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Förord 

Vi vill först och främst tacka de anställda på resebyråerna som undersöktes och som tagit tid 

från sin arbetsdag och ställt upp på intervjuer och därigenom bidragit med insyn i och 

kunskap om branschen. Ni har tillfört denna uppsats ovärderlig information som möjliggjort 

att syftet med vårt arbete har kunnat uppfyllas.  

Vi uppskattar även den hjälp vi fått av vår handledare Dennis Zalamans som bidragit med 

synpunkter på vårt fortlöpande arbete med uppsatsen och kommit med förslag och hjälpt oss 

med att se vårt arbete ur ett annat perspektiv.  

Slutligen vill vi även ta tillfället i akt genom att tacka våra föräldrar samt de klasskamrater 

från vår seminariegrupp som läst denna uppsats och ställt frågor samt gett egna synpunkter på 

hur den kan förbättras. Den kritik som ni givit oss har bidragit till att denna kandidatuppsats 

ständigt har förbättrats och till att den slutformiga utformningen ser ut som den gör. 

Mattias Lindén & Therese Tillander 

2011-05-31 
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Abstract 

Title: The future of the physical travel agency – A study of the changing role of the physical 

travel agency on the travelling market 

Level: Bachelor Thesis, Spring 2011 

Authors: Mattias Lindén & Therese Tillander 

Supervisor: Dennis Zalamans 

Purpose:  The purpose of this paper is that from the physical travel agencies perspective try 

to see how they perceive their future, knowing that the booking on Internet has increased.  

Problem: What are the prospects for future development of the physical travel agency? Has 

the technological development affected the physical travel agency and forced it to change its 

role and meaning?  

Method: This paper has a qualitative approach. Interviews have been made with employees 

on physical travel agencies to try to reach a deeper understanding and thereafter be able to 

give us an understanding of our problem.  

Conclusion: The physical travel agency has been given a new role as the employees are no 

longer seen as sellers but more regarded to as consultants. The travel agency has become 

more of an information bank than just a shop where travels are being sold. Despite this 

change, we believe that customers will continue to visit the physical travel agents because of 

the unique knowledge and services they can provide that Internet not yet can offer. 

Consequently we draw the conclusion that the physical travel agencies will not be replaced by 

airlines and tour operators who sell their travels directly to the customer through only one 

channel: The Internet. 

 

Keywords: physical travel agency, travel agency, internet booking, the future travel agency 
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Sammanfattning 

Titel: Den fysiska resebyråns framtid – En studie om den fysiska resebyråns förändrade 

betydelse på resemarknaden 

Nivå: Kandidatuppsats, Vårterminen 2011 

Författare: Mattias Lindén & Therese Tillander 

Handledare: Dennis Zalamans 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån resebyråernas perspektiv se hur de uppfattar den 

fysiska resebyråns framtid och utveckling med tanke på internetbokningens allt större 

spridning. 

Problemformulering: Hur ser den framtida utvecklingen ut för den fysiska resebyrån? Har 

den teknologiska utvecklingen påtvingat den fysiska resebyrån till att den fått en ny roll och 

betydelse?  

Metod: Denna studie är av en kvalitativ ansats. Intervjuer har gjorts med personer som är 

anställda på en fysisk resebyrå för att nå en djupare förståelse för att därefter kunna förstå och 

besvara vår frågeställning 

Slutsats: Den fysiska resebyrån har fått en förändrad roll då de anställda längre inte ses som 

enbart säljare utan numera betraktas som konsulter. Resebyrån har blivit mer av en 

informationsbank än bara en lokal där resor säljs. Trots denna förändring tror vi att kunder 

kommer att fortsätta besöka den fysiska resebyrån då de förfogar över en unik kunskap och 

erbjuder tjänster som ännu inte Internet kan erbjuda. Därmed drar vi slutsatsen att de fysiska 

resebyråerna inte kommer att kunna ersättas av de flygbolag och researrangörer som säljer 

sina resor direkt till kunden genom en enda kanal: Internet. 

 

Nyckelord: Fysisk resebyrå, resebyrå, Internetbokning, framtidens resebyrå 
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1. Inledning 

I detta avsnitt introduceras inledningsvis ämnesområdet för uppsatsen och därefter 

presenteras syftet och frågeställningar samt avgränsningar och definitioner för studien. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
De fysiska resebyråerna har länge varit en plats där många resenärer bokar sina kommande 

resor. På senare tid har den teknologiska utvecklingen möjliggjort att resor kan bokas virtuellt 

vilket betyder att det fysiska mötet inte längre är ett måste. Kunden vill att det ska gå snabbt 

och bekvämt att boka sin resa men även priset spelar en stor roll vid val av bokningssätt.  

Internet gör det möjligt att enkelt boka sin resa till ett lägre pris än vad som erbjuds på fysiska 

resebyråer.
1
 Internet tillhandahåller tjänster och erbjudanden genom direktkontakt mellan 

kund och reseföretag samt flygbolag vilket utgör ett hot mot den fysiska resebyrån då den 

väljs bort som mellanhand.
2
 Internet har därför blivit ett aktuellt ämne för resebyråerna och 

analytiker förutspår att resebyråer inte längre kommer att behövas i samma utsträckning i 

framtiden då fler och fler kunder använder sig av Internet för att boka sin resa.
3
  

De kunder som ändå väljer att boka genom en fysisk resebyrå gör detta på grund av rädsla för 

säkerheten när det gäller betalningsmetoder över Internet samt en brist på kunskap om hur 

teknologin används. Dessa personer känner därför ett behov av personlig service dock 

kommer detta behov till stor del falla bort när Internets betalningssäkerhet har ökat samt när 

konsumenterna har blivit mer erfarna med tekniken.
4
  Det är också möjligt att reseindustrin 

inom några år kan komma att ändras märkbart på grund av att flygbolagen börjar 

marknadsföra sig mer direkt mot kunderna och även när större resebolag utökar sin 

marknadsföring som går direkt till kunderna via Internet. Resebyråerna kommer att hamna 

under press och hur länge de kommer överleva beror på hur lojala kunder de har.
5
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utifrån resebyråernas perspektiv se hur de uppfattar den 

fysiska resebyråns framtid och utveckling med tanke på internetbokningens allt större 

spridning. 

För att kunna svara på hur de fysiska resebyråerna utvecklas har följande frågeställningar 

formulerats:  

 Hur ser den framtida utvecklingen ut för den fysiska resebyrån? 

 Har den teknologiska utvecklingen påtvingat den fysiska resebyrån till att den fått en 

ny roll och betydelse? 

                                                           
1
 Barnett M och Standing C. (2001) ” Repositioning travel agencies on the Internet”  

2
 Ibid.   

3
 Lang  Tania C. (2000) ” The effect of the Internet on travel consumer purchasing behaviour and implications 

for travel agencies” 
4
 Ibid.  

5
 Barnett M och Standing C. (2001) ” Repositioning travel agencies on the Internet” Journal of Vacation 

Marketing  
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1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att intervjua anställda på resebyråer som har mer än ett tjugotal anställda samt 

säljer flera typer av resor och har en fysisk verksamhet med Internetbokning som 

komplement. Denna avgränsning har gjorts på grund av att en fokusering har lagts på den 

fysiska resebyråns framtid ur de anställdas perspektiv eftersom de har kontakt med kunder 

dagligen. Den typ av resebyråer vi inriktat vår undersökning mot är de som är aktiva i 

Stockholmsområdet. Med tanke på resursbegränsningar i form av pengar och tid har denna 

avgränsning varit nödvändig. Vidare har vi valt att inte inrikta oss på den medietekniska delen 

av Internets påverkan på resebyråernas verksamhet utan att istället fokusera på hur resebyråer 

har förändrat och förändrar sin fysiska funktion i och med den tekniska utbredningen. Detta 

val gjordes för att undersökningen inte skulle bli åt det medietekniska hållet vilket hade avlett 

undersökningen från dess syfte. Undersökningen är begränsad till att innefatta större 

resebyråer och alltså inte mindre, nischade resebyråer.  

1.4 Definitioner 

Nedan följer våra definitioner av begrepp som förekommer i uppsatsen.  

Fysisk resebyrå – En resebyrå som är lokaliserad på en fysisk plats och tillhandahåller 

reserelaterade tjänster till kunder. Denna typ av resebyrå har alltså inte enbart verksamhet på 

Internet utan har även ett kontor där kunder kan besöka personal som är specialiserad på att 

utföra tjänster som bl.a. innefattar att ge information om resmål, resplaner och priser och 

erbjuda expertkunskap om områden som kunden kan tänka sig att besöka.  

Traditionell resebyrå – De fysiska resebyråer som fanns innan Internets uppkomst men som 

idag är bortmarginaliserade av resebyråer som utför en stor del av sina tjänster på Internet. 

Sista minuten erbjudande – Specialerbjudande till kunder där ett lägre pris än det ordinarie 

erbjuds. Dessa erbjudanden är av begränsat antal samt finns under en kort tidsmässig period.  

Face-to-face-kontakt – Fysisk kontakt där båda parternas ögon möts. 

A-B biljetter – Biljetter som gäller från en punkt till en annan punkt. 

Callcenter – Lokal där personal utför försäljning som endast sker över telefon.  

Community - En hemsida som personer måste skapa ett användarkonto på för att bli medlem 

hos. Därefter kan medlemmen uttrycka sina tankar och åsikter. Medlemmen kan även genom 

denna sida ta del av andra människors utlåtanden och på detta sätt skapas en social 

gemenskap. 

Intranät – Ett internt nätverk inom en organisation eller företag som används för att dela 

databaser, webbservrar, skrivare med mera.   
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2. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga synsätt samt de forskningsmetoder och material 

som har använts i studien.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vår metod utarbetades efter ett ontologiskt synsätt. Detta innebär att den studerande arbetar 

efter vad som finns, efter de sociala tingens art eller natur.
6
 Utifrån detta synsätt kan två olika 

vetenskapssyner utformas, den objektivistiska och den konstruktivistiska. Den förstnämnda 

menar att sociala företeelser och betydelsen av dessa är oberoende av sociala aktörer. Med 

detta menas att de två vanligaste begreppen inom samhällsvetenskapen, organisation och 

kultur, är på förhand givna enheter som styr människans handlingar genom regler och 

riktlinjer.
7
  

I vårt arbete har vi dock valt att arbeta efter den andra vetenskapssynen, den 

konstruktivistiska. Ur denna vetenskapssynvinkel ses organisation och kultur som något som 

skapas av de sociala aktörernas handlingar. Alltså är det människan som genom uppfattningar 

och handlingar formar det världsliga ramverket som är kultur och organisation. Med denna 

vetenskapssyn sätts människan i centrum och det är vi som människor som arbetar och 

förhandlar fram villkoren för att både organisation och kultur ska fungera i samhället.
8
 

2.2 Hermeneutik 
Hermeneutik innebär tolkning av texter. Genom att handlingar görs om till text när 

sammanställandet av det insamlade materialet skapats så bildas en relevans för att använda det 

hermeneutiska tolkningssättet. Redan vid intervjusituationen skapas dock text när 

anteckningar av svar skrivs ned vilket leder till att tolkningen sker vid två olika tillfällen: vid 

skapandet och tolkningen av text.
9
 Tolkningsprocessen framträder alltså inte riktigt på samma 

sätt när det handlar om att tolka litteratur, vilket denna uppsats även ämnar ägna tid åt.  När 

hermeneutisk tolkning diskuteras brukar även den hermeneutiska cirkeln nämnas. Detta 

innebär att genom att tolka helhetens, i vårt fall datainsamlingens och litteraturens, mening 

bryts denna upp i olika delar. Dessa delars mening tolkas sedan på nytt för att sedan 

sammanställas och bilda en ny mening för helheten. Detta upprepas sedan fram tills det att en 

rimlig mening utan motsägelser uppstår.
10

 På detta sätt avsågs denna uppsats kunna utvinna 

kunskap ur de intervjuer som utfördes samt ur den litteratur som användes.  

2.3 Kvalitativ forskning 
För att besvara våra frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsmetod eftersom kvalitet i 

det som avses undersökas prioriteras framför statistik och andra kvantifierbara data. För att 

förstå och gå in djupare i studiens frågeställningar ansågs att detta var den mest lämpliga 

metoden då kvalitativ forskning har ett induktivt synsätt, det vill säga att en generering av 

teorier framkommer utifrån forskningen. Denna typ av forskning vill visa på hur människor 

                                                           
6
 Bryman, Alan (2011) S.35 

7
 Ibid. S.36 

8
 Ibid. 

9
 Kvale, Steinar (1997) S.49-50 

10
 Ibid. S.50 
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förstår och tyder den värld de lever i.
11

 Den kvalitativa metoden hjälper oss med andra ord att 

få en mer djupgående och nyanserad bild av det vi ska undersöka.
12

  

2.4 Datainsamlingsmetoder 
Fler än en undersökningsmetod har valts eftersom studien blir mer kvalitativ då det finns fler 

underlag som kompletterar varandra och underlättar att uppfatta en sak ur olika vinklar. 

Datatriangulering innebär att man samlar in data från olika källor vilket gör att man då kan se 

en sak från olika sidor.
13

 Därför har det valts att i denna undersökning både ha intervjuer, 

datainsamling från litteratur samt observation över omgivningen på resebyråer för att stärka 

undersökningens trovärdighet.  

2.4.1 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju användes främst för vår studie, vilket är ett av de vanligaste 

tillvägagångssätten inom den kvalitativa forskningen.
14

 Den kvalitativa intervjun innebär, 

förutom den rent förklarande funktionen, att det ställs kvalitetskrav på forskningen.
15

 

Problemställningen är vital för dem som senare kommer att använda sig av den färdiga 

undersökningen. Därför bör problemställningen vara kopplad till den målgrupp som 

undersökningen avser. I vårt fall riktar sig undersökningen till resebyråer och därför har 

urvalet bestått i att intervjua personer anställda på någon position inom resebyråer. Dock bör 

även forskare och utomstående personer kunna använda sig av och ompröva det som denna 

undersökning senare kommer fram till vilket leder in på kvalitetskraven på tillförlitlighet och 

giltighet. För att bestämma intervjupersoner krävs att problemställningens riktlinjer följs.
16

 

Detta innebär att det som avsetts att mäta också är det som mäts. Tillförlitligheten blir på detta 

sätt som störst när tillfälliga omständigheter är små medan giltigheten vid datainsamlingen 

handlar om hur korrekt vår tolkning av denna är.
17

  

Att intervjun sker på en plats som känns bekväm för den intervjuade är viktigt. Därför har 

såväl uppsatsskribenterna som intervjupersonerna givit förslag på lämplig plats för intervjun. I 

analysen bör därför resonemang över på vilket sätt platsen påverkat svar på frågor i intervjun 

diskuteras.
18

 

2.4.2 Litteraturstudie 

För att stärka vår undersökning har litteratur och forskningsartiklar använts som teoriunderlag 

för vår empiriska studie. Inga Internetkällor har använts, förutom forskningsartiklarna, då det 

ansetts att tryckta källor har en högre reliabilitet. Litteraturen som har använts har hämtats 

både från tidigare kurser på turismprogrammet och från andra relevanta kursböcker. Denna 

litteratur har använts såväl av strukturmässiga som faktamässiga skäl, det vill säga: 

litteraturen har både använts som instruktion för hur uppsatsen strukturerats samt för att ta 

                                                           
11

 Bryman, Alan (2011) S.40-41 
12

 Kjaer Jensen, Mogens (1995) S.39 
13

 Ibid. S.94-95 
14

 Bryman, Alan (2011) S.548 
15

 Kjaer Jensen, Mogens (1995) S.35 
16

 Ibid. S.37 
17

 Ibid. S.38 
18

 Ibid. S.66 
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reda på innebörden av vissa begrepp, såsom hermeneutik. De forskningsartiklar som använts 

har bedömts som att de bidrar som ett komplement till vår undersökning då vår bakgrund, 

avsnittet om tidigare forskning samt analysen har berikats av informationen från dessa 

artiklar.    

2.4.3 Observation 

De observationer som gjorts har uträttats på nio olika fysiska resebyråer. Dessa har haft ett 

tjugotal anställda samt säljer olika typer av resor, vilket är ett av kriterierna för att en fysisk 

resebyrå skulle vara med i vår studie. De säljer alltså inte enbart charterresor eller är nischade 

till en typ av resa. Därefter har observationerna sammanställts utan att kategorisera. Detta 

eftersom de i stort sätt hade samma utformning och genom ett antagande om att denna 

sammanställning av observationerna skulle bli mer relevant och lättförståelig. 

2.5 Urval 
För att åstadkomma så mycket information som möjligt så valdes sju personer anställda på 

resebyråer för intervjuer. Dessa informanter valdes ut genom ett strategiskt val, det vill säga 

att ett medvetet val gjordes för att välja ut vilka personer som skulle ingå i undersökningen. 

Anledningen till att beslutet om ett strategiskt val togs var för att med en kvalitativ 

undersökningsmetod så eftersträvas en överförbar kunskap snarare än statistiska 

generaliseringar.
19

 Således valdes de respondenter ut som kunde tänkas frambringa den 

information som behövdes för att besvara de forskningsfrågor som ställdes i uppsatsens 

inledning. Dessa respondenter är anställda på resebyråer som säljare eller har en högre uppsatt 

position. Anledningen till detta är att säljare anses ha en god kunskap om resebyrån då de 

ständigt är i dess miljö och kommer i kontakt med kunder. Andra informanter som är högre 

uppsatta inom resebyrån anses ha god insyn i branschen och därför bedömdes dem och våra 

respondenter som tillförlitliga när det gällde att ge de svar som behövdes för undersökningen. 

Skillnaden mellan respondenter och informanter är att de föregående är delaktiga i det som 

studeras medan de sistnämnda står utanför det direkta som studeras men ändå kan berätta 

mycket om det.
20

 Det finns olika metoder för att utföra strategiska urval. I undersökningen 

användes ett intensivt urval, vilket innebär att personer som kännetecknar det område som 

studeras väljs ut för en intervju då dessa personer kan bidra med mycket information om det 

området.
21

 Kriterierna för att resebyråerna skulle vara med i undersökningen är att de skulle 

sälja mer än en typ av resa vilket betyder att de inte enbart är nischade, på exempelvis 

kinaresor, och att de bedriver en fysisk verksamhet och alltså inte enbart vara aktiva på 

Internet.   

2.6 Tillvägagångssätt 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes genom personliga möten på resebyråernas fysiska 

butiker. Dock förekom även telefonintervjuer då detta var det bekvämligaste för 

respondenterna med tanke på tidsbrist då de prioriterade sina kunder under arbetstid. För att 

besvara vårt syfte användes en intervjuguide där ett tiotal frågor som ansågs relevanta för 

frågeställningarna togs fram. Frågorna var öppna vilket gav möjlighet till att få ut så mycket 

                                                           
19

 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne (2007) S.84 
20

 Kvale, Steinar (1997)  S.104 
21

 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne (2007)  S.85 
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information som möjligt av respondenterna. Många respondenter hade som villkor att vara 

anonyma för att de skulle ställa upp på intervjun.  Därför föredrogs konsekvens i vår 

undersökning vilket bidrog till att en anonymitet utlovades för samtliga som deltog i 

undersökningen. Detta tillämpades även för att de skulle känna sig trygga och förvissade om 

att deras svar inte skulle påverka deras arbetssituation. Ett av de mål som fanns med 

intervjuerna var att få en tidsgräns på cirka 20 minuter, men då många respondenter inte 

kunde avvara så mycket tid för en intervju så blev det ofta en anpassning av intervjulängden 

utifrån respondenternas önskemål. Intervjufrågorna användes som mall och ibland ställdes 

följdfrågor för att få bredare och mer uttömmande svar från respondenterna. 

Då vissa intervjuer skedde på de respondenternas arbetsplats resonerades kring användandet 

av bandspelare. Diskussionen ledde senare till att slutligen inte använda det med 

resonemanget att detta kunde göra de intervjuade mer osäkra i sina uttalanden och därför 

stjälpa snarare än att hjälpa undersökningen. Istället för bandspelare användes därför enbart 

våra minnen och anteckningar nedskrivna vid intervjutillfället. Detta kan både vara positivt 

och negativt. Genom att den sociala och visuella informationen fångas bättre av minnet än av 

en bandspelare kan denna metod förespråkas.
22

 Dock innebär detta att detaljer i sådant som 

inte hunnits med att antecknas försvinner och krymper chansen för undersökningen att bli 

korrekt tolkad, både av dem som genomför undersökningen och av dem som vill ompröva 

eller ta del av den i ett senare skede.   

2.7 Analysmetod av insamlad data 
Vår analys baserades åtminstone delvis utifrån Grounded Theory.

23
 Detta innebär att 

undersökaren börjar analysera det insamlade materialet först efter att mentala koder skapats 

utifrån de intervjuer och den litteratur som använts i undersökningen. Med detta menas att det 

insamlade datamaterialet bryts ner och benämner de beståndsdelar som framkommer. I vår 

analys skapas rubriker som tar upp olika aspekter av det insamlade materialet så att det lättare 

kan göras jämförelser och urskiljas likheter i det som undersökts. Vidare bildas i Grounded 

Theory: begrepp (som senare blir kategorier), kategorier, egenskaper hos kategorier samt 

hypoteser som handlar om det som skrivs.
24

 Dock anses här att en stor del av tolkningsarbetet 

och kodningen genomförs i undersökarens huvud vilket kan medföra att kopplingen mellan 

teori, empiri och analys inte är så tydlig som den skulle kunna vara. Även om detta kan vara 

fallet så har ambitionen i analysen varit att utforma olika kategorier (rubriker), koder (när de 

svar som samlats in tolkas och kopplas till teorin) och hypoteser om dessa koder när våra egna 

tankar om svaren från resebyråerna framkommer i analysen. Med andra ord försöker analysen 

bidra till att skapa ett större djup i uppsatsen så att både vi och läsaren får en större förståelse 

för uppsatsens resonemang och budskap.   

2.8 Metodkritik 
Då vi medvetet har valt ut våra respondenter så har vi kunnat styra undersökningen för att nå 

önskat svar för vårt syfte. Om vi istället hade ändrat vårt urval så finns det möjlighet att 

resultatet skulle kunna skilja sig något från det som blev fallet. Att välja en kvalitativ intervju 
                                                           
22

 Kvale, Steinar (1997) S.148 
23

 Bryman, Alan (2011) S.513 
24

 Ibid. S.513-520 
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som metod ger oss mycket av den information vi söker samt möjlighet för följdfrågor men då 

intervjuer kräver mer tid för respondenterna har det medfört en svårighet att ordna fram 

intervjuer med resebyråer. En intervju med oss innebär ju att de förlorar dyrbar tid som istället 

kunnat gynna deras verksamhet genom försäljning. Detta har därför resulterat i att vi inte fått 

en intervju med alla vi kontaktat vilket vi är medvetna om kan påverka vår undersöknings 

tillförlitlighet. 

Anonymiteten som vi garanterade de intervjuade vid intervjusituationen kan ha haft en stor 

inverkan på validiteten i denna undersökning. Anledningen till att denna anonymitet 

garanterades är att de som vi först intervjuade efterfrågade möjligheten att vara just anonyma i 

den färdiga undersökningen. För att inte riskera att personernas svar skulle kunna kopplas till 

dem själva eller deras resebyrå så tog vi beslutet att inte avslöja vare sig intervjupersonernas 

eller resebyråernas namn. Dock innebar detta ställningstagande att undersökningen blir svår 

att repetera för andra forskare som vill ompröva vårt tillvägagångssätt. Vi har även varit 

medvetna om att läsaren kan få en försvagad bild av vår undersökning i och med att 

resebyråerna inte nämns vid namn. Denna kritik kommer närmare att bemötas i analysdelen 

av denna uppsats.  

2.8.1 Validitet 

Med validitet menas: har vi verkligen mätt det vi avsett att mäta? För att ta reda på detta har vi 

varit tvungna att se på hur väl frågeställningen stämmer överens med vårt resterande arbete.
25

 

När vi tog reda på vårt arbetes validitet ställde vi oss frågor som: Har vi tagit reda på det vi 

avsåg ta reda på i frågeställningen? Finns det en röd tråd i arbetet som leder tillbaka till 

frågeställningen? Löpande under hela undersökningen försökte vi stärka validiteten för vår 

uppsats genom att gå tillbaka till våra frågeställningar och vårt syfte för att bestämma 

huruvida det nyinkomna materialet överensstämde med vad vi avsåg att undersöka. 

Validiteten är med andra ord en av stödjepelarna på vilken denna undersökning vilar. 

2.8.2 Reliabilitet 

Den reliabilitet vårt arbete har bestäms av hur noggranna vi varit i våra mätningar och 

intervjuer och hur väl och korrekt vi bearbetat informationen vi fått.
26

 Frågor som kan ställas 

för att få svar på hur hög reliabilitet vi har är: Har vi ställt relevanta frågor? Har 

intervjupersonerna förstått frågorna? Har intervjupersonerna varit relevanta för de frågor vi 

ställt?  Reliabiliteten har således betraktats som något ytterst viktigt, särskilt i formulerandet 

av intervjufrågor och vid själva intervjuerna. Dock är det först efter intervjuerna vi kunnat 

betrakta våra frågor och det resultat som framkommit med svar i handen. Därigenom har 

reliabiliteten i denna undersökning, i vår åsikt, påverkat intervjuerna och de svar som givits 

till en viss del.  

                                                           
25

 Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt (1997) S.163-164 
26
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2.9 SWOT-analys 

 

Figur 1, Business Environment, Jain T. R., Trehan Mukesh, Trehan Ranju,(2008) 

För att analysera resebyråns framtid har en SWOT- analys valts. Med denna analys kan en 

tydlig översikt över resebyråns styrkor, svagheter, möjligheter och hot urskiljas och är därför 

är användbar metod. Dessa faktorer har legat till grund för vår analys av framtidens resebyrå. 

Styrkor och svagheter är de faktorer som finns i den interna miljön, det vill säga det som 

resebyrån kan påverka. I den externa miljön finns möjligheter och hot, det vill säga faktorer 

som omvärlden kan påverka.
27

 

2.10 Källkritik 
I denna undersökning har enbart ett fåtal Internetkällor använts vilket ökar uppsatsens 

validitet. Dock har det uppkommit problem gällande dessa källor. De forskningsartiklar som 

modellerna har hämtats från har till stor del varit omoderna. Tre av de modeller som förklaras 

i teoriavsnittet är äldre än tio år och får betraktas, i och med att Internet ständigt bidrar till en 

utveckling på marknaden, som föråldrade. Följaktligen bidrar de negativt till uppsatsens 

validitet och därför uppmanas här till ett kritiskt förhållningssätt rörande användandet av 

dessa i denna studie. Dock försvaras här användandet av dessa modeller eftersom att de 

fortfarande är aktuella då resebyråernas utveckling fortfarande verkar gå åt det håll som dessa 

beskriver. För att ge ett exempel: Modellen som medföljer teorin om ”Resebyråns förändring 

över tiden” kan verka omodern och irrelevant i denna uppsats eftersom att den utvecklingen 

som modellen förutspår redan har skett. Det mönster som framkommer bör dock ses som 

fortsättande, det vill säga att Internet som bokningskanal kommer att passera den fysiska 

resebyråns traditionella bokningssätt. En medvetenhet har alltid funnits om modellernas och 

teoriernas ålder men i brist på modernare alternativ har dessa använts som stöd för uppsatsen. 

Det kan även diskuteras om denna uppsats haft ett tillräckligt antal tryckta källor för att vara 

vetenskapligt relevant. Detta kan försvaras med att de källor som faktiskt använts skapar en 

tydlig bild av det som är viktigt att förstå för att begripa innebörden av denna uppsats. För att 

läsaren skulle ha fått en större förtrolighet för uppsatsen hade en bredare bas av källor dock 

varit att föredra. 

                                                           

27
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3. Teori 

Här beskrivs de teorier som ligger till grund för analyserna och slutsatserna i uppsatsen. 

3.1 Tidigare forskning  
Informationsteknologins framfart har varit en fördel för huvudproducenterna av resor men har 

skett på bekostnad av de fysiska resebyråernas existens. Leverantörer, såsom flygbolag, säljer 

resor direkt genom webbplatser vilket gör att de kan sätta press på de fysiska resebyråerna då 

besparingar görs i distributionskostnader.
28

 Detta gör att den fysiska resebyrån måste 

positionera om sig och för att överleva måste de anställda gå från att vara säljare till att bli 

konsulter med inriktning på resor.
29

 Dock väljer allt fler kunder att boka genom Internet då de 

kan göra det enkelt hemifrån samt för att de upplever att Internet kan erbjuda bättre priser. 

Resebyråerna kan behöva ändra sin roll i framtiden och tillhandahålla informationsservice 

istället, men ett frågetecken finns rörande huruvida resebyråerna i framtiden kommer att 

kunna ta betalt för denna information eller särskilda paketresor som är mer komplexa än 

vanliga.
30

 Många anser att Internet förser resenärer med mer information och snabbare svar 

men resebyråerna anses förse resenärer med bra service, speciellt när det gäller komplexa 

resor som kräver mer tid och planering. Resebyråer är därför ett tidsmässigt effektivt val för 

resenärerna.
31

 Konsumenterna är medvetna om den service som ges på Internet och den som 

ges på resebyråer och resultatet blir då att konsumenten använder sig lite av båda. När det 

gäller planering och arrangering så väljer konsumenterna främst resebyrån men många 

använder Internet som en informationskälla eller när de ska boka en resa på en destination de 

redan besökt.
32

 

En märkbar skillnad som man kan se om man jämför dagens resebyrå med hur det var för 

några år sedan är kundernas beteende. De är numera väldigt krävande och vet vad de vill ha, 

de är mer beresta och har mer erfarenheter om världen och vet därför vad för typ av semester 

de vill ha och hur mycket den borde kosta. Dessa kunder citerar prisjämförelser med Internet 

och andra resebyråer när de ska boka en resa hos en fysisk resebyrå eftersom de har 

kunskapen. Priset är det som gjort att Internet har kunnat konkurrera med och påverka de 

fysiska resebyråerna. Internet kan erbjuda resor som har lägre pris eftersom de inte har andra 

kostnader att täcka som till exempel, lokal, personal, el och så vidare. Även om fysiska 

resebyråer inte kan konkurrera med priser så erbjuder de ett personligt möte, något som inte 

Internet gör. Det finns fortfarande en hel generation som inte använder dator särskilt ofta och 

uppskattar denna service. Möjligheten finns att resebyråer i framtiden antingen kommer bli 

stora reseaffärer eller callcenter utan några fysiska lokaler.
33

  

                                                           
28
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30
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3.2 Framtidens resebyrå 

 

Figur 2, The future of travel agencies, Paul Ritcher in WTO(1999)  

För att resebyråer ska vara framgångsrika i framtiden så behöver de övergå från att vara 

bokningskontor till att vara reseledare och rådgivare, de ska kunna ge ett mervärde till 

upplevelsen.
34

 Ritcher illustrerar i sin modell att det finns två vägar för resebyråerna. Små 

resebyråer måste fokusera på specialiserade produkter medan större resebyråer måste utnyttja 

makten av deras globala varumärke samt nätverk.  Genom en stor mängd affärer får de 

sistnämnda resebyråerna en möjlighet att kunna erbjuda ett kostnadseffektivt mervärde genom 

att erbjuda en billigare produkt än sina konkurrenter.
35

 Detta kan uppnås genom att 

resebyråerna får speciella erbjudanden av andra partners samt genom att investera i en bra 

teknik som gör det möjligt att få de bästa sista - minuten - erbjudandena och kunna paketera 

större resor.
36

 

 

                                                           
34
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3.3 Den nya resemarknaden 

 

Figur 3, Den nya resemarknaden, Fernström G, “Professionellt företagande inom rese- och 

turistindustrin” (1999)  

Kunden har ända sedan Internets uppkomst fått en ökad makt och i och med det har kraven 

ökat på resebyråer som mellanhänder. Att specialisera sig och erbjuda kunder mervärden har 

blivit allt viktigare. En tendens mot personligare service där resebyrån är mer konsult än 

försäljare kan ske, även för större företag, för att skapa en stabil relation till kunden. Denna 

tendens förändrar alltså mellanhandsrollen som resebyråerna haft från att vara enbart 

försäljare till att bli kundens konsult och rådgivare som är roller som kunden förväntas vara 

beredd att betala för.
37

 

En uppdelning mellan affärsresenärer och privatresenärer kommer att kunna ske i 

resebyråernas verksamhet. Vissa resebyråer kommer att rikta sig mot affärsresenärer vilka vid 

enklare resor kommer att kunna samarbeta med resebyråer men boka resorna via Intranät 

medan mer komplexa resor involverar resebyrån och dess kompetens till större grad. 

Resebyråer som arbetar med privatresenärer kommer däremot vid enklare resor kunna erbjuda 

färdiga paket och vid mer specifika önskemål från kunden kunna skräddarsy resor.
38

 Internet 

påverkar även mängden resebyråer då fler väljer att boka sina resor över Internet och gör de 

resebyråer som inte specialiserat sig överflödiga.
39

 Konkurrensen om kunderna underlättas 

med Internets hjälp och både researrangörerna och destinationer kan erbjuda färdiga 

paketlösningar som kunden kan ta del av direkt på Internet vilket gör resebyråer överflödiga. 

En specialisering, eller nischning, av resebyråerna kan med fördel göras i stadsområden, 
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medan resebyråer på landet har mindre chans att göra detta i och med brist på kunder. 

Resebyråerna kan bygga upp förtroende och tillit genom att mervärdet som kunden får när 

denne bokar sin resa genom en resebyrå blir tillräckligt stort. Med detta menas att 

förväntningarna som kunderna har ska uppfyllas och helst överskridas för att skapa ett 

förtroende och därigenom goda erfarenheter av resebyrån från kundens sida. Denna 

personliga service innebär att personalen ska verka för att vara tillgänglig för kunden så ofta 

som möjligt, ha goda datakunskaper samt arbeta för kompetensutveckling.
40

 

3.4 Resebokningens förändring över tiden 

 

 
Figur 4, A comparison of the volume of travel reservations in the present and future,  Standing C & 

Vasudavan T(2000)  

Alla resebyråer konkurrerar sedan några år tillbaka med distributörer av resor som kan 

erbjuda kunden information och service på Internet utan att använda sig av mellanhänder 

vilket har varit resebyråns traditionella roll. Denna eliminering av mellanhanden genom att 

fler och fler människor använder Internet kan sluta på många olika sätt för resebyråns 

framtida verksamhet. Effektivitet, låg kostnad och dygnet runt service är nyckelord som talar 

för att Internet mer och mer kommer att ersätta andra former av kommunikation mellan 

resebranschen och dess kunder. Genom den stora marknaden som finns på Internet har 

researrangörerna skapat platser för kunderna att boka sina resor direkt över Internet. Att det 

kan vara många olika företag inblandade i kundens resa är inte alltid uppenbart för kunden 

utan numera kan bokningen ske med ett fåtal knapptryckningar hemma vid datorn för att 

skräddarsy sin resa efter egna mål. Detta gör att resebyråerna bör vara uppmärksamma på och 

medvetna om hur Internet förändrar kundernas vanor och villkoren för att fungera i 

resebranschen. Samtidigt behöver Internet inte vara ett hot utan kan istället främst ses som en 

värdefull tillgång till marknaden och skapa ett bredare kontaktnät med branschen. En möjlig 

nödvändig framtida utgång är dock att små resebyråer går samman eller köps upp av större 

kedjor för att gå runt ekonomiskt. Den personliga kontakten kommer säkerligen efterfrågas 

även i framtiden vilket gör att bokningar över Internet, även om de ökar stadigt, inte helt 

kommer att ersätta resebyråerna.
41
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3.5 Framtidens reseförsäljning 
 

 

 

Figur 5,The future of travel retailing,  Page Stephen (2009) 

Internet har vuxit mycket de senaste åren och en följd av detta är att det tillkommit massvis 

med information. Detta är något som konsumenterna är väl medvetna om vilket har lett till att 

kund till kund marknadsföringen har ökat.
42

 Att informations- och kommunikationstekniken 

har utvecklats och blivit större behöver däremot inte betyda slutet för en fysisk resebyrå. 

Tvärtom kan det istället betyda ett uppsving för den fysiska resebyrån då Informations- och 

kommunikationstekniken har gjort resor till en mer komplicerad process då fler val och 

produkter är tillgängliga. 

Figur 4 visar hur den redan existerande och den framtida försäljningen av resor ser ut.
43

 

Resebyråer måste hela tiden utvärdera hur de ska bevara marginalerna och hur de ska nå en 

fragmenterad resemarknad samtidigt som informations- och kommunikationstekniken 

kommer att bli mer nischad. Pressen som de självständiga resebyråerna har, kommer att 

fortsätta i denna högt konkurrerande miljö men med nya erbjudanden och effektiv 

marknadsföring kommer resebyråer att kunna hålla sig kvar på marknaden.
44
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas en sammanställning av intervjuerna samt en sammanfattning av de 

observationer som genomförts.  

4.1 Observation 
Vid entrén av de flesta fysiska resebyråerna som besökts finns diskar där de anställda sitter i 

samtal och tar emot kunder och kunderna som observerades behövde inte vänta länge på att få 

hjälp utan personalen frågade direkt om de kunde hjälpa till med något. De flesta resebyråerna 

använde sig av ett kösystem genom nummerlappar vilket såg ut att vara ett bra system om 

många kunder kommer in samtidigt. De som arbetar på resebyrån stängde av sina telefoner 

när de fick en kund på plats vilket gav ett trevligt bemötande då de visade att de fokuserar helt 

på kunden. Det första intrycket på plats var att det var fler äldre personer än unga som besökte 

resebyrån men med tanke på att besöket gjordes så tidigt på dagen kan detta bero på att äldre 

personer, främst pensionärer, har mer tid att besöka resebyrån än vad personer som 

fortfarande arbetar eller går i skolan har vid den tiden.  

En uppfattning som gavs oss var att fler personer verkar ringa till, snarare än att besöka, 

resebyrån vilket är förståeligt då ett telefonsamtal är mer lättåtkomligt eftersom man kan ringa 

vart man än befinner sig, vare sig man är hemma eller på sin arbetsplats. De personer som 

besökte resebyrån kom dit för att diskutera allt från olika resalternativ och kostnader till 

boendeformer på destinationen.  

De resebyråer som besöktes hade diskar man kunde ställa sig vid för att prata med den 

anställda. Få resebyråer hade sittplatser precis framför disken, vilket kan anses vara lämpligt 

att ha hos speciellt en resebyrå då många faktiskt kommer dit för att få information och 

diskutera. Sittplatser kan uppskattas då mötet känns mer välkomnade och avslappnat medan 

att ställa sig vid en disk kan kännas kortvarigt och stressigt. Att inte ha sittplatser kan även 

vara en strategi tillämpad av resebyråerna för att mötet inte ska bli för långvarigt så att de 

därmed kan satsa mer på försäljning via telefon då många kunder faktiskt väljer att ringa. 

Personalen hade inte uniformer eller liknande klädsel utan de var istället iklädda vardagliga 

kläder vilket förmodligen berodde på att personalen skulle känna sig bekväm samt för att 

kunden skulle få ett avstressat intryck av dem. Vissa personer hade dock skjorta och finbyxor 

vilket troligen utmärkte deras position på resebyrån. I övrigt utmärktes säljarna av headset och 

inledningen på deras samtal med kunder kunde höras medan vi väntade på att vår respondent 

skulle ta emot oss för intervjun.  

4.2 Sammanställning av intervjuer 
Respondenterna har gett oss många aspekter av och en större insyn i om hur Internet har 

påverkat de fysiska resebyråerna. För att kunna presentera detta på ett lättöverskådligt sätt har 

vi valt att sammanställa respondenternas svar utifrån varje resebyrå. De personer som vi har 

intervjuat har blivit garanterade anonymitet vilket innebär att inga namn på personer eller 

resebyråer nämns i denna uppsats. Samtliga resebyråer har ett tjugotal anställda samt erbjuder 

olika typer av resor.  
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4.2.1 Intervju med anställd på resebyrå 1 

Den första intervjun ägde rum på resebyrå 1 där en säljare besvarade våra frågor utifrån sin 

erfarenhet. Hon hade arbetat på resebyrån i sin nuvarande position i fyra månader men varit 

aktiv inom branschen i sju år. I hennes mening kunde generella skillnader mellan de som 

bokar över Internet och de som besöker resebyråns butik framkomma. De som bokade över 

Internet var ofta yngre och skulle resa någonstans i Europa medan de som bokar genom besök 

på resebyrån ofta var stamkunder över 40 år och i många fall pensionärer. Stamkunderna 

fungerar som gratisreklam i och med att de ofta rekommenderar andra att besöka resebyrån. 

De som besöker den fysiska resebyrån vill också ofta göra komplexa resor vilket gör att ett 

samtal där kunden får råd av personalen på resebyrån blir en anledning till att besöka den 

fysiska butiken. Respondenten fortsatte att berätta om att i och med Internets framväxt har den 

fysiska resebyrån förändrats från att vara i hög grad opersonlig till att bli mer 

informationsvänlig med personal som är mer kompetent inom service och har större kunskap 

om t.ex. destination och kultur än tidigare. Den intervjuade påpekade att kunder ofta besöker 

den fysiska resebyrån för att få information för att sedan genomföra bokningen via Internet. 

Hon trodde att små resebyråer kommer att försvinna i framtiden medan de större, som kan 

erbjuda bra service, kommer att bli ännu större och fungera mer som konsulter än som säljare. 

Att ha personal med olika bakgrunder och språkkunskaper är bra för att attrahera särskilda 

kundgrupper. Slutligen anser kunderna att fysiska resebyråer ger bättre service och andra 

erbjudandemöjligheter än vad som finns på Internet. Genom de fysiska resebyråerna kan en 

högre säkerhetskänsla infinna sig hos kunden. Oavsett om det gäller oroligheter i landet som 

ska besökas eller om kunden har klagomål på hotellet så är det mer positivt att ha bokat sin 

resa genom en resebyrå där en relation skapats till personalen.
45

 

4.2.2 Intervju med anställd på resebyrå 2 

På resebyrå 2 intervjuades en produktionschef som var ansvarig för kontakten med flygbolag. 

Han hade arbetat på resebyråer i 21 år och på sitt nuvarande jobb i två år. Enligt honom har de 

som bokar över Internet ett större intresse av priset på sin resa än de som besöker resebyråns 

butik. Dock är prisskillnaderna små eftersom resebyråernas provisioner försvunnit i och med 

Internets framväxt vilket gör att personalen på resebyrån gör mer arbete för samma inkomst 

som tidigare. På resebyrå 2 är 50 % av kunderna stamkunder men kundkretsen uppfattas ändå 

som väldigt spridd, även om det är en aning fler äldre än yngre som besöker den fysiska 

resebyrån. För att attrahera fler kunder till sin fysiska resebyrå har resebyrå 2 börjat skicka ut 

nyhetsbrev genom mejl till sina tidigare kunder. På detta sätt hoppas man kunna få en bredare 

kundkontakt och behålla befintliga kunder. Det personliga mötet kommer alltid att behövas 

och vid katastrofer och oroligheter blir detta avgörande för hur kunden tas om hand. Den 

intervjuade menar att kunden får lättare och bättre kontakt med sin resebyrå om denne har 

besökt den fysiska resebyrån innan sin resa. Dock måste resebyråer, främst de mindre, flytta 

från dyra adresser på gatuplan till billigare lokaler för att överleva konkurrensen med Internet 

och i viss mån andra resebyråer.
46
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Den intervjuade tror att det kommer ta lång tid innan den fysiska resebyrån försvinner, men 

att det trots allt kommer hända. I dagsläget har kunderna dock redan förstått att de har större 

makt än tidigare och är därför mindre lojala och går mer efter priset i sitt val av resebyrå. Den 

intervjuade fortsätter med att berätta att det är dåligt för affärerna när en kund besöker den 

fysiska resebyrån eftersom det mötet tar längre tid än ett telefonsamtal. Därför värderas det 

personliga mötet högt, men inte högre än ett telefonsamtal, som går fortare och därigenom är 

lönsammare. På resebyrån vill man bli bättre på att minska telefontiderna och köerna 

samtidigt som en ökande tillgänglighet efterfrågas. Som svar på vår avslutande fråga gällande 

Internet som komplement så svarar den intervjuade att Internet är ett komplement till det 

personliga mötet, åtminstone när det gäller småfrågor.
47

 

4.2.3 Intervju med anställd på resebyrå 3  

Denna intervju skedde över Internet vilket gjort att dialogen mellan oss och den intervjuade 

varit minimal. Detta reliabilitetsproblem berörs närmare i analysdelen. Den intervjuade har 

arbetat på sin tjänst på marknadsavdelningen i resebyrå 3 i ett år men varit aktiv i företaget i 

22 år. Hennes titel är produktionsledare och hon arbetar med att fördela arbetet för tryckta 

annonser och resebyråns hemsida. Hon är även kundansvarig för samarbeten med andra 

företag. Enligt henne har kunder som bokar sin resa över Internet ofta tagit reda på vad de vill 

ha för resa medan de som besöker resebyrån vill ha vägledning för att få reda på vad som 

passar dem bäst och vill vara säkra på att de verkligen får det som de söker med sin resa. De 

sistnämnda eftersöker ofta en personlig relation vilket förstärker deras förtroende för 

resebyrån och skapar en återkommande kundgrupp.
48

 

En bekräftelse från resebyrån att man som kund verkligen valt rätt resa är en efterfrågan som 

eftersökts mer och mer från kunden och som har bidragit till att den fysiska resebyråns roll 

förändrats sedan Internets framväxt. Dessutom har de strategiska lokaliseringarna av de 

fysiska resebyråerna förändrats för att inte tappa kunder. Den intervjuade berättar vidare att 

hon tror att de produkter som den fysiska resebyrån erbjuder är så pass viktiga att kunderna 

inte kommer att välja bort dem, oavsett pris, för att istället boka över Internet. Dock har 

Internet förändrat kundernas vanor när det gäller vad de undrar över när de besöker resebyrån. 

De är t.ex. mycket mer pålästa och vet mycket mer idag än de visste förr. Dessutom är 

Internet den största säljkanalen för resebyrån och den fysiska resebyrån, som inkluderar det 

personliga mötet, ser den intervjuade inte som något måste för kunden att besöka.
49

 

4.2.4 Intervju med anställd på resebyrå 4 

Den fjärde personen vi intervjuade har en annorlunda position mot de övriga vi intervjuat. 

Personen har varit konsult för resebyrå 4 i tolv år och vi anser att denne har insyn i en del av 

det arbetet som vi har som avsikt att ta del av i vår undersökning. I övrigt arbetar den 

intervjuade med konsultarbeten på andra större företag. Den intervjuade arbetar med 

teknikfrågor där bl.a. bokningssystem ingår som en arbetssyssla. Han berättar att resebyrå 4 

har kontor i hela Norden och att det finns generella skillnader mellan de som bokar över 

Internet och de som bokar genom den fysiska resebyrån. Den yngre generationen bokar till 
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större del genom Internet medan de äldre har som vana att besöka eller åtminstone ringa till 

resebyrån snarare än att sköta sin bokning genom Internet. Han nämner bristande teknisk 

förmåga bland äldre som anledning till detta och berättar att Finland är en föregångare när det 

gäller andel bokade resor genom Internet av länderna i Norden.
50

 

På frågan om resebyråns roll har förändrats efter Internets framväxt så svarar han att det är 

billigare att driva bokningssystem än att ha fysiska resebyråer och att resebyrå 4 därför 

kommer att stänga ner fler fysiska resebyråer inom kort. En hemtrevligare atmosfär i de 

kvarvarande resebyråerna ska bidra till att kunderna får en mer avslappnad och öppen syn på 

möjligheten att besöka resebyrån. Framtiden för den fysiska resebyrån ser han som tynande 

men pekar på att det alltid kommer att finnas de som tycker att det är tryggt med en sådan och 

att nischning är en möjlighet för fortsatt verksamhet. Att lättare jämföra priser och se vad 

marknaden har att erbjuda är en förändring i kundernas beteende som skett på sistone och som 

både kan hjälpa och stjälpa den fysiska resebyråns position på marknaden. Den intervjuade 

uppskattar att hälften av kunderna som resebyrån har bokar sin resa över Internet medan den 

andra hälften på något sätt har kontakt med personal, antingen över telefon eller genom besök. 

Han påpekar att trenden går mot att fler bokar sin resa över Internet snarare än att de tar 

vidare kontakt med resebyrån.
51

 

4.2.5 Intervju med anställd på resebyrå 5 

Den femte respondenten arbetade sedan fyra år tillbaka som chef för resebyrån och har 

tidigare arbetat inom resebranschen. Ur sin erfarenhet berättade hon att de resor som bokas 

via Internet oftast är tur & returbiljetter medan de som bokas på den fysiska resebyrån 

vanligen är komplexa resor som till exempel innebär flera resvägar. Många besöker 

resebyråer av tradition och för att de känner sig trygga i det. På frågan om resebyråns roll har 

förändrats efter Internets framväxt svarade hon att de marknadsför sig mer på Internet och 

uppdaterar sin hemsida oftare då mycket folk väljer att besöka den.  De har även gått ifrån sin 

nischning och öppnat upp sig mer för alla. Hon ser positivt på resebyråns framtid och anser att 

det alltid kommer att finnas behov för en fysisk resebyrå då face - to - face kontakt är viktigt. 

Det finns personer som har bokat via Internet men som sedan kommer till själva resebyrån för 

att rådfråga om diverse saker eller om den bokning de precis har genomfört. Att komma in till 

resebyrån för att få information för att sedan boka via Internet är också vanligt vid bokning av 

resor. Därför tror hon att Internet inte kommer att kunna ersätta den fysiska resebyrån helt.
52

 

Internet har förändrat kundernas vanor då Internet erbjuder konsumenterna flera alternativ till 

olika priser vilket innebär att kunderna oftast väljer de billigaste alternativen när de ska boka 

en resa. På frågan om respondenten ser resebyrån som något som kunden bör besöka innan de 

bestämmer sin resplan svarar hon att det beror på vad för slags resa man vill boka. Det 

personliga mötet i bokningsfasen är något som hon tycker är jätteviktigt och något som alltid 

kommer att behövas och att Internet bara är ett komplement till det personliga mötet.
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4.2.6 Intervju med anställd på resebyrå 6 

Den sjätte respondenten har arbetat inom resebranschen sen 1992. Ur sin erfarenhet ser hon 

att de personer som bokar genom den fysiska resebyrån är de som har komplicerade resor 

medan charterresor och A-B biljetter som inte innebär några komplicerade resvägar bokas 

genom Internet. Många personer besöker resebyrån av tradition och använder den som en 

informationscentral. På frågan om hur respondentens resebyrås roll har förändrats efter 

Internets framväxt svarar hon att de måste tampas med priserna mer eftersom det är väldigt 

svårt att matcha priserna på Internet. För att försöka behålla sina fysiska kunder har resebyrå 6 

försökt anpassa sig efter utvecklingen och därför förbättrat sin hemsida. Hon anser att i 

framtiden behöver den fysiska resebyrån ha mer kunskap om resor, marknadsföra sig mer och 

bättre och anpassa sig och välja en riktning genom till exempel nischning. Hon tror inte att 

Internet kommer att kunna ersätta den fysiska resebyrån eftersom det alltid kommer att finnas 

behov av resebyråer, men att det kommer att se annorlunda ut än vad det såg ut för tio år 

sedan. På frågan om hur Internet har förändrat kunders vanor svarar hon att kunderna 

använder mycket information från Internet men att kunderna själva har sagt att det ibland kan 

vara alldeles för mycket information så att det istället blir förvirrande. Kunderna har svårt att 

sålla ut information vilket resebyråer lätt kan göra då de har speciella program som lätt hittar 

det man söker efter. Därför väljer många kunder att komma in till resebyrån direkt för att vara 

helt säkra på vad de bokar och får.
54

 

4.2.7 Intervju med anställd på resebyrå 7 

Säljaren vid denna resebyrå har arbetat i branschen i över tio år och på sin nuvarande post i 

åtta år. Hon hade arbetsuppgifter som var normala för en säljare såsom att svara i telefon, 

samtala med kunder, delge dessa med information samt eventuellt boka in dem på resor. Hon 

berättar att det är fler äldre än yngre som besöker den fysiska resebyrån men att allt fler äldre 

börjar söka sig mot Internet som bokningskanal. De stamkunder som fanns var oftast från den 

äldre generationen och hade av tradition valt att besöka den fysiska resebyrån under en lång 

tid. Inga övriga skillnader nämndes.  

Den roll som resebyrån har hade inte förändrats sedan hon började arbeta där utan skillnaden 

var att resebyråns virtuella bokningssystem tagit kunder från den fysiska bokningen. Detta 

välkomnade hon. Inga nedskärningar av antal butiker eller storleken på dessa hade dock 

förekommit. Den intervjuade ansåg att det viktigaste var att få resan såld och inte genom 

vilken kanal den säljs. Att den fysiska resebyrån kommer att försvinna var inget som hon såg 

som någon möjlighet utan istället trodde hon att människor alltid kommer vilja ha chansen att 

besöka denna för närheten till personalen och tryggheten som medföljer vid det personliga 

mötet. I och med Internet har dock kunden chans att se mer och utforska möjligheterna för sin 

resa utan att kontakta resebyrån för ett personligt möte. Detta har gjort att resebyrån i fråga 

har slutat göra kataloger. När kunden besökt Internet för att se sina möjligheter ringer eller 

besöker de ofta resebyrån för kompletterande frågor och information.  

På frågan om hon anser att den fysiska resebyrån är något som kunden bör besöka innan sin 

resa svarar hon nekande. Hon menar istället att kunden kan ringa och ställa frågor för att 

                                                           
54

 Intervju med anställd på resebyrå 6 – 2011-05-09 



24 
 

sedan boka själv över Internet. Hon tillägger dock att om kunden känner att ett besök är 

nödvändigt så finns personalen där som stöd så att man som kund inte känner sig totalt 

utlämnad till Internet. Vid ett personligt möte har kunden chans att ta del av personalens 

erfarenheter av resmål och paket genom rekommendationer vilket skapar en annorlunda slags 

trevnad och information än när endast Internet används som informationskälla.
55

 

Utifrån dessa kunskaper berättar hon att fler och fler självfallet använder Internet för att själva 

hitta sina önskemål om sin resa. Dock måste personlig service finnas kvar som alternativ då 

dessa två kanaler kompletterar varandra. Hon avslutar med ett exempel på varför detta är sant: 

Om kunden har större krav på sin resa och exempelvis vill boka en paketresa för hela familjen 

eller släkten är resan mer komplex och personlig service kan vara att föredra för att 

skräddarsy sin resa så att alla i släkten blir nöjda. Vid mindre komplexa resor utgör Internet en 

bra bokningskanal då kunden snabbt och enkelt kan boka själv.
56
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5. Analys  

I detta avsnitt följer empiri kopplad till teoriavsnittet samt våra egna reflektioner av det som 

framkommit genom en koppling mellan dessa. Vidare följer förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Bokningssätt av resor 
Att boka genom Internet har de senaste två decennierna varit något som blivit alltmer populärt 

bland resenärer. Genom tidigare forskning och de teorier vi kopplat vår undersökning till har 

vi kunnat konstatera att resebyråerna medvetet har valt att fokusera en större del av sin 

verksamhet till Internet. I de flesta intervjuerna kunde de anställda berätta om de tydligaste 

skillnaderna mellan de som bokar över Internet och de som kontaktar resebyråns butik, 

antingen genom ett besök eller per telefon. Det som stack ut var att det verkar vara den äldre 

generationen som fortfarande, i större drag än den yngre, besöker eller på något sätt kontaktar 

resebyrån genom ett besök eller över telefon. Detta märkte vi genom respondenternas svar 

såväl som vid vår observation på plats i resebyråerna. Anledningen till detta tror vi är att den 

yngre generationen är uppväxt med Internet och den nya teknologin vilket är något som den 

äldre generationen inte är. Detta kan innebära att de äldre resenärerna inte känner samma 

trygghet och har samma kunskap om teknologin som de yngre har. Det kan också bero på att 

äldre kunder av tradition besöker resebyråernas butiker och har skapat relationer till personal 

på någon resebyrå som de har svårt att välja bort för Internet, som kanske verkar opersonligt 

och kallt i deras ögon. Dock tror vi att en stor del av den äldre generationen ändå föredrar 

Internet före ett besök till resebyråns butik då tid blivit en begränsad resurs i dagens samhälle.  

I teorin ”Den nya resemarknaden” nämndes att den personliga servicen måste öka för 

resebyråerna ska kunna behålla sina kunder. Genom de svar vi fick i våra intervjuer har vi 

kunnat konstatera att även om flera av resebyråerna satsat mer på personlig service så ser de 

hellre att fler kunder bokar över telefon eller Internet än genom ett besök till den fysiska 

resebyrån. Detta tror vi beror främst på, liksom vi ovan nämnde, att den tidsmässiga fördelen 

som telefon och Internet har över det fysiska mötet som kräver mer tid och fokus. Ett 

telefonsamtal hålls ofta kort och koncist medan fysiska möten har en tendens att bli långa och 

utdragna. Att telefonsamtal är vanligare än ett kundbesök var även uppenbart vid vår 

observation på plats. Det fysiska mötet är nödvändigt men inget som merparten av de 

intervjuade egentligen ”vill ha”. Istället satsas allt mer på teknik eftersom konkurrensen är 

stor och varje enskild resebyrå behöver ha en hemsida med bokningsfunktion på Internet för 

att kunna nå ut till önskad kundkrets. Teknik är också något som behövs för att attrahera 

kunder till resebyråerna och bort från flygbolagens egna bokningssystem. Detta är nödvändigt 

eftersom att det trots allt är viktigare att kunden väljer resebyrån som en mellanhand, vilket 

har konstaterats i intervjuerna, än genom vilken form de sedan väljer att boka sin resa.   

Det tydligaste framträdandet i samtliga intervjuer har varit att Internet är den bästa 

bokningskanalen och så länge kunden bokar sin resa genom deras resebyrå så föredras detta 

sätt att boka framför det personliga mötet. Det personliga mötet betyder å andra sidan väldigt 

mycket när det väl sker. Sammantaget kan vi då ur våra intervjusvar utläsa att det personliga 

mötet verkar vara mindre eftertraktat av personalen på resebyråerna än av kunderna. 

Samtidigt som kunderna mer och mer väljer bort den fysiska resebyrån och istället bokar sin 



26 
 

resa själv över Internet så satsar resebyråerna mer på Internet. Detta kan te sig logiskt och 

genom teorin om ”Den nya resemarknaden” och våra intervjusvar kan vi göra kopplingen att 

detta beror på att det i större drag än tidigare har blivit kundens marknad.  

Under vår observation märktes även de vardagliga kläder som de anställda hade. Detta kan 

bero på personalens egen frihetskänsla på arbetsplatsen, men kanske mest på att kunden ska 

känna sig mindre nervös och stressad i sin kontakt med säljare på resebyråerna. En av 

respondenterna nämnde även att dennes resebyrå försökt skapa en hemtrevligare atmosfär för 

kunderna för att få dem att slappna av vid sitt besök. Liksom i stycket ovan pekar detta på att 

kunden fått ett större inflytande över de fysiska resebyråerna. Genom att kunden ställer krav 

och har en större valmöjlighet så krävs det att de fysiska resebyråernas personal och 

utformning blir mer kundanpassad än tidigare och utvecklar sin verksamhet mot högre 

kvalitet medan Internet hanterar en marknad byggd av kvantitet.  

I teorin ”Framtidens reseförsäljning” beskrivs Internet som en stor informationskälla som 

tillhandahåller massvis av lättillgänglig information. Detta är något som kan komplicera 

processen av val av resor då det finns för mycket att välja bland. När vi intervjuade resebyrå 6 

så kunde hon beskriva detta problem som att kunder väljer den fysiska resebyrån just för att 

de blir förvirrade av all information som finns ute på Internet och inte vet var de ska börja 

leta. Vi anser att Internet är en bra kanal för att leta information då man kan hitta i princip allt 

så länge man vet vad man söker efter. Det finns dock ett överflöd av information på Internet 

vilket gör att vi anser att man måste ha en del förkunskap om det man söker efter samt ett 

kritiskt förhållningssätt. Vi tror att detta överflöd av information gynnar de fysiska 

resebyråerna eftersom de kan hjälpa kunder som hittat fel att hitta rätt genom deras 

förkunskap och tidigare erfarenheter samt genom speciella program för att det ska bli lättare 

för kunden att hitta precis det som eftersöks.  

5.2 Resebyråns förändrade roll 
Resebyråns roll som mellanhand mellan kunder och resebolag har börjat förändrats och en 

tendens mot att resebyråer mer får rollen som reseledare och rådgivare än som 

bokningskontor är det vi har kunnat utläsa i våra intervjusvar. Vi anser att detta är en naturlig 

förändring då konsumenter har blivit mer medvetna om vad som finns på marknaden och var 

man som kund kan få sin önskade resa till bästa möjliga pris. Vi tror att när konsumenter är 

självsäkra och vet vad de får så väljer de att boka genom Internet tack vara tillgängligheten 

dygnet runt. När en konsument är osäker och saknar tillit för teknologin så tror vi att 

konsumenten alltid kommer att vända sig till en fysisk resebyrå där de kan få en personlig 

service. En annan viktig förändring som skett bland resebyråer är den ökade konkurrensen 

som möjliggjorts genom Internet.  

Flera av respondenterna nämner stamkunder, andra nämner konkurrens och vissa nämner att 

kunden har som tradition att besöka deras resebyrå. Utifrån våra intervjusvar har vi märkt att 

stamkunder utgör en stor del av marknaden och att de kan verka som gratis marknadsförare 

genom ryktesspridning. Konkurrens bidrar till att resebyråerna vill och behöver förbättra sin 

verksamhet för att verka för ett större mervärde för kunden än vad som tidigare varit fallet. De 

kunder som av tradition besöker resebyrån eftersöker ofta en personlig relation till någon 
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anställd och återkommer då de känner sig trygga med den behandling de fått och får på så sätt 

tillit till personalen på resebyrån. Allt detta pekar på, som teorin om ”Den nya 

resemarknaden” säger, att kunden har fått en ökad makt i förhållandet mellan utbud och 

efterfrågan. Utifrån detta vill vi påstå att priserna fått mindre betydelse då det finns lika 

många prisskillnader som det finns resebyråer vilket gör att varje kundgrupp kan hitta 

prisgruppen för sig. Dock är nog de flesta väl medvetna om att med sjunkande pris så sjunker 

ofta kvaliteten på bemötandet av personal och service. De större resebyråerna har därför i 

uppdrag att ha ett stort utbud av resor med skiftande priser, däribland sista - minuten -

erbjudanden och paketresor men där kvaliteten ska vara densamma oavsett vad kunden betalt 

för sina resa. Genom att kunder av tradition besöker fysiska resebyråer kan de större 

resebyråerna få stamkunder som värderar de konkurrensfördelar som skapats i och med ett 

stort utbud och hög servicekvalité och på så sätt få ett starkare varumärke gentemot mindre 

fysiska resebyråer.  

5.3 Framtidens resebyrå 
Enligt den första teorin ”Framtidens resebyrå” bör små resebyråer specialisera sig, eller nischa 

sig, mot speciella målgrupper och större resebyråer bör dra nytta av ett stort kontaktnät och 

sitt varumärke för att på så sätt skapa billigare produkter. Endast tre av de tillfrågade nämnde 

nischning i sina intervjusvar och av dessa så nämnde en av respondenterna att de gått från en 

nischad verksamhet till en mer bred satsning mot fler målgrupper. De två andra trodde att 

nischning var ett bra sätt för resebyråer att i framtiden attrahera kunder. Här har vi gjort 

bedömningen att detta relativt stora bortfall av respondenter som nämner nischning antingen 

betyder att vi inte tillräckligt tydligt försökt få svar på denna fråga eller att det inte är aktuellt 

med nischning för de tillfrågade resebyråerna. Eftersom att vi inriktade vår undersökning mot 

större resebyråer är det ifrån dessa vi fått våra intervjusvar. Detta betyder att vi i efterhand har 

märkt att denna skillnad mellan stora och små resebyråer inte berördes särskilt mycket i våra 

intervjufrågor utan att den kopplingen vi kan göra mellan teori och empiri istället handlar till 

större del om framtiden för den större resebyråns fysiska verksamhet. Hur framtiden ser ut för 

de mindre resebyråerna är därför något som vi lämnar åt litteraturen och forskare att ta reda 

på.  

Enligt teorin ”Resebokningens förändring över tiden” tar Internet över mer och mer tack vare 

den dygnetruntservice, den effektivitet och de låga kostnader som erbjuds där. Av de 

intervjuer vi fick var alla medvetna om att Internet kunde erbjuda resor till lägre priser än de 

själva och de har inte alls denna dygnet runt service som Internet kan erbjuda kunderna. Trots 

detta så fortsätter ändå kunder komma till den fysiska resebyrån. Detta verkar ske eftersom 

den personliga kontakten är eftertraktad. Även teorin om ”Resebokningens förändring över 

tiden” säger att den personliga kontakten är något som alltid kommer att efterfrågas vilket gör 

att bokningar över Internet inte kommer att kunna ersätta resebyråerna helt. Även i 

intervjuerna med de fysiska resebyråerna svarade alla respondenter att det personliga mötet 

alltid kommer att behövas och i och med detta tror även respondenterna att inte Internet inte 

kan ta över resebyråernas roll helt. Dock har vi utifrån egen erfarenhet som vana att boka över 

Internet och underskattar inte heller vi de möjligheter som finns för resebyråer, distributörer 

och destinationer. Krav som ökar och ett stigande behov från kundens sida bidrar förmodligen 
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till att tekniken förbättras och sporrar konkurrenter inom reseindustrin till att blir ännu bättre 

på att behandla och ta reda på exakt vad kunden eftersöker. Det personliga mötet kommer 

antagligen ändå inte att försvinna utan bara hamna längre och längre ut i marginalen ju mer 

komplett kundernas behov tillfredställs genom Internets utbud.  

En fråga som berördes av ett par respondenter var att det personliga mötet var extra viktigt vid 

en krissituation, såsom krig eller naturkatastrofer. Hur bra och utförlig information som 

kunden erhållit vid bokningen av sin resa beror ofta på formen genom vilken denne bokat. 

Om kunden bokat genom telefon eller främst genom en fysisk resebyrå och talat med erfaren 

personal så har kunden ofta större uppfattning om vad som gäller i krissituationer än om 

bokningen skett via Internet.  

Många respondenter svarade i intervjun att de skulle satsa mer på marknadsföringen av deras 

egen hemsida för att anpassa sig till Internets utveckling, detta är även något som nämns i 

teorin om ”Framtidens reseförsäljning”. Teorin redogör för det viktiga med en effektiv 

marknadsföring och nya erbjudanden för att resebyråer ska hålla sig kvar ute på marknaden. 

Vi håller med om detta då vi tror att det är viktigt att följa med teknologins utveckling, om det 

är på Internet kunder befinner sig så är det också där man ska marknadsföra sig för att synas 

mest. De skulle även kunna marknadsföra sig genom Facebook som är ett Community där de 

flesta i världen är medlem på, därför har fler och fler företag valt att marknadsföra sig på 

denna sida.   
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5.4 SWOT- Analys 
 

5.4.1 Styrkor 

Vi ser att den personliga servicen är den fysiska resebyråns största styrka. De erbjuder kunder 

trygghet när de bokar sina resor via en resebyrå. Om en naturkatastrof, krig, terrorattacker 

eller andra negativa händelser skulle ske på destinationen tar den fysiska resebyrån ansvar och 

hjälper sina kunder att boka om biljetter med mera. Destination - och kulturkunskap som 

personalen på den fysiska resebyrån har är något som också kan klassificeras som en styrka. 

Nischningar och samarbeten som gör att resebyrån blir mer specialiserad inom ett visst 

område är en stor styrka för den fysiska resebyrån eftersom de kan erbjuda något särskilt som 

inte Internet kan göra.  

5.4.2 Svagheter 

De fysiska resebyråerna är inte lika lättillgängliga då de har bestämda arbetstider. Eftersom att 

de måste täcka personal, lokal och övriga kostnader måste de oftast erbjuda ett högre pris än 

de priser som Internet kan erbjuda. Marknadsföringen är något som kan ses bristfällig på de 

flesta resebyråerna. Dock svarade de flesta av respondenterna i intervjuerna att de ska 

utveckla och satsa på marknadsföringen samt deras egna hemsidor. 

5.4.3 Möjligheter 

Vi menar att de fysiska resebyråerna ska se Internet som en möjlighet och använda Internet 

till att marknadsföra sig och skapa en lätthanterlig hemsida som deras befintliga och framtida 

kunder kan använda sig av.  

5.4.4 Hot 

Det som kan ses som ett hot för de fysiska resebyråerna är även det Internet. Där kan andra 

researrangörer och flygbolag sälja sina resor direkt till kunden och därmed erbjuda lägre 

priser och dygnetruntservice. Även andra fysiska resebyråer kan ses som hot i omvärlden.  
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6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt framförs syftet åter igen samt den slutsats vi kommit fram till som svarar på vår 

frågeställning. Vidare följer, forskningsbidrag, förslag på vidare forskning samt en diskussion 

om kvalitetssäkring .  

Återkoppling till syftet 

Syftet med denna uppsats är att utifrån resebyråernas perspektiv se hur de uppfattar den 

fysiska resebyråns framtid och utveckling med tanke på internetbokningens allt större 

spridning. 

6.1 Diskussion och slutsats 
Genom denna studie har vi kommit fram till slutsatsen att fysiska resebyråer inte är något som 

kommer att kunna ersättas av de bokningar som kan göras genom flygbolag och arrangörer 

som säljer sina resor direkt till kunden via Internet. Detta eftersom det personliga mötet är 

något som alltid kommer att efterfrågas eftersom de kan erbjuda en säkerhet och tillit som 

många kanske inte har för Internet. Det är lättare att lita på en verklig människa än en hemsida 

på Internet. Att boka via Internet kan ge en viss osäkerhet när det gäller kredithantering och 

förvissning om den faktiska produkten som fås.  

Även om de fysiska resebyråerna i framtiden kanske inte försvinner helt från marknaden så 

har den teknologiska utvecklingen förändrat den fysiska resbyrån från sin tidigare roll till att 

den fått en helt ny betydelse. De anställda på resebyrån har fått en helt ny befattning; från att 

vara säljare till att bli konsulter. De fysiska resebyråerna ses idag som en informationsbank 

och vi tror att resebyråer i framtiden kommer att behålla denna roll som rådgivare för sina 

kunder. Vi förmodar att små resebyråer kommer att försvinna eller slås ihop med större 

resebyråer på grund av det ekonomiska trycket som finns både från kunden och från andra 

resebyråer.  

Sammanfattningsvis tror vi att även om säljarna på resebyrån har fått en förändrad roll till att 

bli mer konsulter så kommer kunder fortsätta att besöka den fysiska resebyrån då de förfogar 

över en unik kunskap och erbjuder tjänster som Internet inte kan erbjuda ännu. Därmed drar 

vi slutsatsen att de fysiska resebyråerna inte kommer att kunna ersättas av de flygbolag och 

researrangörer som säljer sina resor direkt till kunden genom Internet som kanal. 

6.2 Forskningsbidrag 
Denna uppsats är till för de resebyråer och de forskare som är intresserade av att undersöka 

hur den fysiska resebyråns verksamhet förändrats och förändras i och med den teknologiska 

utvecklingen. Under de senaste 15 åren har Internet förändrat den fysiska resebyrån och en 

fortsatt utveckling mot ett mer Internetbaserat bokningssystem är oundvikligt vilket gör att 

resebyråerna måste anpassa sin verksamhet så att den har en plats på marknaden. De fysiska 

resebyråerna i denna undersökning har till stor del genomfört denna anpassning, men för att 

det i framtiden ska vara lönsamt för dessa att bedriva denna verksamhet måste en parallell 

utveckling av resebyråernas fysiska och virtuella butiker ske löpande även i framtiden. 

Resebyråer kan använda denna uppsats som stöd för sitt arbete med att få nöjdare kunder och 
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för att se hur den virtuella utvecklingen uppfattas och kan inverka på deras framtida 

verksamhet. Å andra sidan kan forskare med fördel kritiskt granska denna uppsats för att få 

fram vad som anses relevant i deras studie och därefter göra justeringar för att ompröva 

undersökningen på det sätt som bäst tillfredsställer deras teorier. Det direkta kunskapsbidraget 

som denna uppsats ger hänger samman med de svar som givits av respondenterna samt hur 

dessa svar analyserats med hjälp av teorierna. De slutsatser som utvunnits kan testas genom 

att skapa teorier utifrån dem för att använda dem som underlag i fortsatt forskning.  

En annan målgrupp för denna uppsats är studenter som vill undersöka mer om de större 

fysiska resebyråerna med utgångspunkt från Internets påverkan på deras verksamhet. Med 

hjälp av denna uppsats kan dessa studenter få nya infallsvinklar och skapa en större 

förförståelse om hur de anställda på resebyråerna ser på sin framtidssituation. Genom att 

resonera kring och pröva de slutsatser som denna undersökning bidragit med kan studenterna 

sedan skapa nya teorier och testa dessa mot verkligheten.  

6.3 Fortsatt forskning 
Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att det behövs mer forskning gällande 

resebyråer, och då först och främst den mindre resebyrån, vilken vi inte berört särskilt mycket 

i denna uppsats. Vi har kommit fram till att Internet utgör en stor del av den större resebyråns 

marknad och därigenom är det en fördel gentemot konkurrenterna att ligga i täten när det 

gäller den teknologiska utvecklingen. Vidare forskning bör därför genomföras för att kunna 

förutspå eller åtminstone förstå hur framtiden ser ut för den mindre fysiska resebyrån. I detta 

fall kan förslagsvis en studie göras mellan den mindre resebyrån i stadsmiljö och dess motpart 

i en mer lantlig miljö. Då vi kommit fram till att Internet spelar en stor roll för resebyråerna 

kan det vara intressant att ta reda på om detta gäller även utanför städerna. Om inte annat kan 

det vara nödvändigt för resebyråerna själva att utföra undersökningar bland marknaden för att 

se hur stort behov det finns av fysiska resebyråer. Detta kan hjälpa resebyråernas chefer och 

anställda då det enligt oss blivit mer och mer kundens marknad i och med Internets ökande 

del av försäljningen. Vi är medvetna om att det finns en del sådana undersökningar, men vi 

har inte funnit några genomförda i Sverige. Det kan diskuteras huruvida sådana 

undersökningar är lönsamma men i vår mening kan de ha en betydande inverkan på hur 

resebyråerna bör planera sin verksamhet i framtiden.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning i ämnet är att göra en jämförande studie mellan 

kundernas trofasthet till större respektive mindre resebyråers fysiska verksamhet. Hur stor del 

av kunderna är stamkunder i dessa resebyråers butiker? Vad gör de resebyråer med mest 

trofasta kunder annorlunda mot de med få stamkunder? I vår mening är det en 

konkurrensfördel att veta vad kunden uppskattar i mötessituationen. Att fokusera på kundens 

önskningar och förhoppningar i samband med möten på den fysiska resebyrån är något som 

ledningen på resebyrån bör eftersträva att ägna mer tid, forskning och utveckling på.  
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6.4 Kvalitetssäkring 
För att säkra kvalitén i vårt arbete har vi använt flera olika datasamlingsmetoder för att få 

information ur olika perspektiv. Dels har vi använt tryckt litteratur och vetenskapliga artiklar 

för att få fram fakta och teorier men vi har även haft intervjuer med personer som har en 

koppling till det vi studerar. Detta för att se problemet vi studerar ur deras perspektiv. Vi 

gjorde även observationer för att själva skaffa oss intryck från den verkliga och vardagliga 

situationen för de som är anställda på resebyråer. Då vi använt oss av dessa olika metoder för 

att samla in data till undersökningen anser vi att det är arbetets styrka. En svaghet med 

uppsatsen är teorierna då tre av fem är mer än tio år gamla vilket i denna undersökning kan 

kännas olämpligt. Dock anser vi att teorierna kan användas då vi vill visa på mönstret som 

finns i den fysiska resebyråns och Internets framväxt.  En annan svaghet handlar om 

intervjuerna. Då vi på grund av respondenternas tidsbrist inte fick några djupintervjuer med 

dem kan detta ha bidragit till att vi inte fick en djupare förståelse för vårt problem. Trots detta 

har vi fått svar på de frågor som vi ställt oss genom att vi har intervjuat personer som är 

relevanta för vår studie samt ställt frågor som är väsentliga för den. Vi ser en tydlig koppling i 

arbetet som leder tillbaka till våra frågeställningar vilket vi anser är en annan styrka med vårt 

arbete.  

Anonymiteten som respondenterna i denna undersökning har var som sagts tidigare begärd 

som förutsättning för att de skulle ställa upp med svar. Detta kan bero på att den egna 

resebyrån såväl som konkurrenter skapar en osäkerhet bland respondenterna. En rädsla kan 

finnas för att på något sätt göra sina arbetskamrater eller chefer besvikna då svaren som givits 

inte varit helt korrekta eller uppdaterade. Då exempelvis både säljare och chefer intervjuats 

betyder detta att dem kanske inte har likvärdig kunskap inom de områden som 

undersökningen berör. För en säljare är det mer riskabelt än för en chef att inte vara anonym 

då den förstnämnda lättare blir misskrediterad av sin chef om informationen som delas anses 

vara felaktig. För att få konsekvens i denna uppsats valdes dock att framställa alla 

respondenterna som anonyma.  

Att anonymiteten begärts kan också ha haft att göra med rädsla för konkurrenter. Om en 

anställd ställer upp på en intervju utan att vara anonym finns det möjlighet för konkurrenter 

att ta del av det som berättats. I denna undersökning har det inte framkommit särskilt mycket 

information som hade kunnat användas mot respondenternas resebyråer av konkurrenter. 

Dock finns det alltid en risk med att ställa upp på en intervju med sitt riktiga namn som källa. 

Kritisk granskning av forskare, konkurrenter och medier kan bidra till en större 

uppmärksamhet rörande de svar som givits än vad respondenten önskat. Detta gör att vi anser 

att de svarande haft rätt i att välja sin anonymitet före en publikation med namn och 

anknytning till särskild resebyrå. 
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Bilaga 1 
Här följer den intervjumall som använts i de genomförda intervjuerna. 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande arbete? 

2. Vad har du arbetat med innan? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter en normal dag på jobbet? 

4. Ur din erfarenhet: Finns det något som skiljer de som bokar sin resa från er fysiska 

resebyrå gentemot de som bokar över Internet?  

5. Tror/Vet du om det är många som av tradition besöker resebyråer?  

6. Har er roll som resebyrå förändrats efter Internets framväxt? I så fall: Hur har det 

märkts? 

7. Har ni gjort något med er fysiska resebyrå för att inte tappa för många kunder till den 

alternativa bokningen över Internet som andra resebyråer har?  

8. Hur ser du på den fysiska resebyråns framtid?  

9. Tror du att Internet helt kan komma att ersätta den fysiska resebyrån? 

10. Hur tror du Internet har förändrat kundernas vanor när de ska bestämma sina resplaner 

för semestern?  

11. Ser ni er fysiska verksamhet som något som kunden BÖR besöka innan de bestämmer 

sin resplan? 

12. Hur värderar ni det personliga mötet i bokningsfasen?  

13. Ser ni Internet som ett komplement till det personliga mötet eller tvärtom? 
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Bilaga 2 
Här följer uppsatsens arbetsfördelning 

 

Arbetsfördelning  

Egna ansvarsområden har blivit tilldelade men arbetat för det mesta tillsammans och 

kompletterat varandra med information.  

1. Inledning (syfte och frågeställning) – Mattias Lindén och Therese Tillander 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion – Therese Tillander 

1. 3 Avgränsningar - Mattias Lindén 

2. Metod och material - Mattias Lindén 

3. Teori - Therese Tillander 

4. Empiri – Mattias Lindén och Therese Tillander 

5. Analys- Mattias Lindén och Therese Tillander 

6. Slutsatser och förslag till vidare forskning- Mattias Lindén och Therese Tillander 

 

 

 

 


