta till?, hur hanterar ni feedback? 

Ja, genom kvalitetsundersökning, samt feedback från de digitaliserade frågeformulären, där vi får 

värdefulla synpunkter som påverkar utvecklandet av resorna. 

5) Varför tror ni att kunder lockas av just era erbjudanden? 

Kunder lockas av våra erbjudanden eftersom vi erbjuder koncepthotell med otroligt bra kvalitet och 

service, vilken ingen annan kan erbjuda. Kunderna gillar också varumärket som är väldigt starkt, 

och som ofta syns och hörs. 

6) Hur når ni ut till, samt hur kommunicerar ni med potentiella kunder? 

TV-reklam, komplementannonsering i dagspress och populärpress, informationsmail och sociala 

medier. Vi jobbar även med Googleadworks, vilket innebär att vi köper sökord på Google, så 

kallade sponsrade länkar. 

7) Har ni återkommande kunder?  

 

d) Hur förhåller ni er till dessa? 

e) Behåller ni kontakten på något sätt? 

f) Privilegieras tidigare kunder? 

 

Vi har 32-33 % återkommande kunder. Vi anser att återkommande kunder är de som reser med oss 

mer än ett tillfälle under en treårsperiod. Återkommande kunder får nyhetsbrev som är baserat på 

kundens reshistorik, och innebär erbjudanden och rabatter relevanta för kundens typ av resande. Vi 

delar in våra återkommande kunder i olika segment, där segment fem är det högsta. Dessa åker 

väldigt ofta med oss, och dem vill vi ge den absolut bästa servicen, genom att till exempel ge dem 

de bästa platserna på flygplanet, eller det bästa hotellrummet. Detta är inget vi jobbar öppet med, 

utan kunden skall få en positiv överraskning som överträffar dess förväntan. 
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8) Vilken betydelse har informationsteknologin, främst Internet för er verksamhet? 

 

 

c) Hur påverkar det er marknadsföring, samt kontakt med kunder? 

d) Har den teknologiska utvecklingen lett till några betydande möjligheter eller 

begränsningar för verksamheten? 

 

Internet är idag helt avgörande för verksamheten. Vi har gått från att ha varit ett analogt företag, till 

att bli ett e-handelsföretag. Vi har fått priser för bästa resesite, och positiv feedback från kunder som 

anser att hemsidan är ett bra hjälpmedel för att hitta rätt resa. Vi kommunicerar med kunderna via 

mail, Facebook, och andra sociala medier. Något annat som är viktigt att lyfta fram är att vi nu har 

öppet 24 timmar om dygnet, och kunderna är därför inte beroende av våra öppettider. Till exempel 

har vi sett att det är på söndagskvällar de flesta bokar sina resor, vilket är en tid då en fysisk butik 

skulle ha stängt. 

9) Hur ser ni på kunders framtida resbehov? 

 

b) Vad gör ni för att i framtiden kunna tillmötesgå dessa behov? 

 

Man kommer i framtiden att fortsätta att resa mycket. Då vi lever i ett pressat samhälle vill man 

komma iväg för att få avkoppling, umgås med familjen, samt ladda batterierna. Samtidigt ser det 

ekonomiska läget i Skandinavien stabilt ut, vilket innebär att folk reser mer. 

I framtiden är det väldigt viktigt att utveckla webben, komma med nya hotellprojekt, och hela tiden 

utveckla servicen. 

10) Vad tror ni är viktigt för en framtida framgång inom den alltmer konkurrensutsatta 

resebranschen? 

Samma som det alltid har varit, det vill säga att erbjuda en bra produkt, bra service, en bra kontakt 

med kunder för att erhålla återkommande kunder. Att den primära målgruppen inte är ”prisjägare”. 
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Bilaga 4: Intervju med Christian Jutvik, Läs och Res 

 

1) Beskriv er verksamhet i korta drag, (affärsidé, mission)… 

Att erbjuda riktiga möten med människor i en främmande miljö. Idén till denna verksamhet samlade 

jag på mig under de resor jag gjorde, där jag såg bristerna med den kommersiella turismen. Man bor 

på ett hotell bakom murar och ser bara verkligheten genom ett bussfönster. Vi vill därför erbjuda en 

typ av upplevelse som har det mänskliga mötet i fokus. 

2) Vilka är de största förändringar ni sett inom resebranschen det senaste decenniet? 

Folk vill idag göra flera resor, man vill göra en fotbollsresa, en shoppingresa, sol och bad resa, 

äventyrsresa samt kulturresa. Detta vill man göra nu, men förr kanske man sparade i ett år för att 

kunna resa bort i en vecka.  De stora arrangörerna försöker vidga sina erbjudanden och även 

innefatta mer nischade resmål.  All inclusive och kryssningar. 

3) Hur går det till när ni utvecklar nya resmål och erbjudanden? 

 

a) Vad är unikt med just era erbjudanden, det vill säga hur skiljer ni er från andra aktörer? 

b) Varför har ni valt att fokusera på just detta? 

 

I många fall är det kunder som tipsar om nya resmål. De hör talas om något som de sedan frågar oss 

om vi inte kan anordna en resa dit. I annat fall utvecklas nya resor eftersom man hela tiden måste 

förnyas. Eftersom vi har ett stort kontaktnät med reseledare och andra ur lokalbefolkning är de till 

stor hjälp vid utvecklandet av nya resor. Till exempel är det mycket enklare att utveckla resor inom 

samma land då vi kan använda oss av vår egen kunskap, men även våra medarbetare från detta 

lands kunskaper och kontakter. Skall vi satsa på ett nytt land krävs det mycket mer.  

Vi tar oss till platser som inga andra gör, använder oss av lokala guider, erbjuder föreläsningar på 

kontoret om resmålet, guiderna presenteras, erbjuder det mänskliga mötet. 
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Vi fokuserar på detta för detta är en upplevelse man som individ har med sig resten av livet, och 

gärna berättar om.  Detta bidrar till en personlig utveckling. 

4) Är kunden med och påverkar resans utformning på något sätt? 

 

… Om ja, hur går detta till?, hur hanterar ni feedback? 

De påverkar i hög grad, och under resans gång kan de själva påverka hur resan skall gå till. De är 

också kunder som efterfrågar nya resmål som gör att vi får upp ögonen för nya resmål. 

Efter varje resa får varje kund göra en utvärdering av resan, där de kan lämna synpunkter och ge 

förbättringsförslag för att kunna utveckla resorna. Tidigare arrangerades även återträffar, men detta 

görs mer sällan eftersom det är kostsamt.  

5) Varför tror ni att kunder lockas av just era erbjudanden? 

Det är en svår fråga, men framförallt för att få en erfarenhet för livet. Resorna är också prisvärda då 

man under resans gång inte bor på några lyxhotell utan ofta hemma hos familjer. Genom att välja 

oss tar man ett stort socialt ansvar, samtidigt som man lär sig något levnadsförhållandena i landet 

man besöker.  

6) Hur når ni ut till, samt hur kommunicerar ni med potentiella kunder? 

De har en del annonser i resemagasinet Vagabond, men ej i tidningar. På Internet görs ingen 

reklam, utan där finns bara hemsidan. Det viktigast sättet att göra reklam anser jag vara att göra en 

bra resa. En nöjd kund berättar sedan detta för sina bekanta och dessa kan bli våra nästa kunder. 

Detta är det vanligaste sättet vi får kunder på. 50 % av resorna bokas via telefon då man kan få sitta 

i långa samtal och svara på kundernas frågor. De resterande bokas på Internet. 

7) Har ni återkommande kunder? 

g) Hur förhåller ni er till dessa? 

h) Behåller ni kontakten på något sätt? 

i) Privilegieras tidigare kunder? 

 

Två tredjedelar av våra kunder är återkommande kunder. Ibland erbjuder vi rabatter till 

återkommande kunder. De får även nyhetsbrev och får svara på enkäter. Ibland anordnas en årlig 

fest för Läs och Res, där tidigare kunder bjuds in. 
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8) Vilken betydelse har informationsteknologin, främst Internet för er verksamhet? 

 

e) Hur påverkar det er marknadsföring, samt kontakt med kunder? 

f) Har den teknologiska utvecklingen lett till några betydande möjligheter eller 

begränsningar för verksamheten? 

 

Internet har framförallt påverkat oss negativt eftersom det tidigare var vi som var experterna och 

kunde ge information om resmålen. Nu kan kunderna sy ihop sina egna resor via Internet, och 

många billigare än oss. Det positiva är att kunderna kan boka sin flygresa själv, och på så sätt 

behöver inte vi ha detta administrativa ansvar som dessutom var väldigt krångligt vid ombokningar 

och så vidare.  

9) Hur ser ni på kunders framtida resbehov? 

 

c) Vad gör ni för att i framtiden kunna tillmötesgå dessa behov? 

 

Det finns mer tid till att resa, och framförallt mer pengar att resa för. Vi får det bättre och bättre 

ekonomiskt i Sverige, vilket gör att vi har mer pengar att lägga på resor. På grund av det väljer 

många idag att förtidspensionera sig, vilket gör att det är fler som har möjlighet till att göra längre 

resor. 50 + har i de flesta fall jobbat sig upp till en hög lön, samtidigt som kostnaderna blivit lägre 

då dess barn flyttat ut. Pengarna finns över till annat, och resande kommer vara av hög prioritet. 

Fortsätta med att erbjuda unika resor. 

10) Vad tror ni är viktigt för en framtida framgång inom den alltmer konkurrensutsatta 

resebranschen? 

Vi måste korta ned våra resor, då alla inte har tid med dessa längre resor. Många resonerar som ”det 

här vill jag göra, men jag har inte tid med det nu, utan får vänta tills jag pensionerar mig”. Att 

ständigt förnya och utveckla våra resmål är naturligtvis också av stor vikt. 

 

 


