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Sammanfattning 

Dagens researrangörer möts ständigt av en hård konkurrens på 

resemarknaden. Homogena varor och likartad marknadsföring 

gör det inte lättare då konsumenterna blir alltmer fokuserade 

på priser. Internets uppkomst har inneburit många möjligheter 

för researrangörerna att erbjuda sina kunder en mer 

lättillgänglig service, men har också ökat konkurrensen 

ytterligare. Lojaliteten är allmänt låg i resebranschen idag då 

kunden har tillgång till mer information, ett större utbud 

samlat på ett mer lättillgängligt sätt och större anonymitet. 

Syftet med denna uppsats är därför att studera hur 

researrangörerna kan arbeta för att öka lojaliteten och bygga 

starka relationer till sina kunder på Internet. Detta genom att 

undersöka hur researrangörerna idag arbetar med lojalitet och 

relationsbyggande på Internet. För denna uppsats har en 

kundenkät, intervjuer med två researrangörer, samt en 

innehållsanalys av fyra researrangörers hemsidor utförts, 

vilket har gett både kvantitativa och kvalitativa inslag till 

materialet. Resultatet från föreliggande studie visar att 

researrangörerna arbetar hårt för att bygga relationer och 

påverka lojaliteten på Internet. Samtidigt visar resultatet att 

kunderna inte bryr sig om vem de bokar sin resa med och att 

pris spelar en stor roll för vilken researrangör de väljer att resa 

med. Något som framkommit under denna studie är att 

researrangörerna i studien inte har några utvecklade 

lojalitetsprogram. Att utveckla ett bra lojalitetsprogram skulle 

kunna vara en lösning för att skapa fler lojala kunder och en 

stark relation till dem på Internet. 

 
Nyckelord 
Relationsmarknadsföring, lojalitet, starka relationer, 
resebranschen 



	  
	  

Abstract 

Today's tour operators constantly meet the ever-fierce 

competition in the travel market. Homogeneous products and 

similar marketing efforts also do not help when customers are 

increasingly focused on price. The Internet's emergence has 

brought many opportunities for tour operators to offer their 

customers a more accessible service, but has also increased the 

competition further. Today loyalty is generally low in the 

travel industry where the customer has access to more 

information, a bigger selection to choose from in a more 

accessible way, and greater anonymity. The purpose of this 

essay is therefore to study how tour operators can work to 

increase loyalty and build strong relationships with their 

customers on the Internet. This by examining how tour 

operators currently work with loyalty and relationship building 

online. In this paper, a customer survey, interviews with two 

tour operators and analyses of four tour operators websites 

were performed, which has given the essay both a quantitative 

and a qualitative element. The results of the study show that 

tour operators are working hard to build relationships and 

influence loyalty on the Internet. While the results also show 

that customers don’t care that much about whom they book 

their travels with and that price plays a big role in which tour 

operator customers choose to travel with. Something that was 

revealed during this study was that the studied tour operators 

do not have any advanced loyalty programs. To develop a 

good loyalty program could be one solution to create more 

loyal customers and strong customer relationships on the 

Internet.  
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business 



	  
	  

Innehåll 
1.	   Inledning	  .......................................................................................................................................	  1	  
1.1.	   Bakgrund	  ...............................................................................................................................	  1	  
1.2.	   Problemdiskussion	  ...........................................................................................................	  4	  
1.3.	   Syfte	  .........................................................................................................................................	  6	  
1.4.	   Frågeställning	  .....................................................................................................................	  6	  
1.5.	   Avgränsning	  .........................................................................................................................	  6	  
1.6.	   Definitioner	  ..........................................................................................................................	  6	  

2.	   Teoretisk	  referensram	  ............................................................................................................	  8	  
2.1.	   Tidigare	  forskning	  .............................................................................................................	  8	  
2.2.	   Relationsmarknadsföring	  och	  CRM	  ...........................................................................	  8	  
2.3.	   Kundlojalitet	  .....................................................................................................................	  10	  
2.4.	   Förtroende,	  engagemang	  och	  kundnöjdhet	  ........................................................	  12	  
2.5.	   Kundrelationslivscykel	  ................................................................................................	  14	  
2.6.	   Relationsengagemangsmodellen	  .............................................................................	  16	  
2.7.	   Zineldin’s	  5Q	  modell	  ......................................................................................................	  19	  
2.8.	   Sammanfattning	  av	  teorierna	  ...................................................................................	  20	  

3.	   Vetenskaplig	  metod	  ...............................................................................................................	  22	  
3.1.	   Kvantitativ	  och	  kvalitativ	  ansats	  ..............................................................................	  22	  
3.2.	   Urval	  .....................................................................................................................................	  24	  
3.3.	   Tillvägagångssätt	  ............................................................................................................	  25	  
3.4.	   Datainsamling	  ..................................................................................................................	  27	  
3.5.	   Databearbetning	  .............................................................................................................	  27	  
3.6.	   Forskningsetik	  .................................................................................................................	  28	  
3.7.	   Validitet	  och	  reliabilitet	  ...............................................................................................	  29	  
3.8.	   Metoddiskussion	  .............................................................................................................	  30	  

4.	   Resultat	  .......................................................................................................................................	  32	  
4.1.	   Brukar	  du	  jämföra	  researrangörer	  innan	  du	  bokar	  en	  utlandsresa?	  .......	  32	  
4.2.	   Hur	  många	  gånger	  inom	  de	  senaste	  tre	  åren	  har	  du	  bokat	  en	  utlandsresa	  
på	  Internet?	  ....................................................................................................................................	  33	  
4.3.	   Om	  du	  bokat	  utlandsresa	  två	  eller	  fler	  gånger	  på	  Internet	  de	  senaste	  tre	  
åren,	  bokade	  du	  då	  med	  samma	  researrangör?	  .............................................................	  34	  
4.4.	   Om	  du	  bokat	  din	  senaste	  resa	  på	  Internet,	  varför	  gjorde	  du	  det?	  .............	  35	  
4.5.	   Om	  du	  bokat	  din	  senaste	  resa	  i	  en	  researrangörs	  fysiska	  butik,	  varför	  
gjorde	  du	  det?	  ................................................................................................................................	  36	  



	  
	  

4.6.	   Vad	  krävs	  för	  att	  du	  ska	  boka	  resa	  hos	  samma	  researrangör	  flera	  
gånger?	  .............................................................................................................................................	  37	  
4.7.	   Varifrån	  hämtar	  du	  främst	  information	  om	  en	  resa?	  ......................................	  38	  
4.8.	   Vad	  är	  viktigast	  vid	  ditt	  val	  av	  researrangör?	  ....................................................	  39	  
4.9.	   Intervju	  Fritidsresor	  ......................................................................................................	  40	  
4.10.	   Telefonintervju	  med	  Ving	  .......................................................................................	  43	  
4.11.	   Innehållsanalys	  av	  researrangörernas	  hemsidor	  ........................................	  49	  
4.11.1.	   Apollo	  .....................................................................................................................	  49	  
4.11.2.	   Fritidsresor	  ..........................................................................................................	  52	  
4.11.3.	   Solresor	  .................................................................................................................	  54	  
4.11.4.	   Ving	  .........................................................................................................................	  55	  
4.11.5.	   Analys	  av	  researrangörers	  hemsidor	  .......................................................	  57	  

5.	   Diskussion	  &	  Analys	  ..............................................................................................................	  60	  
6.	   Slutsats	  ........................................................................................................................................	  71	  
7.	   Vidare	  forskning	  ......................................................................................................................	  73	  
Referenser	  ...........................................................................................................................................	  74	  
Bilaga	  1.	  Intervjufrågor	  till	  reseföretagen	  .............................................................................	  78	  
Bilaga	  2.	  Kundenkät	  .........................................................................................................................	  80	  
Bilaga	  3.	  Tabell	  1	  ...............................................................................................................................	  82	  
Bilaga	  4.	  Tabell	  2	  ...............................................................................................................................	  83	  
Bilaga	  5.	  Tabell	  3	  ...............................................................................................................................	  84	  
Bilaga	  6.	  Kodschema	  .......................................................................................................................	  85	  
Bilaga	  7.	  Mall	  för	  innehållsanalys	  av	  researrangörers	  hemsidor	  ................................	  86	  
 



	  
	  

Figurförteckning 

Figur 1: Andel personer som handlat på Internet mars 2008- april 2009.	  ..........................	  2	  
	  
Figur 2: Modell över engagemang och relationer för resebyråer på Internet.	  ................	  17	  
	  
Figur 3: Zineldin´s 5Q modell	  .......................................................................................................	  19	  
	  
Figur 4 - Jämför respondenterna researrangörer på Internet innan de bokar utlandsresa
	  ..................................................................................................................................................................	  32	  
	  
Figur 5 – Antalet gånger respondenterna bokat/ inte har bokat utlandsresor på Internet
	  ..................................................................................................................................................................	  33	  
	  
Figur 6 - Antalet gånger respondenterna bokat/ inte har bokat utlandsresor på Internet 
uppdelat efter ålder	  ............................................................................................................................	  34	  
	  
Figur 7 – Bokade respondenterna med samma researrangör när de bokade 
utlandsresor	  ..........................................................................................................................................	  34	  
	  
Figur 8 – Varför respondenterna valde att boka utlandsresan på Internet	  .......................	  35	  
	  
Figur 9 – Varför respondenterna valde att boka utlandsresan på Internet, uppdelat 
efter ålder	  ..............................................................................................................................................	  36	  
	  
Figur 10 – Varför respondenterna valde att boka utlandsresan i en researrangörs 
fysiska butik	  .........................................................................................................................................	  36	  
	  
Figur 11 – Varför respondenterna valde att boka utlandsresan i en researrangörs 
fysiska butik, uppdelat efter ålder	  .................................................................................................	  37	  
	  
Figur 12 – Vad krävs för att respondenterna ska boka med samma researrangör flera 
gånger	  .....................................................................................................................................................	  38	  
	  
Figur 13 – Vart hämtar respondenterna främst sin information ifrån	  ...............................	  39	  
	  
Figur 14 – Vad är det viktigaste för respondenterna vid valet av researrangör	  .............	  40	  



 1 

	  

1. Inledning 
 

 

Detta kapitel inleds med bakgrundsfakta för att ge läsaren insikt om ämnet som 

behandlas i uppsatsen. Nedan följer en beskrivning av problemområdet och 

problemformuleringen samt syftet. Slutligen redovisas avgränsningen för denna 

uppsats. 

 

 

1.1. Bakgrund 
 

Företagen idag känner av en allt mer ökad konkurrens och det har blivit allt viktigare 

för företag att bygga starka relationer till sina kunder. Studier har visat fördelar med 

stabila och ömsesidigt givande relationer. En fördel för både företag och kunder är 

minskade kostnader, då det kostar mindre för företag att underhålla de kunder de 

redan har än att locka nya. För kunderna innebär det kostnader att byta leverantör och 

därför är ett leverantörsbyte något som kunder i en stark relation med ett företag helst 

undviker. Samband har identifierats mellan en liten ökning i behållande av kunder och 

en stor förbättring i lönsamhet. Med andra ord leder en långsiktig relation till lägre 

relationskostnader och därmed högre vinst (Baines, Fill & Page, 2011, s. 567).  

 

Ett verktyg som är viktigt för företagen att använda sig av i sin marknadsföring är 

Internet. Det är idag en väletablerad distributionskanal för försäljning av varor och 

tjänster. Internet har blivit ett globalt fenomen och idag är det svårt att hitta företag 

som inte i något avseende använder sig av det på ett betydelsefullt sätt (Kotler, 

Armstrong, Wong & Saunders, 2008, s. 33). 

 

Det har blivit ännu viktigare att försöka skapa en bra relation till sina konsumenter 

idag då Internet är så väl utbrett och använt. Trots Internets alla positiva egenskaper 

har det också fört med sig en anonymitet och fler valmöjligheter för konsumenterna, 

vilket har minskat lojaliteten mot företagen (Bergman & Hellman, 2009, s. 46). 

Internets egenskaper att reducera kostnader för informationssökning och erbjuda 

produkter med lite differentiering har inte bara ökat konkurrensen, men det har även 
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gjort det svårare för företagen att skapa långsiktiga relationer (Nusair, Hua & Li, 

2010, s. 106). 

 

Ett av de vanligaste användningsområdena för Internet är informationssökning om 

olika varor och tjänster.  Detta är viktigt för handeln då informationssökningen ofta 

leder till köp, och då ofta på Internet. Mellan april 2008 - mars 2009 handlade ca 4,3 

miljoner svenskar olika varor och tjänster över Internet (SCB, 2010, s. 21).  Den tjänst 

som under samma tidsperiod var populärast att köpa via Internet var researrangemang 

(inkluderat är hotell och flyg) vilket visas i figur 1 (SCB, 2010, s. 23).  

 

Figur 1: Andel personer som handlat på Internet mars 2008- april 2009. 

(Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet, 2010, s. 23) 

 

Enligt Tillväxtverkets publikation Kommunicera turism på nätet (2009, s. 13), 

omsatte den svenska reseindustrin år 2008 ca 244 miljarder kronor (inkluderat flyg, 

hotell, tåg, båt och evenemangsbiljetter) och 30 miljarder kronor av omsättningen 

skedde genom handel på Internet. Det var en ökning med 20 procent från 2007. Av 

den totala omsättningen 2008 omsatte researrangörerna 9,5 miljarder kronor och 

resebyråerna, både de traditionella och virtuella 12,5 miljarder kronor.  

 

Handel på Internet kommer hädanefter i denna uppsats att kallas e-handel och kan 

definieras som handel med varor och tjänster över Internet (Jackson, Harris & 

Eckersley, 2003, s. 5). 
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Internet har förändrat resedistributionsprocessen genom att resebyråer och 

researrangörer på Internet har ökat sin marknadsandel genom att flytta konsumenter 

från traditionella, fysiska resebyråer som kommer att känna av en stor minskning av 

sin verksamhet (Tsiotsou & Ratten, 2010, s. 538). Ett exempel på det är att Sveriges 

största researrangör Ving för tio år sedan hade 55 fysiska butiker och idag har de 

endast 3 kvar då deras största försäljning sker på Internet. Det har inneburit unika 

möjligheter för de reseföretag som kunnat ta till sig och använda den nya 

kommunikationskanalen (Tsiotsou & Ratten, 2010, s. 538). Trots möjligheterna så 

lider reseföretagen av låg lojalitet på Internet och enligt Bergman och Hellman (2009, 

s. 46) är lojaliteten gentemot en researrangör på Internet endast 4 procent och 58 

procent bryr sig inte om vilken arrangör de bokar sin resa med. 

 

Resebranschen har fått helt nya förutsättningar tack vare Internet. Reseföretagen kan 

idag kommunicera och marknadsföra sig på helt andra sätt än vad de kunde göra 

innan Internet fanns. Idag kan konsumenterna själva boka och betala för sin resa på 

Internet, förr fick de förlita sig på en fysisk resebyrå för sina resebokningar (Baines, 

1998, s. 161). Motivationen till att konsumenter köper sin resa på Internet ligger i att 

de kan spara tid och pengar och att de själva kan jämföra olika alternativ. Dessa 

motivationsfaktorer återfinns i stort sett all e-handel men är väldigt tydlig i 

resebranschen (Bergman & Hellman, 2009, s. 20).  Konsumenterna blir även mer 

priskänsliga när de i princip utan kostnad kan jämföra homogena varor och tjänster 

och välja de med lägst pris (Morton, 2003, s. 72).  

 

Resebranschen är en bransch där marknadsföringen ofta är ganska standardiserad. Det 

blir ett problem för researrangörerna, då konsumenterna får svårt att skilja företagen 

åt. Det är även något som researrangörerna är medvetna om och nyligen tog det 

svenska reseföretaget Apollos marknadschef Marie Lindqvist upp ämnet i en intervju 

för Travel News. Hon menar att resebranschen präglas av en kommunikation som är 

väldigt likriktad och att det mesta ser likadant ut och med ungefär samma budskap 

(www.Travelnews.se).  

 

Konsumenterna kan nu på kortare tid söka och leta efter den information de vill ha 

och de kräver även allt snabbare svar. Internet erbjuder också större möjligheter att 

erbjuda skräddarsydda lösningar, vilket blivit vanligt just i resebranschen. Dessa 
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lösningar kallas ”dynamisk paketering” och innebär att kunden kan boka hotell, flyg 

och evenemang via en och samma bokningsportal men från olika leverantörer 

(Bergman & Hellman, 2009, s. 46). Det är inte alltid dessa sidor bedriver försäljning 

själva utan bara för kunden vidare till företagens hemsidor. Dessa sidor underlättar för 

konsumenten och skapar värde medan de också ökar konkurrensen (Morton, 2006, s. 

72).   

 

En resa idag börjar egentligen först när en resenär befinner sig på resmålet, vägen dit 

har blivit allt mindre viktig. Själva resan till målet är snarare ett sätt att ta sig från 

plats A till plats B. Vilket kan ha kommit ur utvecklingen att människan idag kan ta 

sig över hela jorden på ganska kort tid. Förr var snarare sättet att ta sig till sitt resmål 

en stor och viktig del av resan och resenärerna spenderade en stor del av sin resa att ta 

sig från hemmet till resmålet. När Ving startade sina första charterresor var det 

bussresor (www.ving.se) som gällde och Vings kunder kunde få en mer personlig 

service under flera dagar fram till resmålet, under resan och tillbaka hem. Det var ett 

bra sätt att skapa bra relationer med kunderna och ett sätt att stärka sitt varumärke. 

Även senare när konsumenterna bokade sin utlandsresa med flyg var den personliga 

servicen på resebyrån och varumärket synligt hela vägen genom resekataloger och 

välmärkta biljetter och informationsblad.  Idag sker den största delen av försäljningen 

på Internet och kunden träffar researrangörerna personligen först när de kommer fram 

till resmålet.  

 

Forskare menar att trots att den teknologiska utvecklingen har gjort att fler och fler 

konsumenter väljer att söka information och köpa resor på Internet har reseföretagen 

inte riktigt lyckats utnyttja den nya teknologin på rätt sätt. Studier har visat att 

reseföretag på Internet kan göra mer för att förbättra kvaliteten på sina hemsidor för 

att ge en ökad kundnöjdhet. (Nusair, Hua & Li, 2010, s.106) 

 

1.2. Problemdiskussion 
 

Som tidigare nämnts arbetar dagens reseföretag under en mycket hög konkurrens. 

Förutom konkurrens präglas branschen av homogena tjänster (företagen emellan) och 

en något standardiserad marknadsföring som gör det svårare för konsumenterna att 
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skilja företagen åt. Detta är något som visat sig bli en utmaning för företagen och 

speciellt på Internet där nu de flesta researrangörer har sin största försäljning.  

 

Det svåra för researrangörerna är också att konsumenterna idag har väldigt stor makt 

då de tack vare Internet och lättillgängligheten av information besitter en stor kunskap 

om resorna som utbjuds på marknaden. Denna kunskap har gjort att konsumenterna 

inte längre behöver researrangörernas expertis för att ta ett köpbeslut. Kunden 

behöver heller inte träffa reseföretagen för att boka sin resa och det har medfört en 

ökad anonymitet på båda sidor. Varumärket blir här extra viktigt för att vinna kunder 

men anonymiteten bidrar till att varumärket inte syns lika tydligt, och enligt en studie 

från Tillväxtverket (Bergman & Hellman, 2009, s. 46) var det 58 procent av de 

personer som bokade sin resa på Internet 2008 som inte brydde sig om vem de bokade 

sin resa med. Den minskade kundkontakten verkar ha lett till att varumärket inte blir 

lika viktigt för kunderna, istället har pris blivit allt viktigare. Alla de faktorer som har 

beskrivits ovan leder till en risk att kunderna inte är trogna en researrangör från den 

ena gången till den andra. Detta speciellt om ett annat företag kan erbjuda kunderna 

ett bättre pris. Lojaliteten blir då lidande och researrangörerna måste hitta nya sätt för 

att kunna vinna lojala kunder och konkurrera på marknaden. Att kunderna lätt kan 

blanda ihop researrangörerna är ett marknadsföringsproblem.  Det visar också på ett 

problem med kommunikationen, då problemet till stor del handlar om vad 

researrangörerna i sin helhet kommunicerar. Det handlar också om den viktiga 

kommunikationen mellan företag och kund och hur den ska kunna stärkas. På Internet 

kan detta stärkas genom ökad interaktion med kunderna, vilket är viktigt för att förstå 

kunden och vad denne efterfrågar. Att föra en bra dialog med kunderna bör vara en 

bra grund för att skapa starka relationer.  

 

Denna studie grundar sig på författarnas antagande om att starka relationer och 

lojalitet går hand i hand och att rätt marknadsföring för att skapa dessa relationer är en 

viktig del i researrangörernas marknadsföringsprocess. Inom resebranschen är 

lojaliteten mot företagen låg och med denna studie vill vi belysa var det finns brister i 

hur reseföretagen använder relationsmarknadsföring på Internet för att skapa lojala 

kunder och starka relationer.   
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1.3. Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag i branscher som präglas av hård 

konkurrens, homogena tjänster och likartad marknadsföring kan arbeta för att stärka 

relationen till sina kunder och öka deras lojalitet på Internet. 

 

1.4. Frågeställning 
 

Följande frågeställning kommer att belysas i föreliggande studie: 

• Hur kan företag i branscher som har homogena varor, hög konkurrens och 

likartad marknadsföring arbeta för att stärka relationen med sina kunder och 

öka deras lojalitet på Internet? 

 

1.5. Avgränsning 
 

Brist på lojalitet är något som existerar hos många företag på Internet men vi har valt 

att begränsa oss till resebranschen då denna bransch är bland de största på Internet. 

Resebranschen är stor och för att göra en lättare avgränsning för att studien inte ska 

bli för bred kommer endast svenska researrangörer att studeras.  

 

1.6. Definitioner 
 

Banner En typ av annons på Internet som uppenbarar sig när 

konsumenter surfar på olika hemsidor (Kotler, 

Armstrong, Wong & Saunders, 2008, sid. 854). 

 

Bloggar Internetbaserad publikation med personliga tankar och 

länkar som görs tillgängliga för en vidare publik på 

Internet och som stödjer att publiken ger feedback 

(Baines, Fill & Page, (2011) s.727). 

 

Chatt Är en textbaserad kommunikation som sker live eller i 

nutid. Mottagaren av ett meddelande får det direkt till 

skillnad från annan textbaserad kommunikation som 
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t.ex. e-mail där det kan dröja timmar, dagar eller 

veckor att få svar 

(www.computerhope.com/jargon/c/chat.htm).  

 

E-handel  Handel av varor och tjänster på Internet (Jackson. P.J, 

Eckersley. P & Harris. L, 2003. s.4).  

 

Feedback En del i kommunikationsprocessen som refererar till 

respons som erbjuds av mottagaren (Baines, Fill & 

Page, 2011, s. 732). 

 

Informationssökning Ett steg i den beslutsprocess som en konsument går 

igenom innan ett köp görs och under detta steg 

uppmuntras konsumenten att söka efter mer 

information. Konsumenten kan helt enkelt ha en ökad 

uppmärksamhet eller aktivt öka information (Kotler, 

Armstrong, Wong & Saunders, 2008, s. 990).  

 

Sidfot Är den text som dyker upp nederst på varje sida i ett 

dokument (Gookin, 1999, s. 164). 

 

Sidhuvud Den text som syns högst upp på varje sida i ett 

dokument (Gookin, 1999, s. 164). 

 

Sociala nätverk  Hemsida där social interaktion mellan människor kan 

utspelas t.ex. Facebook.com, Instagram, Twitter 

(Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008, s. 245). 

 

Word of mouth  En form av kommunikation som grundar sig på 

mellanmänskliga budskap som handlar om produkter 

eller tjänster som eftersträvas att konsumera. 

Mottagaren anser att sändaren är opartisk och 

trovärdig då de inte försöker att sälja en produkt eller 

tjänst (Baines, Fill & Paige, 2011, s. 746).  
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2. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel presenteras de modeller och teorier som utgör grunden för att kunna 

besvara problemformuleringen och föra vidare analysen och diskussionen.  

 

 

2.1. Tidigare forskning 
 

Det kommer först presenteras några viktiga begrepp såsom förtroende, engagemang, 

kundnöjdhet och kundlojalitet, relationsmarknadsföring samt CRM som är grunden 

till modellerna som valts ut för uppsatsen. Dessa begrepp var anledningen till val av 

modeller eftersom vi som författare utgick från att kundnöjdhet, engagemang och 

förtroende påverkar lojaliteten. Efter deras presentation följer de modeller och teorier 

vi har valt att stödja vår undersökning på. 

 

2.2. Relationsmarknadsföring och CRM 
 

Enligt Nusair, Hua och Li (2010, s. 106) har Internet snabba tillväxt gjort att e-handel 

blivit ett medel för att kunna utveckla företagens relationsmarknadsföring så den blir 

framgångsrik. 

 

Relationsmarknadsföring kan definieras som alla marknadsföringsaktiviteter riktade 

mot att etablera, utveckla och underhålla framgångsrika, relationella utbyten. 

Relationsmarknadsföring fokuserar på vikten av ett kontinuerligt samspel mellan 

kund och företag för att kunna vårda en ömsesidig, långsiktig och fördelaktig relation. 

(Nusair, Hua & li, 2010, s. 107). Skillnaden på traditionell marknadsföring och 

relationsmarknadsföring är att den traditionella har utbytet av värden som grund för 

hur marknadsföringen ska utföras. Relationsmarknadsföringen fokuserar mer på ett 

samarbete mellan kund och företag för att skapa värde i deras relation (Grönroos, 

2004, s. 35).  
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Grönroos (2004, s. 52) menar att relationsmarknadsföring främst är ett perspektiv på 

hur företaget kan förhålla sig till sina kunder, ett perspektiv som påverkar hur 

verksamheten utvecklas och kunderna bemöts.  

 

Det råder en viss brist på bevis för att de traditionella reglerna för 

relationsmarknadsföring skulle gälla på Internet (Lee-Kelley, Gilbert & Mannicom, 

2003, s. 241). Forskare har även undersökt om fördelarna av en relation är relevant på 

Internet då kunden aldrig har någon kontakt med ett företags anställda. Med andra ord 

om det saknas direkt mänsklig kontakt kan de relationella aspekterna vid en 

transaktion på Internet antingen ge eller inte ge resultat som kundnöjdhet och lojalitet 

(Yen & Gwinner, 2003, s. 484). Det har istället getts förslag på andra aspekter som 

skulle kunna vara viktiga för att skapa lojalitet på Internet t.ex. hur väl tekniken 

presterar, uppfattningen att själv ha kontroll över resultatet, den ökade effektiviteten 

och bekvämligheten av att använda teknologin (Yen & Gwinner, 2003, s. 484).  

 

Yen och Gwinner (2003, s. 485) pekar på flera olika fördelar som kunden får förutom 

själva kärnprodukten när de befinner sig i en långsiktigt givande relation med ett 

företag. En av dessa fördelar är speciella förmåner och den inkluderar både 

ekonomiska och mer kundanpassade förmåner. Tanken är att kunden ska känna att de 

får erbjudanden som de som inte är kunder inte får.  

 

En del forskare menar att Internet är ett viktigt område för att bygga en relation då 

teknologin tillåter nivåer av interaktion som överensstämmer med den typ av 

dynamiska relationer och pågående utbyten som ligger till grund för 

relationsmarknadsföring. Om en relation förstärks teknologiskt kan det ge en relativt 

hög nivå av ömsesidig kunskap, teknisk effektivitet, färre problem och mindre 

fördröjningar i interaktionen (Thao & Swierczik, 2007, s. 193). 

 

Utvecklandet av CRM (customer relationship management) har varit ett signifikant 

sätt för företag att förvalta sina kunder (Baines, Fill & Page, 2010, s. 482) och är en 

stor konkurrensfördel som företagen kan använda för att förhindra att kunderna byter 

till andra företag (Kimiloglu & Zarah, 2008, s. 246).  
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Målet med CRM kan enkelt förklaras som att företagen försöker förstå och behandla 

sina kunder bättre för ökad lojalitet och vinst. Även om det är ett centralt ämne i 

marknadsföring finns många åsikter om vad CRM faktiskt innebär. I litteraturen finns 

olika perspektiv på CRM som kan ses som en process, strategi, filosofi, kapacitet eller 

ett teknologiskt verktyg (Kimiloglu & Zarah, 2008, s. 246).  

 

Gummesson definierar CRM som relationsmarknadsföringens värderingar och 

strategier, särskilt avseende kundrelationer omsatta i praktisk tillämpning. Han menar 

vidare att målet med CRM är att förstå relationsmarknadsföringens filosofi och att 

utveckla strategier och mål i relationsmarknadsföringens anda (Gummesson, 2008, s. 

17 & 54).  

 

I och med Internets framväxt har CRM gått in i en ny era. Luck och Lancaster (2003, 

s. 214) menar att företagens internetanvändande nu skiftar från att ha varit mer 

fokuserat på transaktioner och att generera fler kunder till långsiktiga relationer och 

att kunna behålla kunder. Det har dessutom blivit viktigare att tillämpa en effektiv 

CRM-strategi på Internet då det är svårare att skapa kundlojalitet i den domänen 

(Kimiloglu & Zarah, 2008, s. 246). CRM på Internet kallas e-CRM.  

 
Att skapa en miljö som framgångsrikt fokuserar på att vårda och upprätthålla 

långsiktiga relationer är en av de största utmaningarna som företag möter (Luck & 

Lancaster, 2003, s. 214). Det är lätt att företagen tappar fokus på det huvudsakliga 

målet och många misslyckas med att utnyttja den fulla potentialen hos sina relationer. 

Framgångsrik CRM varken bara existerar eller växer fram av sig själv (Luck & 

Lancaster, 2003, s. 214). 

 

Internet har skapat en väldigt passande scen för CRM där dess interaktiva karaktär 

leder till löpande, högkvalitativ kundkommunikation. Företagshemsidor är ett 

exempel där företagen kan använda sin kunskap inom e-CRM för att skapa lojala 

kunder (Kimiloglu & Zarah, 2008, s. 247).  

 

2.3. Kundlojalitet 
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Det är centralt i ett företags relationsmarknadsföringsstrategi att företaget har 

förmågan att utveckla och förstärka långsiktiga kundrelationer och kunna 

tillfredsställa befintliga kunder. Huvudfokus bör ligga på kundnöjdhet och 

kundlojalitet. Kundlojalitet anses vara viktigt då det har en positiv effekt på ett 

företags långsiktiga lönsamhet (Ribbink, van Riel, Liljander & Streukens, 2004, s. 

446). Att behålla existerande kunder minskar behovet av att attrahera nya och kan till 

och med reducera kostnader för marknadsföring (Zineldin, 2006, s. 432-433). Rowley 

(2005, s. 574) menar att förutom att ge ett företag lägre relationskostnader och ökad 

vinst är lojala konsumenter också mindre priskänsliga.  

 

Lojalitet kan definieras som åtagandet att fortsätta göra affärer med en organisation på 

löpande basis. En enkel definition som anpassats för lojalitet på Internet är att en 

kunds positiva attityd till ett företag på Internet resulterar i ett upprepat köpbeteende. 

Människor kan känna lojalitet till allt från varumärken, produktkategorier, tjänster, 

butiker till aktiviteter, attityder och önskningar (Zineldin 2006, s. 433).  

 

Zineldin (2006, s. 433) menar att ett företag får fördelar från kundernas lojalitet, men 

det kan aldrig uteslutas att en kund inte är lojal till några andra företag då 

konsumenter kan vara lojala mot mer än en konkurrerande leverantör. Företag bör 

dock segmentera sin marknad på nivån av lönsamhet och identifiera kundgrupper som 

företaget vill behålla och som mest sannolikt kommer att ge lönsam avkastning.  

 

När en kund gjort affärer med ett företag en gång har de nästa gång ett naturligt 

incitament att handla från det företaget igen och inte från konkurrerande företag. Det 

ger företaget lite extra värde men det är långt ifrån tillräckligt och företaget kan alltid 

göra mer. Lojala kunder tror ofta att de får bättre service bara för att de är lojala. Ett 

företag kan skapa lojalitet genom att belöna den (Zineldin, 2006, s. 434). 

 

Idag är lojalitetsprogram vanliga för att locka kunder att stanna med ett företag. 

Vanligt är att kunden samlar poäng när den spenderar pengar hos företaget, och dessa 

poäng kan kunden sen använda på olika sätt t.ex. som betalmedel. Det motiverar 

konsumenterna att spendera pengar hos ett specifikt företag istället för att byta till ett 

annat (Baines, Fill & Page, 2011, s. 574). Lojalitetsprogram är något som är vanligt 
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förekommande i flygbranschen och det fungerar som en belöning för kunder som 

utnyttjar ett företags tjänst ofta (Zineldin, 2006, s. 434) 

 

Det verkar vara svårt för företag att skapa lojalitet på Internet, och man vet idag inte 

så mycket om mekanismerna som är involverade i skapandet av kundlojalitet på 

Internet (Ribbink, van Riel, Liljander & Streukens, 2004, s. 446).  

 

2.4. Förtroende, engagemang och kundnöjdhet 
 

Många forskare menar att den mest kritiska faktorn som associeras med utvecklandet 

och underhållandet av relationer är förtroende. Förtroende kan ses som ett medel som 

minskar osäkerheten och det behövs för att effektiva relationer ska kunna utvecklas. 

Förtroende innefattar avgörandet om en part i en relation är hederlig och pålitlig. 

Begreppet berör till vilken grad av säkerhet en part kan känna att den andra parten 

kommer att fullfölja sina skyldigheter och ansvar (Baines, Fill & Page, 2010, s. 577-

578). När en kund känner förtroende för en organisation minskar det generellt den 

upplevda risken av att använda organisationens tjänster (Ribbink, van Riel, Liljander 

& Streukens, 2004, s. 446).  

 

Förtroende på Internet kallas e-förtroende och kan definieras som graden av tillit 

konsumenter känner vid utbyten på Internet (Ribbink, van Riel, Liljander & 

Streukens, 2004, s. 447). Förtroendets roll kan vara till och med ännu viktigare på 

Internet än i en fysisk miljö då kunderna på Internet inte har någon direkt kontakt med 

företagen eller deras personal (Ribbink, van Riel, Liljander & Streukens, 2004, s. 

446).  

 

När det finns förtroende i en relation reducerar det hot och möjliga konflikter vilket i 

sin tur ökar kundnöjdheten. I relationen mellan företag och kund är utvecklingen av 

förtroende ytterst viktig då det främjar säkra köp (Baines, Fill & Page, 2010, s. 577-

578). Det finns vissa bevis som stödjer en positiv relation mellan förtroende för ett 

företag på Internet och e-lojalitet, i form av ökat spenderande, avsikter att köpa eller 

att handla mer än en gång (Ribbink, van Riel, Liljander & Streukens, 2004, s. 447).  
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Brist på förtroende anses ofta vara en stor anledning till att inte handla igen av en 

säljare på Internet. Kunder som ofta handlar på Internet verkar inte känna lika stor oro 

för säkerheten av personuppgifter som de som inte handlar på Internet känner, även 

hos äldre personer är oron högre (Ribbink, van Riel, Liljander & Streukens, 2004, s. 

449) 

 

Engagemang anses precis som förtroende vara en viktig faktor för en framgångsrik 

långsiktig relation. Begreppet kan definieras som en bestående vilja att upprätthålla en 

värderad relation eller som en kraft som binder en individ till handling. I 

relationsmarknadsföringslitteraturen är engagemang mellan kund och företag i ett 

utbyte ett viktigt förstadium till att uppnå önskvärda resultat i konsumenternas 

beteende (Nusair, Hua & Li, 2010, s. 107).  

 

Engagemang är nära relaterat med förtroende, Word of mouth, framtida avsikter och 

ett motstånd till förändring. Engagemang i en relation indikerar att en kund har en 

positiv attityd till relationen med ett företag och vill fortsätta den relationen (Nusair, 

Hua & Li, 2010, s. 107).  

 

Nusair, Hua och Li (2010) menar att det är av största vikt att studera engagemang då 

det kan vara svåra att bygga på Internet.  

 

En naturlig följd av att bygga förtroende och utveckla engagemang är skapandet av 

kundnöjdhet. Det är centralt då det finns ett positivt samband mellan kundnöjdhet och 

behållandet av kunder. Det är ingen överraskning att företag försöker att förbättra 

kundnöjdheten och det med avsikten att stärka kundrelationer och få högre grad av 

kunder som stannar och högre lojalitet. Kundnöjdhet beror också på hur väl kundens 

förväntningar på företaget har uppnåtts. Denna enkla bild av kundnöjdhet är dock bara 

en del i förklaringen av lojalitet då en nöjd kund inte alltid är lojal (Baines, Fill & 

Page, 2010, s. 577-581). Kundnöjdhet kan vara viktigare på Internet än i fysisk miljö, 

då det anses vara svårt att skapa kundlojalitet på Internet och kundnöjdhet och lojalitet 

är starkt förknippade med varandra (Ribbink, van Riel, Liljander & Streukens, 2004, 

s. 447). För många organisationer är hanteringen av klagomål avgörande för om 

konsumenterna kommer välja att stanna eller byta till ett annat företag. Genom att 

fokusera på varför konsumenter väljer att byta företag och vilka motiv som ligger 
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bakom konsumenters lojalitet kan företag öka lojaliteten på ett meningsfullt sätt 

(Coyles & Gokey, 2005, s. 105). 

 

2.5. Kundrelationslivscykel 
 

Precis som livscykeln för produkter har även kunden en livscykel som följer olika 

faser. Under de olika faserna bör olika marknadsföringsstrategier användas för att nå 

kunden på bästa sätt. Grönroos (2008, s. 259) hävdar att man måste skilja på två olika 

situationer beroende på om man riktar sig till potentiella konsumenter eller om man 

riktar sig till personer som redan är konsumenter i företaget, där man vill bevara 

relationen och skapa återköp.  

 

Kundrelationslivscykeln förklarar kundrelationens olika skeden från potentiell kund 

till en köptrogen kund. Utvecklingen i kundrelationen har enligt Grönroos tre faser 

(Grönroos, 2008, s. 257-259):  

• Initialskede  

• Köpprocess  

• Konsumtionsprocess  

 

I den första fasen, initialskedet är inte den potentiella kunden bekant med företaget 

eller deras erbjudanden. I denna fas bör därför marknadsföringen inriktas på att skapa 

intresse. Om denna kund tror att företaget kan tillfredsställa dennes behov kan den bli 

medveten om företaget och dess erbjudanden och kan då gå vidare in i nästa fas, 

köpprocessen (Grönroos, 2008, s. 258). 
 

Under köpprocessen värderar den potentiella kunden tjänsten utifrån de behov den har 

och vad den är beredd att betala. Om resultatet är positivt kan kunden välja att göra ett 

förstagångsköp. När kunden väljer att köpa tjänsten stiger den in i tredje fasen, 

konsumtionsprocessen (Grönroos, 2008, s. 258-259).   

 

Konsumtionsprocessen är där kunden använder den tjänst som han eller hon har köpt. 

I konsumtionsprocessen bör kunden ges goda erfarenheter av företagets förmåga att 

lösa kundens problem. Efter konsumtionsfasen kan kunden antingen lämna företaget 

eller fortsätta att köpa nästa gång behovet uppstår. Företagets 
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marknadsföringsansträngningar kommer att påverka kundens beslut. Det är därför 

viktigt att företaget anpassar sin marknadsföringsstrategi efter var i 

relationslivscykeln kunden befinner sig (Grönroos, 2008, s. 259).  

 
Figur 2. Kundrelationslivscykeln med inriktning på Internet  

(Källa: Grönroos, 2008, s. 258, egen bearbetning utifrån Grönroos, 2008, s. 260 och van Fischer & van 

Delwig, 1998) 

 

För denna uppsats har en bearbetning av Grönroos modell gjorts för att passa en 

researrangör på Internet. Researrangörer bör i initialskedet använda sig av 

traditionella marknadsföringsmetoder så som reklam i tidningar och tv, men de kan 

också göra en hel del på Internet. Med Internet som marknadsföringskanal kan 

företagen stödja kundrelationslivscykeln så att konsumenternas upplevda kvalitet blir 

ännu mer tillfredsställande. Nyhetsbrev kan skickas med e-mail, annonseringar med 

banners på olika hemsidor och researrangörerna bör också registrera på olika sociala 

nätverk, som Facebook där de kan interagera med kunderna.  

 

Under andra fasen är det viktigt att fortsätta att göda kundens intresse. Researrangören 

måste övertyga kunden att just deras tjänst uppfyller kundens behov och är värd 

pengarna och samtidigt att deras erbjudande överträffar konkurrenternas erbjudande. 

När kunden sedan bestämmer sig för att göra ett köp måste researrangören leva upp 
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till det den lovat. I denna fas är utformningen av företagets hemsida viktig. I detta 

skede finns det fördelar med att utnyttja Internets förmåga att skapa interaktion 

mellan kund och företag. Informationen om företaget och dess tjänster ska finnas 

tillgänglig för kunden på ett lättöverskådligt sätt. På Internet kan även kundanpassad 

information vara viktig till exempel att kunden ska kunna se vilket pris som finns 

tillgängligt vid specifikt tillfälle. Kunden ska även kunna få snabb hjälp vid problem 

exempelvis genom att kunna chatta direkt med företagets avdelning för kundservice 

(Fischer & van Delwig, 1998).  

 

Vid själva köpet av tjänsten är det viktigt att ge kunden information och feedback om 

vad som sker i produktionen av tjänsten och ge en ökad förståelse för vad kunden 

faktiskt har köpt. Det kan ske genom att en bokningsbekräftelse och information om 

resan skickas till kundens e-mail. All information om köpet ska kunden kunna få tag 

på genom företagets hemsida (Fischer & von Delwig, 1998). 

 

I sista fasen gäller det att förstärka upplevelsen så att kunden känner sig tillfredsställd. 

För researrangörer sker detta när kunden gör sin resa och det gäller att ta vara på de 

tillfällen som ges att hålla kunden nöjd. Det handlar om allt från att lösa kundens 

problem på plats, hotellens kvalitet, flygresan till resmålet och kvaliteten på de 

aktiviteter som erbjuds. Om researrangören inte uppfyller den kvalitet som kunden 

önskar riskerar företaget att förlora kunden, men om kvaliteten uppfylls bör det kunna 

skapa upprepade köp och bli en grund för varaktiga kundrelationer.  

 

När resan är gjord bör researrangören kontakta kunden för feedback. Detta kan ske 

genom e-mail och att kunden erbjuds att fylla i ett frågeformulär om hur denne 

upplevde resan. Företagets kundservice kan också finnas tillgänglig för chat, där de 

kan svara på frågor och synpunkter från kunden. 

 

2.6. Relationsengagemangsmodellen 
 

Med den ökade konkurrensen mellan reseföretagen på Internet blir det allt svårare att 

locka nya kunder och samtidigt behålla de gamla kunderna. Det är en stor utmaning 

för researrangörerna och det har även fått en hel del uppmärksamhet i forskarvärlden. 
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Av flera anledningar gör Internet det enkelt att byta från en researrangörs hemsida till 

en annan, där de erbjuder liknande produkter (Nusair, Hua & Li, 2010, s. 113).  

 

Nusair, Hua och Lis (2010) relationsengagemangsmodell är centrerad runt 

engagemang och dess påverkan på konsumenters beteende efter ett köp. Modellen är 

utvecklad för resebyråer på Internet. 

 
Figur 2: Modell över engagemang och relationer för resebyråer på Internet. 

(Källa: Nusair, Hua & Li, 2010, s.113) 

 

Affektivt engagemang innebär att kunden känner ett slags känslomässigt band till ett 

företag och anser att det är det bästa alternativet. Dessa kunder är de som företagen 

effektivt kan skapa långsiktiga relationer med. På Internet kan företaget använda 

strategier som främjar emotionellt engagemang till exempel använda sig av sociala 

nätverk eller bloggar, öka kostnaden för att avsluta relationen och säkerställa att 

personuppgifter är säkra (Nusair, Hua & Li, 2010, s. 113).  

 

Kunder som har ett beräknat engagemang tenderar att byta leverantör till de som kan 

erbjuda den bästa affären jämfört med andra leverantörer. Med andra ord stannar de 

inte hos en leverantör för att de känner ett känslomässigt band till företaget utan på 

grund av andra orsaker som exempelvis billigt pris. Företag bör undvika relationer 

med kunder som endast är engagerade på en beräknad nivå, då dessa relationer är 
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kortsiktiga. Beräknat engagemang har visats ha en negativ påverkan på Word of 

mouth.  (Nusair, Hua & Li, 2010, s. 114).  

 

Kvalitet på alternativ avser den upplevda kvaliteten hos det bäst tillgängliga 

alternativet för relationen. En större alternativ kvalitet associeras med mindre 

tendenser till engagemang. Om en kunds behov bättre kan tillfredställas av en annan 

leverantör kommer kanske den kunden att söka sig till andra, men om kunden är 

omedveten om andra leverantörers erbjudande kan de stanna hos en leverantör fast 

relationen inte är helt tillfredsställande. Om det finns en låg kvalitet på alternativ kan 

det tvinga kunden att öka sin investering hos det nuvarande företaget för att 

upprätthålla relationen, vilket kan leda till ett beräknat engagemang (Nusair, Hua & 

Li, 2010, s. 110).  

 

Investeringstorlek syftar på resurser som satsats i relationen men som inte kan lämnas 

tillbaka om relationen avslutas. Denna faktor fungerar som en psykologisk 

uppmuntran att fortsätta en relation. Sådana ökade investeringar ökar risken för 

beräknat engagemang (Nusair, Hua & Li, 2010, s.110).  

 

Kundnöjdhet är starkt relaterat till engagemang. Det är en viktig indikator som visar 

om en kund har för avsikt att använda ett informationssystem kontinuerligt. Om 

kunderna uppfattar att företaget har rättvisa priser, produkter med kvalitet som är 

lättillgängliga kommer kunderna  att uppleva en högre nöjdhet. Generellt känner 

kunder ett större engagemang till ett företag då de är nöjda. Studier har visat att 

nöjdhet är positivt associerat med både affektivt och beräknat engagemang (Nusair, 

Hua & Li, 2010, s. 110-111).  

 

Förtroende och engagemang anses ofta vara nyckelfaktorer till långsiktiga relationer. 

De är även viktiga för relationsmarknadsföringen och när både förtroende och 

engagemang finns aktiva samtidigt leder det till framgång för 

relationsmarknadsföringen. Förtroende är nödvändigt för e-handel och byggandet av 

relationer, men också för att influera affektivt engagemang. Olika studier har visat att 

beräknat engagemang kan ha både positivt och negativt inflytande på förtroende. Det 

finns inga bevis för en viss riktning på förhållandet mellan beräknat engagemang och 

förtroende (Nusair, Hua & Li, 2010, s.111).  
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Word of mouth kan sägas vara informell kommunikation om en vara eller tjänst 

mellan kunder. Ju högre nivå på förtroende ju högre är graden på positiv word of 

mouth. Det har argumenterats för att det behövs totalt förtroende för att lojalitet ska 

kunna uppstå (Nusair, Hua & Li, 2010, s. 112).  

 

2.7. Zineldin’s 5Q modell 
 

I en tid där kraftig konkurrens i hög grad underlättas av teknologi blir det nödvändigt 

för företagen att erbjuda en lämplig kvalitet på service, men också helt nödvändigt att 

företagen fokuserar på att förbättra, mäta och kontrollera denna service. 

 

Zineldin (2006, s. 432) har utvecklat en modell med fem kvalitetsaspekter som 

påverkar kundens lojalitet och tillfredsställelse.  Meningen med modellen är att visa 

länken mellan kvalitet, CRM och lojalitet. Varje kvalitetsaspekt i CRM-strategin 

påverkar graden av kundnöjdhet vilket i sin tur påverkar konsumenternas lojalitet. 

 

Modellens 5Q:n (där Q står för quality, d.v.s. kvalitet) leder till total kvalitet och när 

kunden har uppnått total kvalitet övergår de till att vara tillfredsställda och lojala. 

Kundlojaliteten och underhållandet av kundförhållandet är beroende av hur väl en 

tjänst eller produkt mäter kundernas ursprungliga förväntningar på kvaliteten. CRM-

strategin kan anses vara effektiv om den levererar positiva resultat och vinst för 

företaget, kvalitet för kunden och konkurrenskraftiga värden (Zineldin, 2006, s. 432).  

 
Figur 3: Zineldin´s 5Q modell  
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(Källa: Zineldin. M, 2006, s. 433) 

 

Den första kvalitetsaspekten, Q1, står för kvaliteten på objektet. Det är produkten eller 

tjänstens tekniska kvalitet, med andra ord är det själva produkten eller tjänsten som 

konsumenter får. Den andra aspekten, Q2, är kvaliteten på processer. Det är den 

funktionella kvaliteten och förklarar hur väl företaget levererar objektet. Den kan 

användas till att föreslå konkreta lösningar och identifiera problem i leverans av 

tjänster. Q3 är kvaliteten på infrastruktur. Denna kvalitet mäter de grundläggande 

resurserna som är nödvändiga för att utföra tjänsterna t.ex. kvaliteten på skicklighet 

och den interna kompetensen, kunnande, erfarenhet, teknologi, interna relationer, 

interna resurser motivation, attityder och aktiviteter, samt hur dessa aktiviteter 

samarbetar, sköts och samordnas (Zineldin, 2006, s. 432). 

 

Den fjärde kvalitetsaspekten, Q4, står för kvaliteten på interaktionen. Den mäter 

kvaliteten på informationsutbyte, finansiellt utbyte och socialt utbyte. Den femte och 

sista aspekten, Q5, mäter kvaliteten på atmosfären. Det innebär att relations- och 

interaktionsprocessen mellan företag och kund påverkas av atmosfären i den miljö där 

de verkar. Denna aspekt bör anses som väldigt kritisk och viktig på grund av tron att 

brist på en uppriktig och vänlig atmosfär ger lägre lojalitet och sämre kvalitet.  

Kopplar man kvalitetsaspekterna interaktion, atmosfär och infrastruktur på processer 

och objekt kan chefer och forskare förbättra den övergripande tillfredställelsen och 

lojaliteten genom att dokumentera förändringarna i CRM-strategin (Zineldin, 2006, s. 

432). 

 

2.8. Sammanfattning av teorierna 
 

För denna studie har tre teorier valts ut för att fungera som ett stöd för att kunna 

diskutera och analysera resultatet av den enkätundersökning, de intervjuer och de 

innehållsanalyser som utförts. De teorier som valts ut är Grönroos 

kundrelationslivscykel, relationsengagemangsmodellen och Zineldin´s 5Q-modell. 

För att kunna förklara teorierna har även viktiga begrepp som engagemang, 

förtroende, lojalitet, CRM, relationsmarknadsföring och kundnöjdhet presenterats.  
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Den första teorin som valdes ut för studien var Grönroos kundrelationslivscykel.  Den 

förklarar kundens relation till ett företag och relationens olika skeden från potentiell 

kund till en köptrogen kund. Författarna har bearbetat kundrelationslivscykeln och 

anpassat den för en researrangör på Internet, detta för att den ska få så stor relevans 

för uppsatsen som möjligt. Anledningen till att den valdes var att kundens livscykel är 

viktig för att kunna förstå hur företag ska kunna anpassa marknadsföringen efter 

kunden beroende på hur familjär kunden är med företaget. Något som kan anses som 

centralt för att kunna skapa lojalitet och förstå sina kunder.  

 

Den andra teorin har döpts till relationsengagemangsmodellen och den är centrerad 

runt engagemang och dess påverkan på konsumenters beteende efter ett köp. Denna 

modell är från början utvecklad för resebyråer på Internet. Modellen skiljer på två 

olika sorters engagemang, affektivt och beräknat. Modellen utgår från dessa två 

begrepp, Word of mouth och olika kvalitetsaspekter som nöjdhet och förtroende och 

utifrån dessa förklarar hur man kan uppnå en givande långsiktig relation. 

Nyckelfaktorerna till den långsiktiga relationen anses ofta vara förtroende och 

engagemang. När engagemang och förtroende finns aktiva samtidigt leder det till 

framgång för relationsmarknadsföringen.  

 

Den tredje modellen är Zineldin`s 5Q modell. Det är en modell som visar fem 

aspekter som påverkar kundens tillfredställelse och lojalitet. Modellen är 

flerdimensionell och grundtanken är att den ska visa länken mellan CRM, kvalitet och 

lojalitet. Detta nås genom fem kvalitetsaspekter som beroende på hur ett företag 

hanterar aspekterna kan nå total kvalitet. När kunden har uppnått total kvalitet ska de 

enligt modellen övergå till att vara lojala och tillfredsställda kunder. Denna modell 

valdes för att kunna diskutera författarnas antagande om att starka relationer och 

lojalitet går hand i hand då den har många delar som passar bra för diskussion av 

uppsatsens ämne. Modellen kopplar hur företagen använder CRM och försöker uppnå 

kvalitet och lojalitet.  
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3. Vetenskaplig metod 
 

 

I följande avsnitt kommer den metod som valts för att bäst uppfylla studiens syfte att 

presenteras. 

 

 

3.1. Kvantitativ och kvalitativ ansats    
 

Denna studie tar en kvantitativ och kvalitativ ansats, det vill säga använder sig av 

metodtriangulering (Johannesson & Tufte, 2007, s. 77). Genom att tillämpa en 

kvantitativ metod har forskare som utgångspunkt att betona kvantifiering när det 

gäller insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2010, s. 40). Vidare analyseras 

resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning, vilket föreliggande studie har 

haft som utgångspunkt. Med hänseende till denna studies syfte och frågeställningar 

har en enkätstudie och en innehållsanalys valts som kvantitativ metod. Enkätstudien 

gör att denna studie bland annat blir kausal. Kausalitet handlar om att beskriva varför 

något är som det är (Bryman & Bell, 2010, s. 99).  

 

Med enkätstudie menas en situation där respondenter på egen hand får fylla i frågor i 

ett frågeformulär. Enkäter kan delas ut på flera sätt, exempelvis kan de delas ut av 

forskarna som sen samlar in dem när de är ifyllda (Bryman & Bell, 2010, s. 162). 

Denna studie har använt en enkät som delats ut till konsumenter och har samlats in på 

plats av författarna. Här förekommer ett deduktivt synsätt vad gäller teori och 

forskning, där teori ställs under empiri som utgångspunkt för det data som samlats in 

(Bryman & Bell, 2010, s. 23).  

 

Följaktligen har semi-strukturerade intervjuer med två researrangörer tillämpats för att 

ge studien ett mer djupgående material. Med en kvalitativ metod är avsikten att få 

fram ett sådant detaljrikt och djupgående material som möjligt och lägger stor vikt vid 

ord och inte kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2010, s. 

40). För den kvalitativa ansatsen har två semi-strukturerade intervjuer och en 

kvalitativ innehållsanalys valts att användas som metod. En semi-strukturerad intervju 
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handlar i regel om att en intervjuare har en uppsättning frågor som kan beskrivas som 

ett frågeschema, men frågornas ordningsföljd kan variera. Det finns också ett visst 

utrymme för att ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2010, s. 135). I föreliggande studie 

har en intervju skett på telefon och intervjuobjekt har varit kommunikationsansvarig 

på resebolaget Ving. Den andra intervjun skedde via e-post och intervjuobjektet var 

här kommunikationsansvarig på researrangören Fritidsresor. Båda företagen fick 

samma frågor ställda. 

 

För att få så mycket stöd av data som möjligt har även en innehållsanalys av fyra 

olika researrangörers hemsidor utförts. En innehållsanalys är ofta kvantitativ men kan 

också vara kvalitativ (Bryman & Bell, 2010, s. 213 & 438).  En kvantitativ 

innehållsanalys går ut på att analysera exempelvis texter och dokument där man på ett 

systematiskt och replikerbart vis vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som 

utformats i förväg. Innehållsanalys kan definieras som en forskningsteknik som rör en 

objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta 

innehållet i kommunikationen (Bryman & Bell, 2010, s. 213). De researrangörers 

hemsidor som valdes ut var Ving, Fritidsresor, Apollo och Solresor. Det centrala i en 

innehållsanalys är att innan analysen utförs, tydligt specificera hur man ska 

klassificera olika sorters material. Det är en ganska flexibel metod som kan användas 

till många olika sorters media (Bryman & Bell, 2010, s. 213), som i föreliggande 

studie där researrangörers hemsidor analyseras.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen handlar om att få fram olika bakomliggande teman i 

det material som analyseras (Bryman & Bell, 2010, s. 438). I föreliggande studie har 

målet med innehållsanalysen varit att ta reda på hur researrangörerna arbetar på sina 

hemsidor för att skapa starka relationer och lojalitet. Författarna agerade under 

analysen kunder och gick igenom stegen från att gå in på hemsidan och gå igenom 

alla stegen fram till köp. I fokus låg teman som användarvänlighet, hur lätt en kund 

kan få kontakt med företaget, om det finns någon del på hemsidan där kunden kan få 

mer personligt anpassad information om sina resor och om researrangörerna har något 

lojalitetsprogram. I denna studie är innehållsanalysen både kvantitativ och kvalitativ 

men betoningen ligger på den kvalitativa delen. 
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3.2. Urval     
 

Enligt Bryman och Bell (2010, s.111) kan urvalet för föreliggande studie 

karaktäriseras som ett icke- sannolikhetsurval. Det innebär att forskaren använder sig 

av respondenter som för tillfället finns tillgängliga. Vidare väljs urvalet i denna studie 

med ett specifikt krav, nämligen att respondenterna ska ha bokat minst en resa med en 

researrangör under de tre senaste åren. Genom att utföra enkätstudien på specifik plats 

i Stockholms innerstad, nämligen Stockholms Centralstation kunde de respondenter 

som befann sig där vid tidpunkten för undersökningen delta i studien och urvalet kan 

därför definieras som ett bekvämlighetsurval.  

 

Endast ett kriterium för respondenters deltagande togs i beaktande, nämligen att de 

har bokat minst en resa med en researrangör de tre senaste åren men förutom det kan 

de individer som frivilligt beslutat sig för att delta utgöra denna studies urval. Med 

tanke på vald metod samt de resurser och den tidsaspekt som har tillgivits för att 

färdigställa denna studie har urvalet begränsats till att omfatta 100 respondenter. 

Beslutet om att begränsa urvalet fattades även med anledning av att denna studie har 

en del kvalitativa inslag, vars insamlings- och tolkningsprocess ofta är mer 

tidskrävande.  

 

Urvalet för de semistrukturerade intervjuerna är researrangörer som har verksamhet 

på Internet. De arrangörer som valdes ut som intervjuobjekt för denna studie var Ving 

och Fritidsresor. Urvalet var från början större men då researrangörerna lider av en 

tidsbrist, hamnade det till slut på Ving och Fritidsresor som var de som valde att ställa 

upp på intervjuer. 

 

För att utöka empirin med mer data utfördes även en innehållsanalys av fyra 

researrangörers hemsidor. De researrangörer som valdes ut för innehållsanalys var 

Ving, Fritidsresor, Apollo och Solresor. Grunden till att dessa företag valdes ut var för 

att de är Sveriges fyra största researrangörer och att deras verksamhet passar ämnet 

som efterfrågas i uppsatsens frågeställning och syfte. Urvalet för både 

innehållsanalysen och de semistrukturerade intervjuerna kan sägas, precis som urvalet 

för enkätundersökningen vara ett icke-sannolikhetsurval. Detta då researrangörerna 

valts ut för att författarna känner till företagen sedan innan studien.  
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3.3. Tillvägagångssätt  
 

Inledningsvis bestämdes att föreliggande studie skulle använda en enkät som 

konsumenter skulle få svara på, samt semistrukturerade intervjuer med olika 

researrangörer som insamlingsmetod. Senare under studiens gång bestämdes även att 

en innehållsanalys skulle användas för att komplettera enkäten och intervjuerna. Med 

denna idé som utgångspunkt fastställdes enkätens och intervjufrågornas utförande i 

syfte att skapa en så systematisk datainsamling som möjligt. Då researrangörerna led 

av en del tidsbrist för att hantera forskarnas frågor blev inte personliga intervjuer 

aktuellt och det bestämdes istället att intervjufrågor skulle skickas med e-mail till de 

företagen som upplevde tidsbristen. Företaget Ving ställde upp på en telefonintervju 

och Fritidsresor ställde upp på en e-mailintervju. 

 

För att i så stor utsträckning som möjligt undvika felkällor under insamlingsprocessen 

valde författarna att genomföra en pilotstudie innan den faktiska undersökningen 

utfördes. En pilotstudie är bra att utföra vid enkätstudier då problem i enkäter inte 

upptäcks förrän enkäterna är insamlade (Bryman & Bell, 2010, s. 191). Pilotstudien 

utgjordes av att några testpersoner fick fylla i enkäten och efteråt ge feedback på 

eventuella problem med frågornas utformning, syfte och andra relaterade problem 

som kan uppstå. Efter att ha fått konstruktiv kritik kunde ändringar på vissa frågor 

göras. Det handlade mest om att ändra frågornas formuleringar för att undvika 

missförstånd då respondenterna svarar på dem.  

 

Efter att lämpliga ändringar gjorts i enkäten utfördes enkätundersökningen under 

några timmar på Stockholms Centralstation under dagtid. Fokus låg på att fråga 

människor som satt och väntade på tåg och inte de som såg ut att ha bråttom. Alla 

respondenter fick information om vad studien handlade om och vilket syfte den hade, 

att den var anonym och att de kunde avbryta om de ville.  

 

För att få information om vilka företag som skulle få ingå i urvalet för intervjuer 

användes bland annat sökfunktionen Google på Internet. Några av företagen t.ex. 

Ving och Fritidsresor var författarna bekanta med och de blev därför med i urvalet. 

När urvalet var bestämt, sammanställdes de frågor som skulle fungera som underlag 

för intervjuerna. Frågorna formulerades med uppsatsens frågeställning som grund, 
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men författarna hade även de teorier som valts ut för uppsatsen i åtanke. Eftersom det 

var svårt att veta vem som skulle kontaktas på de olika företagen, kontaktades deras 

kundservice och de hänvisade sedan vidare till den person som ansågs lämplig att 

ställa upp på intervju. I samtliga fall hamnade förfrågan hos den kommunikations- 

eller informationsansvarige på företagen. De flesta företag sa nej direkt och några bad 

att få återkomma och tackade sedan nej. De få som valde att ställa upp bad att få sköta 

det via e-post då tiden inte fanns för att få till personliga intervjuer. Det slutliga 

urvalet hamnade till slut på Ving och Fritidsresor. Vingresor ställde upp på en 

telefonintervju.  Fritidsresor bad att få sköta intervjun via e-mail då tiden inte fanns 

till för att ställa upp på varken telefon eller personlig intervju. För Ving bokades en 

tid och dag för att kunna utföra intervjun och den utfördes några dagar senare. 

Fritidsresor fick frågorna via e-mail och skickade sedan tillbaka dem med svar efter 

några dagar. 

 

Innehållsanalysen av researrangörernas hemsidor utfördes en bit in i studien för att 

komplettera enkäten och intervjuerna. Fyra researrangörer valdes ut med anledningen 

av att författarna redan var bekanta med företagen. De företags hemsidor som valdes 

ut för analys var Ving, Fritidsresor, Apollo och Solresor. För att kunna göra 

innehållsanalysen så strukturerad som möjligt valdes ett antal punkter ut för att lättare 

kunna klassificera data från hemsidorna. Uppsatsens frågeställning var grunden även 

till övriga frågor i innehållsanalysen. Utifrån punkterna gjordes ett kodschema med ja 

och nej -svar där författarna sen noterade i schemat vad de såg på hemsidan. Ett 

kodschema är ett sätt att strukturera upp data och där alla data som hör till en viss 

kategori eller ett visst stickord kommer att ingå i en innehållsanalys (Bryman & Bell, 

2010, s. 591) Detta för att analysen skulle bli så lika som möjligt för alla hemsidor. 

För att strukturera upp den kvalitativa delen gjordes ett schema på de steg som skulle 

utföras i bokningsprocessen. Olika teman har här visserligen förekommit redan innan 

analysen gjordes men en del kodning förekommer också under själva 

analysprocessen. Stegen som utfördes i analysen utformades efter de punkter och de 

steg som normalt tas i en bokningsprocess, detta för att kunna utföra 

innehållsanalysen på ett systematiskt sätt. För att sammanställa de steg som normalt 

tas i en bokningsprocess utgick författarna från sig själva och deras tidigare 

erfarenheter av vilka steg som de stött på när de handlat varor eller tjänster på 

Internet.  
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3.4. Datainsamling 
 

För enkätundersökningen blev inledningsvis varje respondent informerad om vad 

studien mer övergripande handlade om. De fick sen om de uppfyllde kravet på att ha 

bokat minst en resa med en researrangör de senaste tre åren fylla i enkäten. Enkäterna 

samlades in och när alla hundra var färdiga började bearbetningen av datan genom att 

systematiskt sortera informationen genom att lägga in och sortera enkäterna i 

dataprogrammet Excel.  

 

För datainsamlingen från researrangörerna skickades intervjufrågor till Fritidsresor 

via e-mail. Ving fick frågorna via en inplanerad telefonintervju och svaren skrevs ner 

under tiden som respondenten svarade på frågorna. Alla företag fick samma frågor 

oavsett om de skickades via e-post eller fick dem över telefon. 

 

För Innehållsanalysen samlades data in under tiden som analys av hemsidorna 

gjordes. Författarna gick steg för steg igenom alla moment som en vanlig kund går 

igenom när de bokar resa på Internet och noterade under tiden vad de gjorde. Ett steg 

var även att ta kontakt med företaget via Internet (genom chatt eller e-mail) för att få 

hjälp med ett problem. Här noterades hur lätt det var att hitta information på hemsidan 

om var och hur hjälp kunde fås och hur snabbt svaret kom. Efteråt noterades i ett 

kodschema specifika förutbestämda teman som stöttes på, på hemsidan.  

 

3.5. Databearbetning 
 

Vid bearbetning av insamlad data är det många moment som är kritiska och bör 

behandlas med eftertanke. I föreliggande studie sammanställdes alla enkäter i 

dataprogrammet Excel och diagram gjordes för att lätt få en översikt över svaren. 

Enkätstudien bestod av slutna frågor vilket innebär att respondenterna presenteras för 

ett antal svarsalternativ som de kan välja emellan (Bryman & Bell, 2010, s. 176).  

Fördelen är att svaren är lättare att bearbeta men det negativa är att respondenten 

kanske vill kunna förmedla ett intressant svar som inte täcks av svarsalternativen 

(Bryman & Bell, 2010, s. 179).  
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Gällande den kvalitativa delen transkriberades inledningsvis materialet. Detta för att 

underlätta den efterföljande bearbetningsprocessen. Då intervjuerna med 

researrangörerna hade öppna frågor så innebar detta något mer bearbetning och 

tolkning av resultatet. En öppen fråga innebär att respondenten kan svara fritt med 

egna ord på frågan (Bryman & Bell, 2010, s. 176).  

 

I innehållsanalysen gjordes databearbetningen dels genom att fylla i ett kodschema 

och dels genom att författarna under stegen de tog i bokningsprocessen svarade på 

förutbestämda öppna frågor om vad de hittade på hemsidorna. Det sammanställdes i 

en liten analys av varje enskild hemsida och sen analyserade och jämfördes 

hemsidorna i en mer gemensam analys. 

 

3.6. Forskningsetik  
 

Det är viktigt som forskare att vara medveten om de etiska riktlinjer som måste följas 

vid utförandet av en forskningsstudie. I föreliggande studie har det dels tagits hänsyn 

till informationskravet, vilket ligger i linje med Vetenskapsrådet publikationer för 

forskningsetik (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011, s. 42-43). Kravet innebär att 

genomförandet av en studie ska ske med försäkran om att respondenterna är väl 

informerade om studiens syfte, vad den handlar om och vad deras medverkan innebär 

(Johannesson & Tufte, 2007, s. 62). Förutom informationskravet har även 

samtyckeskravet inhämtats innan undersökningen påbörjades. Samtyckeskravet 

innebär att deltagare i en undersökning har själv rätt att bestämma om denne vill 

medverka eller inte (Johannesson & Tufte, 2007, s. 62, Gustafsson, Hermerén & 

Petterson, 2011, s. 49). Detta med anledning av att respondenterna ska vara medvetna 

om att deras deltagande är frivilligt, att de förstår betydelsen av sitt deltagande samt 

att de har rätt att dra sig ur undersökningen, oavsett tidpunkt och anledning. 

Avslutningsvis har det slutgiltiga materialet hanterats konfidentiellt och enligt det 

nyttjandekrav som ställs på forskningen idag. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

som samlats in om enskilda personer endast får användas till det ändamål som 

forskningen har (Johannesson & Tufte, 2007, s. 63). Dessa principer eftersträvar 

framförallt att respondenternas integritet ska skyddas i så stor utsträckning som 

möjligt genom att göra respondenterna anonyma, att enskilda personer inte ska gå att 

identifiera och att information inte används till annat än för forskningsändamålet 
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(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011, s. 66-69). Därmed har de riktlinjer som 

Vetenskapsrådet har fastställt följts i sådan stor uträckning som möjligt.   

 

3.7. Validitet och reliabilitet 
 

En central fråga i forskningssammanhang är hur väl data representerar ett fenomen. 

Eftersom data inte är själva verkligheten utan en representation av den måste i 

synnerhet två krav vara uppfyllda, validitet- respektive reliabilitetskravet. Med 

validitet avses hur väl data som framtagits representerar fenomenet i fråga. Med andra 

ord, i vilken grad en undersökning mäter det som den ska mäta (Bryman & Bell, 

2010, s. 48). I föreliggande studie har försök till att stärka validiteten dels gjorts 

genom en inledande pilotstudie där samtliga delar av enkäten testades och granskades. 

Det går därför att argumentera för att den interna validiteten är tillfredsställande, att 

det som avses att mäta verkligen mäts. Med tanke på att urvalet i föreliggande studie 

är begränsat (endast 100 respondenter) är det däremot av betydelse att påpeka den 

förhållandevis svåra möjligheten att generalisera resultatet, vilket påverkar den 

externa validiteten negativt. Innehållsanalysen och intervjuerna från företagen bidrar 

också till en negativ påverkan på den externa validiteten då dessa är svåra att 

generalisera ifrån, speciellt innehållsanalysen som utgår från författarnas tankar. Dock 

kan studiens resultat bidra med ett intressant inslag till den tidigare forskning som 

finns inom området. 

 

Förutom validitetskravet ställs även krav på att vetenskapliga studier ska vara 

tillförlitliga och stabila. Med stabilitet menas att måttet ska vara så stabilt över tid att 

de resultat som gäller ett urval inte varierar och detta har med reliabilitet att göra 

(Bryman & Bell, 2010, s. 94). Med tiden utvecklas resebranschen och det kan vara 

svårt att få ett stabilt resultat från undersökningarna. Även researrangörernas 

hemsidor utvecklas och kan se annorlunda ut från dag till dag. Författarna har således 

under samtliga moment i framställandet av föreliggande studie haft reliabilitet-, 

liksom validitetskravet i åtanke. Användningen av metodtriangulering, där kvantitativ 

och kvalitativ data kompletterar varandra har medfört en insats för att stärka 

reliabiliteten i denna studie.  
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3.8. Metoddiskussion 
 

Det är viktigt att man i rollen som forskare är medveten om de kritiska moment som 

förekommer inom området för vetenskaplig forskning. Detta för att undvika felkällor i 

så stor utsträckning som möjligt. I föreliggande studie har en blandning av flera 

metoder använts; dels en enkät med respondenter i roll av konsumenter och dels 

semistrukturerade intervjuer med två researrangörer och en innehållsanalys av fyra 

researrangörers hemsidor, vilket har kompletterats med en mindre pilotstudie.  

 

En bra enkätstudie är svårt att tillämpa, då formuleringen av frågor är ett kritiskt 

moment. I denna studie användes slutna frågor och anledningen till det är för att 

underlätta sammanställningen av data. Fördelen är att det givetvis är lättare att 

sammanställa svaren på undersökningen men samtidigt blir respondenterna låsta vid 

de svarsalternativ som ges. Det gör att svaren inte blir lika djupa och det kan vara 

svårt för vissa respondenter att hitta ett svar som passar dem. I denna studie 

underlättades detta för respondenterna genom att de hade ett svarsalternativ på några 

frågor där de kunde svara någorlunda fritt om de hade något de ville få ut utöver de 

vanliga svarsalternativen. Det gjorde dock bearbetningsprocessen något svårare men 

fördelen vägde upp för nackdelen då svaren kunde bli mer uttömmande.  

 

En svårighet med enkäten blir också antalet respondenter, i denna studie 100 stycken. 

Det är svårt att generalisera på en större population från endast 100 stycken enkäter 

och även att urvalet var ett icke-sannolikhetsurval påverkar negativt, men 

förhoppningen är att ämnet ändå lyckats belysas på ett bra sätt. Iscensättandet av den 

mindre pilotstudien liksom användningen av metodtriangulering verkar dock för ett 

mer trovärdigt och pålitlig resultat.  

 

Det hade givetvis varit önskvärt att få fler intervjuer med olika reseföretag och även 

få personliga intervjuer för att få mer att stå på vid analys och diskussion men 

författarna är också medvetna om att reseföretagen har mycket att göra och inte har 

tid. Därför kändes det viktigt att möta företagen på halva vägen och låta det bli 

enkäter och telefonintervju istället. Men det finns också en medvetenhet om att det är 

något som påverkar både reliabilitet och validitet negativt i studien. Speciellt eftersom 

en mer djupgående intervju innefattar en del som går förlorat i denna studie. Svaren 
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har också en tendens att bli väldigt tillrättalagda då företagen kan planera för vad de 

ska svara och det visas i att det är svårt att få fram negativa saker som företagen kan 

känna. 

 

Innehållsanalysen gjordes på fyra researrangörers hemsidor. Innan analyserna 

utfördes gjordes ett kodschema och ett analysschema med frågor och vilka steg som 

skulle tas i analysen. Detta gjorde att analysen kunde utföras på samma sätt på alla 

hemsidorna vilket gör att datan blir lättare att replikera. Då analysen är ett 

komplement till enkätstudien och intervjuerna, gjordes inte en så stor innehållsanalys. 

Hade innehållsanalysen varit den enda forskningsmetoden i denna uppsats hade den 

varit mer djupgående. Men författarna tror ändå att innehållsanalysen kan tillföra 

extra stöd för resten av studien. En tanke som uppkom under analysens 

planeringsstadier var att författarna är vana internetanvändare, vilket kan påverka 

huruvida hemsidan kan anses vara användarvänlig eller inte. En person som inte är 

van datorer kan tycka att det är svårt att boka resa på Internet, medan en person som 

är van tycker att det är lätt. Det blir därför svårt att generalisera från resultatet av 

innehållsanalysen. Det var något som fanns i åtanke under både planerandet och 

utförandet av analysen.  

 

En annan kritik är att författarna inte ställde någon fråga i enkäten om vad som skulle 

krävas för att en kund skulle rekommendera en researrangör. Det var en miss som 

kunde gett mer till resultatet.  
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4. Resultat 
 

 

Här presenteras resultaten av enkätstudien som konsumenter fått svara på, 

intervjuerna med två researrangörer samt en innehållsanalys av fyra researrangörers 

hemsidor.  

 

 

Enkätstudien utfördes på 100 respondenter i åldrarna under 20 år till över 66 år. Av 

dessa 100 personer var 47 stycken respondenter kvinnor och 53 stycken var män. 40 

stycken av respondenterna var mellan 20-30 år. Svaren på enkätfrågorna kommer att 

visas som diagram med förklarande text till. 

 

4.1. Brukar du jämföra researrangörer innan du 
bokar en utlandsresa?  

 

I figuren nedan visas antalet personer som alltid, ibland eller aldrig jämför 

researrangörer på Internet när de bokar en utlandsresa.  Av de 10 respondenter som 

svarat att de aldrig jämfört researrangörer på Internet var 6 stycken över 66 år gamla. 

Majoriteten av de som jämförde researrangörer på Internet var mellan 20-50 år. Totala 

antalet respondenter som svarade på denna fråga var 100 stycken. 

 

 
Figur 4 - Jämför respondenterna researrangörer på Internet innan de bokar utlandsresa 
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4.2. Hur många gånger inom de senaste tre åren har 
du bokat en utlandsresa på Internet?  

 

Denna fråga handlar om hur många gånger inom en 3 års period som respondenterna 

har bokat en utlandsresa på Internet. Det var 100 respondenter som svarade på denna 

fråga. Figur 5 visar hur många gånger respondenterna bokat en utlandsresa på Internet 

inom de 3 senaste åren eller att de inte har bokat någon resa på Internet. Mer än 33 

respondenter har bokat en resa 4 gånger eller mer under de senaste 3 åren, medan 21 

respondenter inte bokat någon resa på Internet.  

 

 
Figur 5 – Antalet gånger respondenterna bokat/ inte har bokat utlandsresor på Internet 

 

Nedan visas hur de olika åldersspannen svarat på frågan om hur många gånger de 

bokat en utlandsresa på Internet under de senaste 3 åren alternativt inte bokat någon 

resa på Internet. Nästan hälften av respondenterna i 20-30 år har bokat 4 gånger eller 

mer medan majoriteten av respondenterna som är 66+ inte har bokat någon resa på 

Internet under de 3 senaste åren.  
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Figur 6 - Antalet gånger respondenterna bokat/ inte har bokat utlandsresor på Internet uppdelat 
efter ålder 

 

4.3. Om du bokat utlandsresa två eller fler gånger på 
Internet de senaste tre åren, bokade du då med samma 
researrangör? 

 

Nästa fråga i enkäten ställdes till de respondenterna som svarat att de bokat minst två 

resor på Internet de senaste 3 åren. Figur 7 visar hur många respondenter som valt 

samma researrangör de gånger de bokat resa på Internet. Det var 49 respondenter som 

inte hade bokat med samma researrangör. Totalt svarade 69 respondenter på frågan.  

 

 
Figur 7 – Bokade respondenterna med samma researrangör när de bokade utlandsresor 
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4.4. Om du bokat din senaste resa på Internet, varför 
gjorde du det? 

 

Figuren nedan visar varför respondenterna valde att boka sin utlandsresa på Internet. 

Mer än 65 respondenter fyllde i att det var enkelt och bekvämt. Nästan hälften av 

respondenterna svarade att det även var lätt att jämföra priset och bra priser på 

Internet. På denna fråga fick respondenterna välja ut 3 svarsalternativ. Antalet 

respondenter var 79 stycken. 

 

 
Figur 8 – Varför respondenterna valde att boka utlandsresan på Internet 

 

Nästa figur är uppdelad efter respondenternas ålder och varför de valde att boka sin 

utlandsresa på Internet.  Mest attraktivt i åldersspannet 20-30år är att det är bra priser, 

enkelt och billigt och lätt att jämföra priser. De äldre mellan 51 och uppåt 66+ tycker 

även de att det är enkelt och bekvämt, lätt att jämföra priser men även att utbudet är 

större. Det var 32 respondenter i åldersspannet 20-30 år som bokar på Internet därför 

att det är lätt att jämföra priser. Eftersom det är samma fråga som figur 8 har 

respondenterna fått välja 3 alternativ som de tycker passar bäst. 
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Figur 9 – Varför respondenterna valde att boka utlandsresan på Internet, uppdelat efter ålder 

 

4.5. Om du bokat din senaste resa i en researrangörs 
fysiska butik, varför gjorde du det? 

 

De respondenter som inte bokat en utlandsresa på Internet fick frågan varför de valde 

att boka sin resa i en researrangörs fysiska butik. Precis som den tidigare frågan fick 

respondenterna välja tre alternativ som de tyckte passade dem bäst. De svarsalternativ 

som valdes flest gånger var bra service, att det kändes tryggt och säkert och att det var 

enkelt och bekvämt. Totalt svarade 21 respondenter på frågan.  

 

 
Figur 10 – Varför respondenterna valde att boka utlandsresan i en researrangörs fysiska butik 
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Figur 11 visar hur respondenterna i de olika åldrarna har svarat på frågan varför de 

bokade i en researrangörs fysiska butik. Alla åldersgrupper har svarat att de tycker att 

det känns tryggt och säkert och även att det är bra service. Att det känns enkelt och 

bekvämt anses också vara en viktig anledning till att boka i en researrangörs fysiska 

butik. Eftersom det är samma fråga som figur 10 har respondenterna fått välja 3 

alternativ som de tycker passar bäst. 

 

 
Figur 11 – Varför respondenterna valde att boka utlandsresan i en researrangörs fysiska butik, 
uppdelat efter ålder 

 

4.6. Vad krävs för att du ska boka resa hos samma 
researrangör flera gånger? 

 

Nästa fråga i enkäten handlar om vad som krävs av researrangörerna för att 

respondenterna ska boka med samma researrangör nästa gång de bokar en 

utlandsresa. Majoriteten valde att de skulle boka med samma researrangör igen om de 

var nöjda med tidigare resor hos den researrangören. Respondenterna 20-30 år tyckte 

att bra pris är viktigast. Totala antalet som svarade på frågan var hundra respondenter. 
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Figur 12 – Vad krävs för att respondenterna ska boka med samma researrangör flera gånger 

 

4.7. Varifrån hämtar du främst information om en 
resa? 

 

Figuren nedan visar varifrån respondenterna främst hämtar information om sin 

utlandsresa. Det var 20 respondenter som svarade att de först hämtar information från 

researrangörernas hemsida, sen jämförelsesajter och efter det via bekanta. 

Researrangörernas hemsida är det som flest respondenter svarat att de hämtar 

information från, därefter kommer jämförelsesajter. Av de som fyllt i att de aldrig 
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hämtar information på Internet är via bekanta de attraktivaste men även 

researrangörernas fysiska butik. Under punkten annat där respondenterna fått svara 

mer fritt var de mest frekventa svaren: sökning på Google och 

resekataloger/resemagasin. På denna fråga har respondenterna fyllt i 3 svarsalternativ 

som passar de bäst. För mer detaljerad information se bilaga 3. 

 

 
Figur 13 – Vart hämtar respondenterna främst sin information ifrån  

 

4.8. Vad är viktigast vid ditt val av researrangör? 
 

I denna fråga får respondenterna svara på frågan om vad som är viktigast vid valet av 

researrangör. Respondenterna fick fylla i 3 svarsalternativ var. Figuren nedan visar att 

respondenterna tycker att pris, utbudet av resmål och tidigare erfarenheter från en 

researrangör är viktigt. Av respondenterna mellan 20-30 år svarade majoriteten att 

priset var bland de viktigaste men även utbudet av resmål.  De respondenterna som 

var i åldersspannen 51- 65 men även 66+ tyckte att utbudet av resmål, tidigare 

erfarenheter från en researrangör och service var viktigt. Hela 73 respondenter av 100 

svarade att priset var bland de viktigaste och 71 respondenter svarade utbudet av 

resmål. Totalt svarade 100 respondenter på frågan. För mer detaljerad information se 

bilaga 4 och 5.  
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Figur 14 – Vad är det viktigaste för respondenterna vid valet av researrangör 

 

4.9. Intervju Fritidsresor 
 

Här kommer svaren från enkäten som Fritidsresor svarade på att presenteras.  

 

Fritidsresor grundades i september 1961 och tillhör fritidsresegruppen där en rad 

nordiska researrangörer och Sveriges näst största flygbolag, TUIfly Nordic, ingår. 

Fritidsresor säljer paketresor, flyg och hotell, till resmål över hela världen. På 

fritidsresor hemsida sker 60 % av deras försäljning, 25 % sker genom deras fysiska 

butiker och telefon och 15 % sker genom externa resebyråer (www.fritidsresor.se).  

 

1. Beskriv er verksamhet i korta drag (er affärsidé). 

Svar: Fritidsresor säljer paketresor, flyg och hotell, till resmål över hela världen. 

 

2.  Vilken är den största förändringen ni sett inom resebranschen de senaste 15 åren? 

 

Svar: Att kunderna i betydligt högre grad klarar sig själva, t.ex. med att boka på nätet. 

 

 3. Vilken betydelse har Internet för er verksamhet? 

• Hur påverkar det er marknadsföring? 
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• Har Internets utveckling lett till några betydande möjligheter, eller 

begränsningar för er verksamhet? 

 

Svar: Vår webbsida är vår viktigaste kanal för marknadsföring och försäljning. All 

annan marknadsföring i andra kanaler syftar till att driva trafik till webben. Här kan 

kunden i lugn och ro se sig omkring i vårt enorma utbud av erbjudanden och resor, 

vilket lämnat en större frihet för kunden och ett betydligt enklare sätt att boka sin resa. 

 

4. Hur går det till när ni utvecklar nya resmål och erbjudanden? 

 

Svar: Detta sker på vår produktavdelning, som reser runt och testar och tecknar avtal 

med hotell. Flygplanen äger vi själva. 

 

5. Är kunden med och påverkar resans utformning på något sätt? Om ja, hur går det 

till? 

 

Svar: Kunden kan påverka sin semester i hög grad, inte minst genom att på ett enkelt 

sätt få en översikt över alla våra destinationer och olika resor och välja vad som 

passar bäst, samt även väljer alla våra tillvalstjänster såsom barnklubbar, All 

Inclusive, plats på flyget, ett stort urval av utflykter osv. 

 

6. Hur når ni ut samt kommunicerar med potentiella kunder? 

 

Svar: Genom annonsering i TV, press och magasin samt genom webben, nyhetsbrev, 

Facebook, Twitter och andra e-postutskick. 

 

7. Har ni återkommande kunder? 

 

• Hur kommunicerar ni med dessa kunder? 

 

• Behåller ni kontakten på något sätt? 

 

• Får dessa kunder några extra förmåner, t.ex. rabatter? 
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Svar: Våra lojala kunder uppmärksammar vi på flera sätt. Bara våra lojala kunder får 

t.ex. vår katalog hem i brevlådan, förhandsinformation om resor som släpps, 

specialerbjudanden och ett särskilt mottagande när man kommer tillbaka till ett av 

våra koncepthotell. 

 

8. Hur skulle ni definiera en lojal kund? 

 

Svar: Hur vi definierar en lojal kund är inte officiellt, men handlar givetvis om att det 

ska vara en återkommande kund enligt olika kriterier. 

 

9. Tror ni att det existerar varumärkeslojalitet i resebranschen, skulle den anser vara 

stark eller svag? 

 

Svar: Fritidsresor har många kunder som är mycket lojala med våra produkter och 

som inte kan tänka sig en annan arrangör. Det finns även tex kunder som är lojala 

med ett speciellt hotell, ett av våra koncept (ex Blue Village) eller till någon av våra 

destinationer/länder. 

 

10. Har ni något lojalitetsprogram? Om ni inte har det, varför har ni valt att inte 

använda er av det? 

 

Svar: Ja, se svaren under fråga 7. 

 

11. Anser ni att Internet har påverkat lojaliteten på något sätt? 

Positivt eller negativt? 

 

Svar: Att Fritidsresor har en väl utvecklad och lättanvänd webbplats är av stor 

betydelse för våra kunders beteende. Det är en miljö man lär sig och blir bekant med, 

och kan på det sättet ha en lojalitetsskapande roll. På webben hittar kunden mycket 

inspiration, t.ex. filmer och berättelser, vilket kan stimulera lojaliteten. Här bör man 

dock skilja på känslomässig lojalitet och faktiskt beteende (att jämföra med tex en 

kund som helst skulle vilja ha en Audi, men ändå kör Skoda av olika skäl). 
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12. Hur stor roll spelar resans pris? Är vissa kundgrupper mer eller mindre 

priskänsliga t.ex. om det är det skillnad mellan ett kompisgäng, en barnfamilj, ett ungt 

par eller ett äldre par? 

 

Svar: Yngre segment är i regel mer priskänsliga. Många kunder tycker om att göra 

klipp och jagar priser, andra vill bara komma iväg och är mindre känsliga för 

kostnaden. Kunder som bokar lång tid innan resan är ofta mindre priskänsliga. 

 

13. Hur arbetar ni för att bygga starka relationer med era kunder? Har ni någon 

speciell strategi för hur ni gör på Internet? 

 

Svar: Vi lägger stort arbete på Facebook och kundkommunikation, där mer och mer 

av marknadsföringen ligger. 

 

14. Vad har ni för strategi för att stärka ert varumärke? 

 

Svar: Detta är en fråga för vår nordiska marknadsavdelning. I grova drag vill vi vara 

kundens förstahandsval genom att visa på vår kvalitet och vårt stora utbud. Våra 

koncept är också viktiga i vår strategi. 

 

15. Vad tror ni är viktigt för er framtida framgång, inom den alltmer 

konkurrensutsatta resebranschen? 

 

Svar: Att vi har en nära relation med våra befintliga kunder och att vi kan uppfylla 

våra kunders förväntningar under sin semester. 

 

16. Hur ser ni på kundernas framtida resebehov? 

 

Svar: Vi ser en trend i t.ex. mer bekvämlighet på semestern, och att kombinera flera 

resmål under samma resa. 

 

4.10. Telefonintervju med Ving 
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Ving startade 1956 och är Sveriges största researrangör med resor till fler än 500 

resmål i över 50 länder. Ving arrangerar charterresor, flexibla paketresor med 

reguljärflyg samt säljer även enskilda flygbiljetter och hotell övernattningar till den 

som vill resa på egen hand. Resorna säljs via Internet, telefon, i egna butiker och i 

utvalda resebyråer över hela landet. Vings affärsidé är att sälja semesterresor som ger 

konsumenter de bästa veckorna på året. Tanken är inte att de säljer resor utan, 

upplevelser, förväntningar och minnen (www.ving.se). 

 

1. Beskriv er verksamhet i korta drag (er affärsidé). 

 

Svar: Affärsidéen är att sälja semesterresor som ger kunder de bästa veckorna på året. 

Tanken är inte att de säljer resor utan, upplevelser, förväntningar och minnen.  

 

2. Vilken är den största förändringen ni sett inom resebranschen de senaste 15 åren? 

 

Svar: Den störta förändringen är självklart Internets framkomst, för 10 år sen hade vi 

55 butiker idag har vi 3 butiker kvar, en i Stockholm en i Malmö och en i Göteborg. 

Många av våra kunder kombinerar att ringa till oss för frågor och sen bokar de 

antingen via telefonen eller på Internet. 75 % av våra kunder bokar sin resa via 

webben.   

 

3. Vilken betydelse har Internet för er verksamhet? 

 

• Hur påverkar det er marknadsföring? 

 

• Har Internets utveckling lett till några betydande möjligheter, eller 

begränsningar för er verksamhet? 

 

Svar: I dagsläget är vår webbplats den snabbast växande marknadsföringskanalen. Det 

handlar inte om att annonsering på internet blir viktigare utan om att allt fler 

potentiella kunder besöker Ving.se när de letar efter resor. Vi utvecklar ständigt 

Ving.se med ambitionen att göra den så innehållsrik och lättanvänd som möjligt. 2010 

lade vi ner den traditionella katalogen för att satsa ännu mer på Ving.se, med mer 
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inspiration, bilder, filmer samt ständigt aktuell information. Samtidigt lanserade vi 

vårt inspirationsmagasin Vings värld som ett komplement till webbplatsen. Av den 

totala mediabudgeten lägger Ving cirka 60 procent på tv-reklam och cirka 30 procent 

på dagstidningar och magasin. Resterande del läggs på internet och övriga aktiviteter. 

 

Internet har bidragit med nya kanaler och mer möjligheter. Man kan kommunicera på 

ett enkelt och smidigare sätt. Vi har blivit mer positiva mot miljön, eftersom man inte 

behöver skriva ut massa biljetter. Ving har blivit mer transparanta.  

 

4. Hur går det till när ni utvecklar nya resmål och erbjudanden? 

 

Svar: Idéer om nya resmål kommer främst från två håll: dels följer våra produkt- och 

produktionschefer trender både på vår egen marknad och utomlands. Dels lyssnar vi 

noga efter vad våra kunder efterfrågar. Som stor researrangör blir vi naturligtvis också 

flitigt kontaktade av olika turistorganisationer, hotellkedjor med flera, som presenterar 

idéer för oss. 

För att ett resmål ska godkännas är ett grundkriterium naturligtvis säkerheten på 

resmålen, framförallt politiskt. Vi arrangerar inte resor till områden som UD avråder 

från att resa till. En annan självklarhet för att det ska fungera rent praktiskt är att det 

måste finnas infrastruktur, vattenförsörjning, sophantering och så vidare. Uppfylls 

dessa krav börjar vi undersöka produktionsförutsättningarna, det vill säga: 

 

• Finns det en flygplats som kan hantera de flygplan vi tänkt använda oss av? 

• Finns det tillräckligt många hotell som håller tillräckligt hög kvalitet? 

• Finns det intresse på resmålet att ta emot skandinaviska turister? 

 

Det slutgiltiga beslutet om ett resmål ska godkännas fattas av Vings ledningsgrupp 

utifrån det underlag produkt- och produktionschefer tagit fram.  

 

Framgångarna mäts dels genom försäljningssiffror och dels genom egna 

frågeformulär som alla kunder får fylla i efter hemkomst från Vings destinationer. 

Frågeformulären ger svar på resmålets och hotellens fortsatta potential. Om ett resmål 
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eller hotell inte uppfyller våra höga krav slutar vi att erbjuda det. Vi tar regelbundet 

bort hotell som inte hållet måttet. 

 

5. Är kunden med och påverkar resans utformning på något sätt? Om ja, hur går det 

till? 

 

Svar: På sätt och vis så är kunden med och utformar sin resa då Ving säljer enskilda 

flygbiljetter och hotellövernattningar till de som vill plocka ihop sin egen resa.  

Kunderna får en webbenkät skickade till sig 3 dagar efter dem kommer hem från sin 

resa, där kan de fylla i vad som varit bra, mindre bra, om det är nöjda, vad som skulle 

kunna vara bättre till nästa gång. Kunderna har själva önskat om en charter till Aruba 

och de har önskat rökfria (plan borde det vara, eller hotell, eller båda). De har även 

byggt om (mer info ska stå under kvalitetsarbete).   

 

6. Hur når ni ut samt kommunicerar med potentiella kunder? 

 

Svar: Ving har en bred marknadsföringsmix som inkluderar internet, annonsering i 

dags-, kvälls-, populär- och fackpress, tv, inspirationsmagasin och direktutskick till 

hushåll. Vi marknadsför oss även genom PR-aktiviteter, butikernas skyltfönster (både 

våra egna och våra återförsäljares) samt profilering ute på resmålen. 

 

Det beror också helt på budskapet som ska kommuniceras. När vi vill nå barnfamiljer 

är magasin som vänder sig till föräldrar eller familjeprogram på tv de mest effektiva 

kanalerna. Vill vi nå skidåkare blir medievalet ett annat. Vi genomför kontinuerligt 

målgruppsanalyser och undersökningar för att säkerställa att vi använder rätt kanal för 

att nå rätt målgrupp. 

 

7. Har ni återkommande kunder? 

 

• Hur kommunicerar ni med dessa kunder? 

 

• Behåller ni kontakten på något sätt? 
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• Får dessa kunder några extra förmåner, t.ex. rabatter?  

 

Svar: De kunder som är återkommande får nyhetsbrev varje vecka, Ving skickar ut 

80 000 nyhetsbrev via mail. Nyhetsbreven innehåller information om vad man bokat 

tidigare t.ex. har man bokat en golfresa får man information om golfresor och 

ingenting annat. Kunderna som är återkommande får en flaska vin på hotellrummet 

och de får även bra erbjudanden som kan ses som rabatter eftersom det är de enda 

som får just de erbjudandena.  

 

8. Hur skulle ni definiera en lojal kund? 

 

Svar: En lojal kund är för oss en kund som kommer tillbaka till oss. En kund som 

reser med oss flera gånger under en tvåårsperiod. 50 % av våra kunder är lojala 

kunder och 96 % av kunderna kan tänka sig rekommendera oss till sina vänner.  

 

9. Tror ni att det existerar varumärkeslojalitet i resebranschen, skulle den anser vara 

stark eller svag? 

 

Svar: Vi har ett starkt varumärke eftersom vi har lojala kunder som vill resa med oss 

igen men även för att de kunder vi har kan tänka sig rekommendera oss för en vän.  

 

10. Har ni något lojalitetsprogram? Om ni inte har det, varför har ni valt att inte 

använda er av det? 

 

Svar: Vi har att kunderna blir extra ”vip: ade” på resan och att de får erbjudanden före 

alla andra. Vi har även kundträffar då vi bjuder in de allra trognaste kunderna och 

bjuder på vin och lättare tilltugg. Vi har även premiärvisningar av filmer, bland annat 

en ny film som spelades in på ett av våra hotell, som vi bjuder in våra kunder till.   

 

11. Anser ni att Internet har påverkat lojaliteten på något sätt? Positivt eller negativt? 

 

Svar: Internet har påverkat oss på ett positivt sätt, vi har blivit mer aktiva och positiva 

i media. Däremot har det blivit svårare när butikerna försvann eftersom då även 

personligheten försvann och kunder som gått till en resebutik av våra resebutiker och 
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bokat alla sina resor med samma person inte kan göra det längre. Men vi försöker få 

ut vår personlighet på Internet och framförallt via sociala medier. Ving var tidigt ute i 

sociala medier och finns även på Facebook där vi har 130 000 fans. Vi har även en 

person schemalagd till att svara på frågor som ställs på Facebook.  

 

12. Hur stor roll spelar resans pris? Är vissa kundgrupper mer eller mindre 

priskänsliga t.ex. om det är det skillnad mellan ett kompisgäng, en barnfamilj, ett ungt 

par eller ett äldre par? 

 

Svar: De flesta som reser med Ving är par över 30 år. Vi har även rabatter från 

försäljningsstart. Dessa rabatter är till för dem som bokar tidigt eller för vissa grupper 

som annars har höga kostnader, till exempel barnfamiljer och ensamstående. 

Priset blir viktigare och viktigare speciellt när kunderna bokar själva, de vill då 

komma undan så bra som möjligt. Ungdomar bryr sig inte så mycket om vilket hotell 

de bor på däremot visar det sig att de äldre bryr sig om vilket hotell de ska bo på.  

 

13. Hur arbetar ni för att bygga starka relationer med era kunder? Har ni någon 

speciell strategi för hur ni gör på Internet? 

 

Svar: Vi arbetar med att vara närvarande, kunna svara på de frågor som ställs till oss 

och kunna vara där för våra kunder.  

 

14. Vad har ni för strategi för att stärka ert varumärke? 

 

Svar: Ving strävar efter att vara Sveriges ledande semesterarrangör. Med det menar vi 

att Ving ska uppfattas som den arrangör som leder utvecklingen i form av nya 

produkter, koncept, resmål och så vidare. Våra kärnvärden som ska genomsyra vår 

kommunikation är: nytänkande, kvalitet och omtanke. 

 

15. Vad tror ni är viktigt för er framtida framgång, inom den alltmer 

konkurrensutsatta resebranschen? 
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Svar: Det som är viktigt är att fortsätta att utveckla och att erbjuda kunderna framtida 

produkter. Vi har även ett två hotellkoncept, ett hotell för barnfamiljer och ett hotell 

utan barn.  

 

16. Hur ser ni på kundernas framtida resebehov? 

 

Svar: Kunderna kommer fortsätta att resa, resan är ingenting som kunderna kommer 

dra in på utan jag tror det är jätteviktigt för familjer att komma iväg och ta en 

semester. 

 

4.11. Innehållsanalys av researrangörernas hemsidor 
 

Innehållsanalysen utfördes utifrån fyra researrangörers hemsidor. De företag som 

valdes ut för analys var Apollo, Fritidsresor, Solresor och Ving. För att utvärdera 

hemsidorna sattes ett schema ihop så att samma ordningsföljd kunde ske på alla fyra 

hemsidorna, detta för att datainsamlingen skulle bli så strukturerad som möjligt. I 

bilaga 6 finns även ett kodschema över den kvantitativa delen av analysen. 

Kodschemat är uppdelat i olika kategorier där svaret kan bli antingen ja eller nej. Ja 

och nej svaren hänvisar till om hemsidan har en viss funktion eller inte. På en punkt 

har författarna räknat hur många gånger man kan se företagets logotyp från startsida 

fram till bokningssida. Här har endast logotypen räknats och inte de fall där företagets 

namn stått utskrivet. För att innehållsanalysen skulle bli mer enhetlig, bestämdes att 

samma resmål och samma hotell skulle ”bokas” på alla analyser. Analysen har utförts 

med ett kundperspektiv och hur man som kund kan tänkas göra när man går in på en 

researrangörs hemsida och söker efter eller bokar en resa. 

 

4.11.1. Apollo 
 

Apollo är Sveriges tredje största researrangör och startade 1986. Apollo har Sveriges 

bredaste utbud på charterresor. Siffror från 2011 visar att 60 % av försäljningen sker 

via Internet. 20 % av försäljningen sker via egna butiker och resterande 20 % sker via 

externa resebyråer (www.apollo.se). 

 

1. Allmän beskrivning av Apollos hemsida 
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Det första man lägger märke till när man går in på Apollos hemsida är guden Apollo 

som visas på en stor bild på startsidan tillsammans med sin lyra, på bilden står ett 

erbjudande om en billig resa till Grekland. Går man längre ner på startsidan finner 

man sista minuten resor, Apollos erbjudanden sommar 2013 samt vinter 2013/2014 

och de populäraste hotellen. Apollo har även en ruta där det står varför man ska boka 

med Apollo. Hemsidan är enhetlig med en strand som bakgrund och färgerna går i 

gult och blått, precis som företagets logotyp. 

 

Apollos logotyp ligger längst upp i vänstra hörnet tillsammans texten ”easy going”. 

Förutom bilden på guden Apollo så är logotypen det första man ser när man går in på 

hemsidan. I högra hörnet finns hjälp att tillgå, t.ex. hur man kontaktar Apollo via 

telefon, chatt eller e-mail, bra saker att veta innan man bokar eller åker iväg på sin 

resa, man kan även se sin bokning och anmäla sig till Apollos nyhetsbrev.  Under 

Apollos logotyp i sidhuvudet finner man Apollos resor, deras hotell och erbjudanden, 

boka resa, inför resa och information om Apollo som företag. 

 

Sidhuvudet följer med på varje sida, för att komma tillbaka till startsidan trycker man 

på Apollos logotyp. Längst ner på sidan finns en sidfot. Sidfoten följer med på varje 

sida och innehåller hur företaget kan kontaktas med telefonnummer och e-mail, 

genvägar, tips inför resan och populära tillval. Här finns också en länk där man kan gå 

till Apollos sida på Facebook. Längst ner på sidan finns all viktig information som 

behövs för att kontakta Apollo. Apollo har inget lojalitetsprogram. 

 

Apollos målgrupp är alla som reser, de har anpassat sina erbjudanden så att de kan 

passa så många som möjligt. De har ett mycket stort utbud. 

 

2. Processen för att boka resa 

 

På startsidan valdes det att söka på sommarresor 2013 och hittade snabbt en länk med 

samma namn under ”fliken” våra resor i sidhuvudet. Det första som syns när man 

klickat på länken är en stor reklambild på guden Apollo. Under bilden finns sju länder 

man kan välja att åka till och för denna analys valdes Grekland. Efter att ha klickat på 

länken och kommit fram till Greklands sida, syns en stor bild på ett berg, ett hav och 
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en man som håller i en grekisk flagga. Under bilden finns populära resmål och här 

finns Grekland med. Nästa steg visar att man ska välja var i Grekland man vill resa, 

här väljs ön Rhodos. Det kommer då fram information om Rhodos, kartor, 

information om klimat och väder, fakta om resmålet och populära orter på Rhodos.  

 

Nästa steg är att välja vart man vill resa på Rhodos, klickar på länken Rhodos stad och 

det kommer upp en bild på en fästning. Under bilden kan man välja att klicka på de 

fyra av deras populäraste hotell samt se alla hotell. Valde att se alla hotell och klickar 

på länken. Alla hotell kommer upp med en bild på vänstra sidan och med information 

om vad som finns på hotellet på andra sidan, samt ett pris.  

 

Under bilden på hotellet finns gästbetyg från tidigare resenärer. Kollar igenom alla 

hotell men väljer slutligen Grand Mitsis Hotel. Trycker på länken till hotellet och får 

upp mer detaljerad information och fler bilder. Till höger på sidan kan man fylla i 

vilken stad och flygplats man vill resa från samt vilket datum. Fyller i önskad avresa 

från Arlanda och ett önskat datum och klickar på sök pris och boka. Man kommer då 

in på en sida där man kan klicka i vilken dag man vill resa, hur många dagar man vill 

åka och om man vill ha dubbelrum eller enkelrum. Klickar på länken med önskat 

datum och får upp ett nytt fönster där man kan fylla i måltid på flyget samt än en gång 

välja dubbelrum eller enkelrum. Väljer dubbelrum och klickar på välj, det kommer då 

upp ett nytt fönster där man får välja till om man önskar balkong med havsutsikt och 

sen klicka på fortsätt.  

 

Nu kommer man till sidan där man får fylla i sina personliga uppgifter. Fyllde i namn 

och personnummer och klickade på fortsätt.  Nästa steg blir att fylla i försäkringar, 

måltid på flyget, uppgradering av flygstol och transfer från flygplatsen till hotellet. 

Fyllde i fälten som önskades och klickade på fortsätt. Stannade kvar på samma sida 

och fick tillgång till att fylla i om man ville åka på utflykter samt om man ville hyra 

bil. Klickar ännu en gång på fortsätt och får upp en ny sida där alla adressuppgifter 

samt telefonnummer och e-mail måste fyllas i. Man kan välja att få biljetten 

hemskickad till en extra kostnad. Fyller i alla uppgifter och klickar på fortsätt, nu kom 

alla val man fyllt i upp på samma sida som en översikt. Man kan alltså se allt man 

bokat och kontrollera så att allt stämmer. Längst ner på sidan måste man läsa och 

godkänna Apollos resevillkor och sen är det bara klicka på Bekräfta. Gick inte vidare 
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härifrån utan gick tillbaka till startsidan och chatten där man kunde ställa en fråga. 

Ställde en fråga om huruvida kunden får bokningsbekräftelse skickat till sin e-mail 

efter att den bokat resa. En säljare svarade på frågan inom fem minuter och svaret var 

att kunden får en bokningsbekräftelse skickad till sin e-mail. 

 

3. Utvärdering av Apollos hemsida 

 

En enkel och lättnavigerad hemsida med mycket information. Man kan hitta 

information om allt som rör företaget och det är lätt att komma i kontakt med 

företaget genom e-mail, chatt eller telefon. Man känner igen Apollos hemsida 

eftersom guden Apollo dyker upp på många ställen på hemsidan. Varumärket är 

synligt på alla sidor. Ett problem var dock att hemsidan ”la ner” några gånger under 

sökprocessen vilket kan anses störande. Sidan känns annars trygg och säker.  

 

4.11.2. Fritidsresor 
 

Beskrivning av Fritidsresor som företag finns under 4.9.  

 

1. Allmän beskrivning av Fritidsresors hemsida 

 

Det man först får syn på är bilden mitt på startsidan med två barn på en filt med stenar 

och badkläder på. Bilden byts därefter ut mot en bild med två äldre personer som 

dansar med varandra. Går man neråt på startsidan kan man klicka sig fram till 

sistaminuten-resor, sommaren 2013, alla all-inclusive resor, vinterns resor 2012/2013 

och vinterrea. 

 

Logotypen finner man högst upp till vänster i sidhuvudet och längst till höger står 

texten ”Dagarna du minns”. Under Fritidsresors logotyp finner man företagets tjänster 

som är uppdelade i olika ”flikar”, Startsida, Resor, Hotell, Boka resa, erbjudanden, se 

film och min resa.  Fritidsresor vänder sig till de flesta människor, så de har brett 

utbudet. 
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Längst ner på varje sida hittar man vad fritidsresor rekommenderar, man kan läsa om 

fritidsresor, hur man kontaktar dem och få tillgång till information om hur de är att 

resa med fritidsresor. Fritidsresor har inget lojalitetsprogram. 

 

2. Gå igenom processen för att boka resa 

 

Valde att söka på sommarresor 2013 och hittade snabbt en länk med sommarresor till 

Grekland 2013. Klickade på Grekland och fick upp en bild med två stolar, ett bord 

med en vas på och i bakgrunden en vägg. Nedanför bilden finns information om 

Grekland, karta, väder, rekommenderade resor. Går nedåt på sidan och hittar olika 

resmål i Grekland, klickar på Rhodos när den dyker upp i listan.  Det första som syns 

är två båtar i en vik med berg runt, på sidan står även information om Rhodos. Valde 

att klicka på Rhodos stad och då kom det upp information om Rhodos stad och om 

man går längre ner hittar man hotellen som Rhodos stad erbjuder. Klickade på Mitsis 

Grand Hotel och fick fram information om hotellet. På vänstra sidan kunde man fylla 

i önskat datum och avreseort. Till höger på sidan kom det nu upp alternativ som man 

fick välja på när man ville åka. Fyllde i önskat datum och hur många dagar som resan 

ska vara och klickade sedan på fortsätt. Nu fick man fylla i om man ville ha måltider 

på flyget och efter det klicka på ”gå vidare i beställningen”.   

 

Nästa steg var att fylla i personuppgifter och fylla i om man vill ha försäkring eller 

av- och ombokningsskydd och därefter får man klicka på fortsätt. Då kommer man till 

sidan där man får välja tillval, transfer, parkeringsplats på flygplatsen och måltid på 

flyget. När man fyllt i tillvalen klickar man på ”Gå vidare”. Nästa sida kontrollerar 

man att allt stämmer och sen kan man betala. Fritidsresor har ingen chatt så de blev 

kontaktade med e-mail och det tog över ett dygn innan de svarade. Frågan var samma 

som för övriga analyser och svaret blev att de skickar en bokningsbekräftelse till 

kundens e-mail efter bokning. 

 

3. Utvärdering av Fritidsresors hemsida 

 

Det är en enkel hemsida med mycket information. Det är lätt att navigera på hemsidan 

om man vet vad man söker. Viss information kan vara svår att hitta på hemsidan och 

de är väldigt bra på att ”gömma” viktig information för en som inte är datakunnig.  
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Det finns ingen direkt kontaktinformation på startsidan i form av en e-mail eller 

telefonnummer man kan ringa. Varumärket syns tydligt på samtliga sidor.  En snygg 

sida som inspirerar men som har ett antal brister t.ex. där det är svårt att få tag i 

information och att det tog lång tid att får svar på frågan från kundservice. Hemsidan 

bjuder på mycket inspiration i form av vackra bilder. 

 

4.11.3. Solresor 
 

Solresor startade 1989 och affärsidén är att kunna erbjuda bekväma paketresor med 

hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser på den skandinaviska marknaden. Solresor 

är Sveriges fjärde största researrangör (www.solresor.se).  

 

1. Allmän beskrivning av hemsidan 

 

Hemsidan är enkel till utseende. En ganska liten men ändå väl synlig logotyp sitter i 

övre högra hörnet tillsammans med texten ”upplev värmen”. Centralt på startsidan är 

en bild på en glad familj på en strand samt ett erbjudande om en billig resa. Det finns 

kontaktinformation mycket tydligt under logotypen och där finns också en tydlig 

chattfunktion där man snabbt kan få svar på frågor från företagets kundservice. 

Förutom den stora bilden så är sökfunktionen central på sidan och det är lätt att söka 

på olika resmål och hotell. Allt man behöver finns specificerat i sidhuvud och sidfot 

på startsidan. Hemsidan känns ganska mörk och inte så inspirerande. Logotypen är 

dock svart och gul vilket kan bidra till den känslan. 

 

Målgruppen är bred, det bör finnas något för de flesta hos företaget. De har ett mycket 

stort utbud av olika sorters resor. Solresor har inget lojalitetsprogram 

 

2. Processen för att boka resa 

 

Började med att i sidhuvudet klicka på en länk som heter resmål. Här finns alla länder 

listade som företaget erbjuder resor till och här valdes Grekland. Den sida som 

kommer upp är mest täckt av en bild på en strand, annars finns en liten text om landet 

och bilder på de öar man kan boka resa till. Klickar vidare på Rhodos och det kommer 

genast fram mer information. Det finns en film om ön, information om klimatet och 
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kartor och en beskrivning om ön. Längre ner på hemsidan finns olika alternativ på 

städer man kan åka till. Vi väljer Rhodos stad och vi får då fram mer specifik 

information för den staden. Fortfarande mycket information, men välstrukturerad. Det 

kommer förutom information om staden upp en lista på de hotell som erbjuds. Det 

finns bra översikt på hotellen där man lätt kan se priser, hur långt det är till stränder 

och restauranger. Vi letar igenom listan och väljer Grand hotel (Mitsis) och går in på 

hotellets sida. Här finns all information man kan tänkas behöva om Grand Hotel 

inklusive information om vilka månader som hotellet är tillgängligt för bokning.  

 

Skriver man i vilket datum man önskar att åka får man fram olika alternativ för flyg 

där man kan välja olika flygtider. Efter att ha valt flygtid, kommer en mer 

kundanpassad sida upp med information om de val som gjort och här kan man också 

välja olika tillägg och se priser. När man sen går vidare i steget får man skriva i sina 

personuppgifter och sen bekräfta sin bokning. För att få svar på frågan om kunden får 

en bokningsbekräftelse skickad till sin e-mail, kontaktades kundservice genom 

chattfunktionen och svaret kom inom en minut. Kunden får en bokningsbekräftelse 

skickad till sig och det går även efter bokning att logga in på solresors hemsida med 

sitt bokningsnummer för att snabbt få mer specifik information om den resa man 

bokat. 

 

3. Utvärdering av Solresors hemsida 

 

Bra att chattfunktionen hänger kvar under hela sök och bokningsprocessen. Skrev en 

fråga till kundservice på chatten och fick svar inom en minut. En enkel hemsida att 

använda och navigera. Det finns en översikt över alla steg man tagit på sidan och det 

är enkelt att komma tillbaka till ett tidigare steg. Hemsidan känns dock ganska mörk 

och inte så inspirerande. Bra att de har relevant information i fokus och det är enkelt 

att hitta var kontaktuppgifter finns.  

 

4.11.4. Ving 
 

Information om Ving finns under 4.10.  
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1. Allmän beskrivning av hemsidan 

 

Det första man ser är aktuella erbjudanden som tar upp en större del av sidan. Det är 

en inbjudande bild med priset väl synligt. Vings logga är väl synlig i övre vänstra 

hörnet. Företagets tjänster är uppdelade i ”flikar” så att man lätt ska kunna få en bild 

över var man ska klicka för att få fram önskad information, t.ex. hitta din resa, hitta 

rätt hotell och min sida. Det är mycket information men den är välsorterad så det 

känns ändå inte rörigt. Logotypen är synlig överallt och är det inte en logga inblandad 

så är det företagets namn.  

 

Målgruppen är alla som vill resa då det finns erbjudanden för alla, vare sig de vill ha 

en charterresa, bara vill boka flyg eller vill resa på en resa till någon storstad.  

 

Det finns en chattfunktion som är lätt att starta och öppettiderna syns tydligt. Längst 

ner finns på sidan finns all viktig information om företaget, kontaktuppgifter och 

villkor för köp av resa. Vill man snabbt hitta information är det här man hittar den. 

Ving har inget lojalitetsprogram. 

 

2. Gå igenom processen för att boka resa 

 

Valde att söka på resor inför sommaren 2013 och hittade snabbt en länk med samma 

namn under en flik som heter hitta din resa. Här blir det lite rörigt när man klickar och 

det som kommer upp först är en stor reklambild. Det finns tydlig information om av - 

och ombokningsförsäkring i mitten av sidan. Går man längre ner hittar man de resor 

som erbjuds inför sommaren 2013. Resmålen står i bokstavsordning och det är tydligt 

vilka erbjudanden som finns. Valde Rhodos som resmål och klickade på tillhörande 

länk. Det kommer då fram information om Rhodos. Informationen är omfattande men 

enkel att läsa, det finns filmer, kartor, information om väder och klimat.  

 

Nästa steg är att välja var på Rhodos vi vill resa till och vi väljer Rhodos stad. Först 

när man valt stad kommer hotellalternativen fram. Det är mycket information om 

hotellen och gäster har lämnat betyg på dem så man kan se vad tidigare gäster har 

tyckt om upplevelsen. Längre ner på sidan finns de andra hotellalternativen kvar så att 

man fortfarande snabbt kan byta hotell. Ving har valt att lägga de hotell de själva 
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rekommenderar först i listan över hotell, men det går att ändra så att man får t.ex. 

lägsta pris istället. Fortfarande bra information om allt som har med resmålet, hotellet 

och staden att göra. Vi valde Mitsis Grandis hotel och när vi klickar på hotellet får vi 

fram mer detaljerad information och fler bilder på hur det ser ut. Nedanför 

informationen om hotellet kan man välja datum för resa och se tillgänglighet. Vi 

skriver in önskat datum och får fram prisalternativ. När man valt prisalternativ klickar 

man på boka och om man då är ny kund får man fram ett formulär där man fyller i sin 

personliga information och väljer ett lösenord för att ska en egen sida där man kan se 

all information om sin resa och där man också kan betala för resan. Sen klickar man 

på boka igen och resan bokas. Man får en bokningsbekräftelse skickad till sin e-mail.  

Vi valde också att gå tillbaka till startsidan och starta upp chatten med kundservice. 

Vi ställde en fråga och fick reda på hur lång till det beräknades ta att få svar. Vi fick 

svar efter ca fem minuter. 

 

3. Utvärdering av Vings hemsida 

 

En bra hemsida med mycket information. Kunden kan hitta information om allt som 

rör företaget. Det är lätt att komma i kontakt med företaget genom chatt, e-mail eller 

att ringa kundtjänst, snabbast är dock chattfunktionen. Varumärket är synligt var man 

än tar sig runt på hemsidan och även om många researrangörers hemsidor ser mycket 

lika ut så är det lätt att se att denna hemsida tillhör Ving. Informationen kan göra att 

det känns lite överväldigande att söka runt på sidan men den är så bra upplagd som 

det går med den mängden information som finns. Vi författare är vana 

internetanvändare och det kan givetvis påverka att vi tycker att det är ganska enkelt 

att navigera hemsidan. En mer ovan användare kan nog tycka att det är för rörigt. Har 

inget lojalitetsprogram. 

 

4.11.5. Analys av researrangörers hemsidor 
 

Det som kommit fram under analysen är att researrangörernas hemsidor är uppbyggda 

på väldigt lika sätt. Bilderna är väldigt lika och det är mest bilder på vackra stränder 

och glada människor. Apollos bild på deras frontfigur Apollo är den enda som sticker 

ut. Annars är logotypen med överallt på hemsidorna och på Ving och Apollo 

förekommer den praktiskt taget överallt. Logotyperna är dessutom placerade på 
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samma ställen på de olika sidorna. På Solresor och Fritidsresor är den inte lika tydligt. 

Den hemsida som förmodligen var enklast att använda var Solresors då den var 

väldigt enkelt uppbyggd, det var dock en ganska tråkig och oinspirerande sida jämfört 

med de andra där bilderna och hela hemsidan var i ljusare och varmare färger.  

 

Alla researrangörerna förutom Fritidsresor har även en chattfunktion där kunden lätt 

kan få hjälp om det skulle behövas. De svarade alla inom tre minuter på chatten 

medan det mejl som skickades till Fritidsresor dröjde ett dygn innan svaret kom. 

Chatten gjordes personlig på Vings sida där man fick se personen man chattade med 

och det höjde värdet, i övrigt verkar chatt vara en effektiv funktion för att höja värdet 

på hemsidan.  

 

Som vana internetanvändare kändes det inte som någon av hemsidorna var svåra att 

navigera utan bokningen flöt på bra utan större problem förutom på Apollos hemsida 

som hängde sig flera gånger. En störning som förstörde upplevelsen en aning. 

Fritidsresors hemsida är lätt att navigera men viktig information finns ganska gömd 

och man måste leta en stund för att hitta rätt, exempelvis var nyhetsbrevet så svårt att 

hitta att Fritidsresor fick förklara i ett e-mail hur man skulle hitta det.  De andra 

företagen har nyhetsbrevet centralt i sidhuvudet.  

 

Det är genom hemsidan som researrangörerna idag kan ge en extra service då kunden 

numera inte i lika stor utsträckning träffar företaget personligen. Det som händer är att 

företagen måste ha stora mängder information på sina hemsidor. Det är både en fördel 

och en nackdel. Fördelen är att kunden har större chans att få svar på frågor utan att 

behöva ta kontakt med företaget. Nackdelen är att hemsidorna lätt kan bli röriga av all 

information som ska finnas lättillgängligt på hemsidan. För en ovan internetanvändare 

kan det nog vara förvirrade med alla alternativ som finns men de som är mer vana kan 

nog tänkas vara tacksamma för informationen. 

  

Det märks också att utbudet av resor är enormt och de fyra researrangörer som 

analyserats i denna studie erbjuder något för de flesta. Förmodligen är detta för att 

kunna konkurrera på marknaden på ett så effektivt sätt som möjligt. Är 

konkurrenterna heltäckande i sitt utbud blir det svårare att konkurrera om ett företag 

inte är det, speciellt på Internet där jämförelsehemsidor ökar konkurrensen och 
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researrangörernas bjuder ut väldigt lika produkter och ibland till och med samma 

produkter. I denna analys har samma hotell ”bokats” däremot hade hotellet lite olika 

namn beroende på vilken researrangörs hemsida man var på.  

 

Ingen av researrangörerna har ett riktigt lojalitetsprogram, något som var förvånande 

för författarna då det är en vanlig företeelse idag på många olika företag. 
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5. Diskussion & Analys  
 

 

Här presenteras en analys och diskussion av resultatet utifrån teorierna. 

 

 

Syftet med denna uppsats var att studera hur företag som verkar i branscher med hög 

konkurrens, homogena varor och likartad marknadsföring kan arbeta för att öka 

lojaliteten och bygga starka relationer till sina kunder på Internet. Denna studie 

fokuserar speciellt på researrangörer då ovanstående beskrivning passar bra på 

branschen och deras lojalitet på Internet är allmänt låg. Då den största delen av 

researrangörernas försäljning sker på Internet blir arbetet med lojalitet och 

relationsbyggande extra viktigt.  

 

Enligt Ving är Internets uppkomst den största förändringen som resebranschen haft de 

senaste 15 åren och idag sker ca 75 % av deras bokningar på Internet vilket gjort att 

de minskat antalet fysiska resebutiker till endast 3 stycken jämfört med de 55 fysiska 

butiker som de hade för 10 år sedan. Fritidsresor menar också att Internet uppkomst är 

en viktig förändring men även att konsumenterna idag klarar sig mycket bättre på 

egen hand.  

 

Både Ving och Fritidsresor framhåller att utformningen av deras hemsida är en viktig 

del i att skapa en stark relation till sina kunder. Fritidsresor menar också att det arbete 

de gör på sociala nätverk som Facebook är något som kan stimulera lojaliteten.  

 

Samtidigt som det är viktigt att bygga en stark relation till sina kunder på Internet har 

vissa forskare ifrågasatt att fördelarna av en relation skulle vara relevant på Internet 

då kunden aldrig har någon kontakt med ett företags anställda. Det har istället getts 

förslag på hur företag kan skapa lojalitet på Internet genom att fokusera på hur 

tekniken är utformad, ge konsumenterna uppfattningen att de själva har kontroll över 

resultat, bekvämligheten av att använda Internet och den ökade effektiviteten av att 

använda teknologin (Yen & Gwinner, 2003, s. 484). Då lojaliteten är låg i 

resebranschen och kontakten mellan kund och företag oftast sker på Internet bör 
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researrangörerna satsa på att utforma en så bra hemsida som möjligt. En bra hemsida 

kan uppfylla alla de faktorer som Yen & Gwinner (2003, s. 484) menar ovan.  

 

En del forskare menar att Internet är ett viktigt område för att bygga en relation då 

teknologin tillåter nivåer av interaktion som överensstämmer med den typ av 

dynamiska relationer och pågående utbyte som ligger till grund för 

relationsmarknadsföring. Därav kan det sägas att förutom en väl utformad hemsida 

bör researrangörerna satsa på att kunna kommunicera och interagera med kunderna på 

hemsidan i stor mån för att kunna kompensera för bristen på personlig kontakt. Det är 

något som Ving bekräftar då de upplevt att personligheten försvann lite av att de 

fysiska butikerna har stängt ner, speciellt blev det ett problem för de kunder som gått 

till en och samma resebutik och bokat alla sina resor med samma person och inte 

längre kan göra det. Ving försöker få ut deras personlighet på Internet genom 

hemsidan och framförallt via sociala medier istället. De har till och med en person 

schemalagd till att svara på frågor som ställs på deras Facebook-sida.  

 

Utvecklandet av CRM har länge varit ett signifikant sätt för företag att förvalta sina 

kunder (Baines, Fill & Page, 2010, s. 482) och är en stor konkurrensfördel som 

företagen kan använda för att förhindra att kunder byter till andra företag (Kimiloglu 

& Zarah, 2008, s. 246). Målet med CRM kan enkelt förklaras som att företagen 

försöker förstå och behandla sina kunder bättre för ökad lojalitet och vinst. Detta kan 

ske interaktivt på researrangörernas hemsidor, inte bara under bokningsprocessen men 

efter resan är det viktigt att de får feedback på hur kunderna tyckt att de skött sig. Det 

kan exempelvis ske genom att kunden kan chatta med företaget eller att kunden får ge 

feedback genom att fylla i ett frågeformulär som skickas till kundens e-mail. Detta är 

något som alla de fyra researrangörerna som nämns i denna studie gör.  

 

Många forskare menar att det är extra viktigt för företagen att tillämpa en strategi för 

e-CRM då det är svårare att skapa lojalitet på Internet. Det är något som Ving, 

Apollo, Fritidsresor och Solresor gör. De har gjort det lätt för kunden att få tag i 

företaget på flera olika sätt, varav olika sätt på Internet. De har försökt tillföra så 

mycket information som möjligt för att kunden ska kunna få svar på frågor och 

kunden är delaktig i alla stegen av bokningsprocessen. Kunden får också viktig 

information efter att bokningen är gjord genom att en bokningsbekräftelse skickas till 
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kundens e-mail och kunden kan också få information om sin bokning på 

researrangörernas hemsidor. 

 

I föreliggande studie har dels kundernas attityder och tankar om e-handel av resor 

undersökts genom en enkätstudie, och dels har intervjuer med två researrangörer gett 

företagens syn på ämnet. Empirin kompletterades ytterligare med en innehållsanalys 

av fyra researrangörers hemsidor. Vid utförandet av innehållsanalysen agerade 

författarna till uppsatsen konsumenter och ur ett kundperspektiv analyserade 

hemsidornas användarvänlighet, information som ges på hemsidan, hemsidans 

utseende och hur lätt kunden kan komma i kontakt med företaget. Vidare fick 

forskarna fram en del intressant information om vilka faktorer kunderna tycker är 

viktiga vid köp av resa på Internet och anledningar till att inte köpa sin resa på 

Internet. Resultatet från studien kommer att analyseras utifrån en omarbetad version 

av Grönroos kundrelationslivscykel, relationsengagemangsmodellen och Zineldin´s 

5Q-modell.  

 

Av den information som framkom av svaren från intervjun med Ving och enkäten 

från Fritidsresor verkar de ha en stark strategi för hur de hanterar potentiella och 

existerande kunder. För denna studie omarbetades Grönroos kundrelationslivscykel så 

att den anpassades efter Internet och researrangörer. Enligt Grönroos (2008) är det i 

kundrelationslivscykelns första stadie, initialskedet viktigt att göra de potentiella 

kunderna medvetna om företaget och vad de erbjuder för tjänster. När det kommer till 

de researrangörer som tas upp i denna uppsats är de gamla företag som funnits länge 

och man kan nog anta att de flesta svenskar känner till vad de erbjuder. Däremot 

erbjuder Ving, Fritidsresor, Solresor och Apollo ganska lika tjänster och som visas i 

innehållsanalysen erbjuder de även ibland samma hotell, varorna är därmed väldigt 

homogena. Det gör att initialskedet fortfarande är väldigt viktigt för att 

uppmärksamma konsumenterna om vad de erbjuder. Traditionella 

marknadsföringskanaler som tv och tidningsreklam används flitigt för att locka 

konsumenter. Det främsta syftet är att leda konsumenterna till företagens hemsidor. 

Både Ving och Fritidsresor framhåller i intervjuerna att deras hemsidor är den 

viktigaste platsen de har, både för marknadsföring och försäljning. Researrangörerna 

använder förutom tv och tidningsreklam mycket reklam på Internet genom 

bannerannonsering på olika hemsidor, reklam på olika sociala nätverk såsom 
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Facebook och Twitter och nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer dock endast till de som 

har anmält att de vill ha det skickat till sin e-post. Hemsidorna har blivit 

researrangörernas arena för att kunna ge sina konsumenter en bra service, speciellt då 

den personliga servicen försvunnit med att allt mer av verksamheten flyttats till 

Internet. Hemsidan måste utformas för att kompensera för den förlusten. Efter 

initialskedet kan kunden gå vidare till köpprocessen.  

 

När kunden kommer till Vings hemsida möts denne av mycket information och som 

är statisk och anpassad för alla besökare. Enligt den innehållsanalys som utfördes av 

Vings hemsida står erbjudanden i centrum och det är ett fortsatt sätt att locka kunden 

till köp. I köpprocessen menar Grönroos (2008) att det är viktigt att de löften som 

ställs i detta skede ska uppfyllas i verkligheten när kunden senare utnyttjar tjänsten. 

Lyckas researrangörerna övertyga konsumenterna om att de har det bästa erbjudandet 

på resor och kundens utvärdering av tjänsten är positiv kan denne gå vidare till 

konsumtionsfasen. Det är viktigt i köpprocessen att kunden snabbt kan få hjälp om 

den får problem. Ving, Apollo och Solresor har en chatt funktion där kunden snabbt 

kan få hjälp. Som framgår av analysen var detta sätt det snabbaste sättet att få hjälp 

på. Fritidsresor som inte har en chattfunktion på sin hemsida förlorar på att inte ha en 

chattfunktion och svaret på e-mail dröjde mer än ett dygn. Ving har utformat sin 

chattfunktion så att en bild syns i chatten på personen som arbetar på kundservicen. 

Kunden får därmed en mer personlig kontakt med företaget trots att kommunikationen 

sker på Internet, där den sortens kommunikation kan vara svår att få till. Enligt Thao 

och Swierczik (2007) kan dessutom en teknologiskt förstärkt relation ge en relativt 

hög nivå av ömsesidig kunskap, teknisk effektivitet, färre problem och mindre 

fördröjningar i interaktionen. Det ger alltså fördelar för både kunden och företaget. 

 

När kunden köper sin resa på Internet är det viktigt att de får information om vad som 

händer i produktionen av tjänsten och ge en ökad förståelse för vad de faktiskt har 

köpt. Detta kan ske genom att en bokningsbekräftelse med alla viktig information 

skickas till kundens e-mail. Det är något som alla de fyra researrangörerna i denna 

studie gör och det skapar en säkerhet för kunden. Med bokningsnummer kan 

kunderna också logga in på researrangörernas hemsidor för att få specifik information 

även där. 
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Under konsumtionsfasen är det viktigt att kundens önskningar uppfylls. Detta sker 

inte på Internet i resebranschen utan när kunden gör sin resa. Kunden utvärderar 

företaget utefter hur väl det kan hålla det den lovat. Det är viktigt att kunden när den 

kommer tillbaka från sin resa kan ge feedback på hur företaget skött sig. Detta kan 

ske på Internet genom att kunden får fylla i ett formulär som skickats med e-mail. 

Även här är chattfunktionen på hemsidorna behändig för att ge extra service och 

lättillgänglighet för kunden. Apollo, Ving, Fritidsresor och Solresor skickar alla 

formulär med e-mail där kunden kan fylla i hemma och skicka tillbaka till företaget. 

Ving uppmuntrar också till att kunderna kan berätta om sin resa på hemsidan, vilket 

också blir till hjälp för andra kunder som kan gå in och läsa reseberättelserna. Det 

skapar ett mervärde för kunderna och en mer personlig hemsida. 

 

Redan lojala konsumenter får av Ving specialerbjudanden via e-mail och de 

kundanpassar även informationen till kunderna t.ex. om en kund har man bokat en 

fotbollsresa tidigare kommer kunden få erbjudanden om fotbollsresor och inte 

golferbjudanden i sitt nyhetsbrev. Enligt den enkätstudie som gjordes för denna 

uppsats framkom att majoriteten av respondenterna inte bokat resa med samma 

researrangör när de rest de senaste åren. Många kommer inte ihåg vilken arrangör 

som de bokat med. Researrangörerna kan inte vara säkra på att kunderna som en gång 

bokat med dem kommer boka med dem nästa gång de bokar en resa.  

 

Så vad ska då researrangörerna göra för att de ska boka med dem igen? Ving skickar 

specialerbjudanden via e-mail till sina lojala kunder samt att de får choklad och vin 

när de anländer till hotellet på sina resor med företaget. Fritidsresor skickar 

resekataloger endast till sina lojala konsumenter de får även förhandsinformation om 

resor som släpps, och ett särskilt mottagande när man kommer tillbaka till ett av deras 

koncepthotell.  

 

Ving och Fritidsresor följer båda två en slags kundrelationslivscykel och följer de den 

på ett bra sätt och kan uppfylla kundens behov och önskningar kan det mycket väl 

leda till fler lojala konsumenter. Varken Ving eller Fritidsresor verkar dock förmedla 

vad kunden får extra av att välja dem en andra gång och enligt enkätstudien värderar 

de flesta respondenterna inte service lika högt som priset av resan. Detta kan också 

bero på att kunder inte ser en väl utvecklad hemsida som den service som det faktiskt 
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är, utan värderar personlig service högre än den service som hemsidan erbjuder. Men 

konkurrensen är hård i resebranschen och med homogena varor blir priset allt 

viktigare för kunden. Enligt Fritidsresor är deras yngre kunder oftare mer 

priskänsliga.  Om researrangörerna inte konkurrerar med pris måste de visa varför de 

inte erbjuder de billigaste resorna och varför kunden vinner på att välja just dem. 

Både Ving och Fritidsresor anser sig ha något slags lojalitetsprogram, även om Ving 

inte vill kalla det för det. De premierar sina lojala kunder men kanske skulle ett mer 

uttalat lojalitetsprogram vara mer effektivt. Om kunden vet att den får choklad och 

vin på rummet och specialerbjudanden för att de är just lojala, kanske de är mer måna 

om att vara just lojala för att få det där lilla extra.  

 

Nusair, Hua och Lis (2010) relationsengagemangsmodell betonar engagemang och 

hur det påverkar kundernas beteende efter ett köp. Den är uppdelad i flera faktorer 

som påverkar kundens engagemang. De faktorer som modellen innefattar är kvalitet 

på alternativ, investeringsstorlek, kundnöjdhet och förtroende. Modellen skiljer också 

på två olika sorters engagemang, beräknat och affektivt. Beroende på hur ett företag 

kan uppfylla alla dessa faktorer kan det leda till en långvarig relation och lojalitet och 

positiv word of mouth. 

 

Enligt Nusair, Hua & Li (2010, s. 113) bör researrangörerna satsa på de kunder som 

känner ett affektivt engagemang för företaget. Med affektivt engagemang menas att 

en kund har ett slags känslomässigt band till ett företag och anser att det är det bästa 

alternativet. Det är också med dessa kunder som företag effektivt kan skapa 

långsiktiga relationer med. Detta kan ske genom att använda sig av sociala nätverk 

som Facebook och olika bloggar, att öka kostnaden för att avsluta relationen och 

säkerställa att personuppgifter är säkra. 

 

Ving, Fritidsresor, Apollo och Solresor finns aktiva på flera sociala nätverk på 

Internet. Däremot gör de inte lika mycket för att kunderna inte ska byta till andra 

leverantörer. Ett sätt vore att tillämpa ett lojalitetsprogram som binder kunderna till 

företaget i högre grad och det ökar kostnaden för att avsluta relationen. Förtroende 

kan ses som ett medel som minskar osäkerheten och det behövs för att effektiva 

relationer ska kunna utvecklas. Det gör researrangörerna genom att ge kunden 

information om tjänsten som köpts och Nu är dessutom researrangörerna i denna 
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studie för många svenskar kända varumärken med lång erfarenhet av branschen, 

vilket kan bidra till att många kunder känner förtroende för dessa researrangörer 

innan. Det ger en bra grund för att skapa förtroende på Internet. 

  

Den andra sortens engagemang är beräknat engagemang och det är kunder som har en 

benägenhet att byta leverantör till de som kan erbjuda den bästa affären jämfört med 

andra leverantörer. Här verkar de flesta respondenter från enkätstudien ligga då de 

flesta inte bokat med samma researrangör flera gånger och de flesta svarade även att 

priset på resan var det viktigaste. Enligt Nusair, Hua och Li (2010, s. 109) har dessa 

kunder visats ha en negativ påverkan på word of mouth. Att respondenterna från 

enkätstudien inte bokar med samma researrangör talar emot den information som 

Ving angav under telefonintervjun. Enligt Ving har de 50 % lojala kunder och det är 

96 % av deras kunder som kan rekommendera Ving till sina vänner, det vill säga ge 

en positiv word of mouth. Ving verkar därmed ha en hel del kunder med ett affektivt 

engagemang. Då det aldrig ställdes någon fråga till respondenterna om vad som krävs 

för att de ska rekommendera ett företag och ge positiv word of mouth kan ingen sådan 

jämförelse göras men är något som kan ses som kritik mot enkätstudien. 

 

Kvalitet på alternativ syftar på den upplevda önskvärdheten hos det bäst tillgängliga 

alternativet för relationen. En större alternativ kvalitet associeras med mindre 

tendenser till engagemang (Nusair, Hua & Li, 2010, s. 110). Konkurrensen är väldigt 

hård i resebranschen och utbudet är stort. Kvaliteten på alternativ kan sägas vara stort 

och kunderna kan välja mellan många olika företag som oftast erbjuder liknande 

produkter och likande priser. Enligt enkätstudien jämför dessutom 63 av 100 

respondenter alltid resor på Internet innan de bokar, 27 respondenter svarade att de 

ibland jämför resor på Internet och endast 10 st att de aldrig gör det. Det gäller att 

övertyga kunderna om att just den researrangören är bäst. 

 

 Den hårda konkurrensen, de homogena tjänsterna och det stora utbudet i 

resebranschen har lett till att priset hamnat i fokus, men enligt Rowley (2005) är lojala 

kunder mindre priskänsliga.  Researrangörerna bör därför satsa på att öka värdet på 

deras tjänst för kunden, det är ännu en anledning till att de borde förmedla mer av vad 

kunden får ut av att välja just dem. Att priset är i fokus och att det stora utbudet är 

uppskattat får stöd från enkätstudien där respondenterna ansåg att de viktigaste 
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anledningarna till att boka sin resa på Internet var att utbudet är stort, det är lätt att 

jämföra resor och priser och att det var bra priser. Även om pris låg som en viktig 

post under frågan om vad som krävs för att respondenterna i enkätstudien skulle vilja 

boka resa med samma researrangör fler än en gång, var tidigare erfarenheter av den 

researrangören den absolut viktigaste punkten.  

 

Investeringstorlek syftar på resurser som satsats i relationen men som inte kan lämnas 

tillbaka om relationen avslutas (Nusair, Hua & Li, 2010, s.110). Att uppmuntra 

kunderna genom att ge dem det där lilla extra är självklart under själva resan. Men 

även att kunden får specialerbjudanden via e-mail är en del i att visa kunderna att 

researrangörerna prioriterar dem. Enligt Zineldin (2006, s. 434) tror lojala kunder ofta 

att de får bättre service bara för att de är lojala. Där är Internet lämpligt att använda då 

informationen till kunden kan anpassas så att kunden får känslan av att erbjudandet 

endast för dem och att de är speciella. 

 

Kundnöjdhet är starkt relaterat till engagemang. Det är en viktig indikator som visar 

om en kund har för avsikt att använda ett informationssystem kontinuerligt. Om 

kunder uppfattar att företaget har rättvisa priser, produkter med kvalitet som är 

lättillgängliga kommer kunderna uppleva en högre nöjdhet. Generellt känner kunder 

ett större engagemang till ett företag då de är nöjda. Studier har visat att nöjdhet är 

positivt associerat med både affektivt och beräknat engagemang (Nusair, Hua & Li, 

2010, s. 110-111).  

 

Förtroende och engagemang anses ofta vara nyckelfaktorer till långsiktiga relationer. 

Förtroende är nödvändigt för e-handel och byggandet av relationer, men också för att 

influera affektivt engagemang. Genom att ha en väl utvecklad hemsida där kunden 

kan hitta information om företaget, lätt få kontakt med och får bra information om vad 

ett företag erbjuder, kan researrangörerna bygga upp kundernas förtroende. Ju högre 

grad av förtroende desto högre grad av positiv word of mouth. Nusair, Hua och Li 

(2010) menar att det argumenteras för att det behövs totalt förtroende för att lojalitet 

ska kunna uppstå.  

 

Zineldin´s (2006) 5Q-modell utgår från fem kvalitetsaspekter som påverkar kundens 

lojalitet och tillfredsställelse. Varje kvalitetsaspekt i CRM-strategin påverkar graden 
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av kundnöjdhet vilket i sin tur påverkar kundernas lojalitet. Modellens 5Q:n leder till 

total kvalitet och när kunden uppnått total kvalitet övergår de till att vara 

tillfredställda och lojala. 

 

Den första kvalitetsaspekten, Q1, som står för kvaliteten på objektet är själva tjänsten 

som kunden får. I denna studie är tjänsten resor. Den andra aspekten, Q2 är kvaliteten 

på processer vilken syftar på hur väl företaget levererar objektet. I denna studie blir 

det hur väl reseföretaget kan uppfylla kundens behov och önskningar på resan, men 

också hur hemsidan fungerar och hur lätt det är för kunden att boka resa. Hur bra 

researrangören kan visa på kvalitet i sin service.  

 

Den tredje aspekten, Q3 är kvaliteten på infrastruktur. Denna kvalitet mäter de 

grundläggande resurserna som är nödvändiga för att utföra tjänsterna t.ex. kvaliteten 

på skicklighet och den interna kompetensen, kunnande, erfarenhet, teknologi, interna 

relationer, interna resurser, motivation, attityder och aktiviteter, samt hur dessa 

aktiviteter samarbetar, sköts och samordnar. Här kommer personalens kompetens och 

researrangörens samlade erfarenhet in men också här är hemsidan viktig. Hur väl 

hemsidan fungerar, hur användarvänlig den är och hur väl den kan inspirera kunden 

till att boka en resa är faktorer som är viktiga på hemsidan.  

 

Den fjärde kvalitetsaspekten, Q4, står för kvaliteten på interaktionen. Den mäter 

kvaliteten på informationsutbyte, finansiellt utbyte och socialt utbyte. Den fjärde 

aspekten visar på vikten av ett bra utbyte av information mellan researrangör och 

kund. På hemsidan kan det vara viktigt att företaget interagerar i största möjliga mån 

med sina kunder t.ex. genom att kunden kan chatta med företagets kundservice och är 

delaktig i bokningen av sin resa. Den femte och sista aspekten, Q5, mäter kvaliteten 

på atmosfären. Det innebär att relations- och interaktionsprocessen mellan företag och 

kund påverkas av atmosfären i den miljö där de verkar (Zineldin, 2006, s. 432). Även 

den sista aspekten kan appliceras på Internet. Researrangörerna bör utforma hemsidan 

så att den ger mycket information, känns inspirerande och samtidigt känns personlig 

för kunden. 

 



69 

	  

Om researrangörerna kan uppfylla alla aspekterna på ett sätt som passar kunderna, 

kan de skapa fler lojala kunder. Genom dessa aspekter kan företagen sen utveckla sin 

CRM-strategi så att den blir framgångsrik. 

 

Både Ving och Fritidsresor anser att de har en ganska hög lojalitet. Ving definierar en 

lojal kund som en kund som rest med dem flera gånger under en tvåårsperiod. 

Fritidsresor har ingen klar definition men framhåller att de har kunder med olika 

sorters lojalitet. Med det menar de att de har kunder som är lojala mot ett visst hotell, 

ett visst resmål eller mot företaget självt. Det är något som bekräftas av Zineldin 

(2006, s. 433) som också anser att kunder kan vara lojala mot olika saker, men han 

menar även att det på Internet oftast handlar om ett upprepat köpbeteende. Att 

researrangörerna anser sig ha hög lojalitet och att studier säger något annat kan ha att 

göra med att de ser på lojalitet på olika sätt och definierar begreppet olika. 

 

Enligt enkätstudien var en anledning till att boka på Internet att det var enkelt och 

bekvämt. De som inte hade bokat resa på Internet utan valt att boka i fysisk butik 

tyckte även de att en av de främsta anledningarna var att det var enkelt och bekvämt.  

De respondenter som svarade att de bokar i en researrangörs fysiska butik och varför 

svarade majoriteten att det känns tryggt och säkert. Det var inte lika många som fyllde 

i känns tryggt och säkert när det gällde att boka på Internet. Anledningen till det kan 

vara att den större delen av de som inte bokar resa på Internet ligger i det äldre 

åldersspannet och enligt studier är äldre personer oftare oroliga över säkerheten för 

deras personuppgifter på Internet (Ribbink, van Riel, Liljander & Streukens, 2004, s. 

449). Brist på förtroende anses ofta vara en stor anledning till att inte handla av en 

säljare på Internet.  

 

Ingen av researrangörerna i denna studie tillämpar ett rent lojalitetsprogram. De ger 

sina lojala konsumenter extra förmåner men inget uttalat program existerar. Ett 

lojalitetsprogram skulle kunna vara en lösning för att uppmärksamma konsumenterna 

på vad de får av att välja just den researrangören. Speciellt då forskare menar att ett 

sätt att öka lojaliteten på Internet är att få kunden att känna att den förlorar på att 

avsluta relationen. Det blir också ett sätt att differentiera sig från sina konkurrenter 

här då det verkar vara en bristvara bland researrangörerna.   
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Här passar Gwinner och Yens (2003, s. 485) teori om speciella förmåner in. Ett 

lojalitetsprogram är något endast för de som är kunder och inga andra, det får med 

andra ord kunden att känna sig speciell, vilket också kan öka lojaliteten.  

 

Lojalitetsprogrammet bör också vara tillgängligt på researrangörernas hemsidor så att 

kunden lätt kan se vad den får för att vara lojal. Det kan t.ex. baseras på ett 

poängsystem med olika poängnivåer. Ju mer ju kunden spenderar, ju mer poäng får 

den och desto mer förmåner kan kunden få. På hemsidan bör kunden kunna se hur 

mycket poäng den samlat, hur mycket den har kvar till nästa poängnivå och vad den 

får ut av att boka sina resor med just en specifik researrangör. Det skulle kunna vara 

ett bra sätt att öka lojaliteten för företaget. Det skulle bli ett bra komplement till den 

strategi researrangörerna redan tillämpar för att bygga starka relationer med sina 

kunder genom deras hemsidor.  
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6. Slutsats  
 

 

Här presenteras uppsatsens slutsats. 

 

 

Denna studies slutsats är att researrangörerna arbetar mycket med att stärka relationen 

med sina kunder på Internet, bland annat genom att utveckla hemsidan på ett 

lättanvänt sätt. De använder även sociala forum för att skapa en mer personlig relation 

till sina kunder. Att lojaliteten trots researrangörernas strategier ändå är låg i 

resebranschen kan bero delvis på de olika definitioner som finns av lojalitet och att 

företagen definierar lojalitet på olika sätt. Speciellt då Ving och Fritidsresor anser att 

de har en stor del lojala kunder, fast studier visar på motsatsen. Det blir därför viktigt 

för företagen att definiera lojalitet på ett specifikt sätt så att de sen kan utveckla en bra 

CRM-strategi efter det. Genom en bra CRM-strategi kan de sen arbeta för att stärka 

relationen till sina kunder. Det kan ske genom att vara lyhörd inför kunderna på 

Internet och utforma hemsidan så att den passar deras behov.  

 

Något som noterades under studien var researrangörerna premierar lojala kunder på 

flera sätt men att de inte verkar förmedla detta till sina kunder på något större sätt, 

men att ingen researrangör har ett uttalat lojalitetsprogram. Studien påvisar ändå att 

researrangörerna kanske bör förmedla mer av vad kunden faktiskt får ut av att välja 

just dem. Resultatet från enkäten visar att respondenterna anser att deras tidigare 

erfarenhet av en researrangör är viktig för om de kommer att boka resa med den 

arrangören igen.  

 

Då olika lojalitetsprogram kan binda kunden till företaget och göra det svårare för 

kunden att avbryta relationen kan det vara ett alternativ för en researrangör som vill 

differentiera sig från de andra företagen på marknaden. Om inte ett lojalitetsprogram 

skulle vara passande bör researrangörerna i alla fall differentiera sig mer på hemsidan, 

visa att de är annorlunda och visa konsumenterna på hemsidan vad de kan erbjuda 

som inte de andra kan. 
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Det faktum att föreliggande resultat, liksom tidigare forskning, ändå visar en tydlig 

tendens till att lojaliteten är låg i resebranschen kan bidra med viktig kunskap till 

dagens företag. Genom att ha en förståelse inför varför lojaliteten är låg på Internet 

och använda sig av Internet som forum för att förstå sina kunder behov kan 

researrangörerna arbeta för att öka lojaliteten och stärka relationen till sina kunder. 

Förhoppningsvis kan denna uppsats inspirera till mer forskning på området om e-

lojalitet och hur man stärker kundrelationen på Internet. 
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7. Vidare forskning  
 

 

Här presenteras vidare forskning  

 

 

Som det ser ut idag, finns det inte så mycket bra forskning på området köpbeteende på 

Internet och det är något som hade varit önskvärt till denna uppsats. Mer specifikt om 

hur människor handlar på Internet och mer djupgående varför. Det är ett intressant 

ämne och känns extra viktigt i dagens samhälle där en så stor del av handeln sker på 

just Internet. Det kunde också vara intressant med mer forskning på ämnet lojalitet på 

Internet då mycket av den forskning som finns inte är anpassad till e-lojalitet. Lite 

forskning finns men det hade varit intressant med mer forskning på området.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till reseföretagen  
 

1 Beskriv er verksamhet i korta drag (er affärsidé). 

 

2 Vilken är den största förändringen ni sett inom resebranschen de senaste 15 

åren? 

 

3 Vilken betydelse har Internet för er verksamhet? 

 

• Hur påverkar det er marknadsföring? 

• Har Internets utveckling lett till några betydande möjligheter, eller 

begränsningar för er verksamhet? 

 

4 Hur går det till när ni utvecklar nya resmål och erbjudanden? 

 

5 Är kunden med och påverkar resans utformning på något sätt? Om ja, hur går 

det till? 

 

6 Hur når ni ut samt kommunicerar med potentiella konsumenter? 

 

7 Har ni återkommande konsumenter? 

 

• Hur kommunicerar ni med dessa konsumenter? 

• Behåller ni kontakten på något sätt? 

• Får dessa konsumenter några extra förmåner, t.ex. rabatter? 

 

8 Hur skulle ni definiera en lojal kund? 

 

9 Tror ni att det existerar varumärkeslojalitet i resebranschen, skulle den anser 

vara stark eller svag? 

 

10 Har ni något lojalitetsprogram? Om ni inte har det, varför har ni valt att inte 

använda er av det? 
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11 Anser ni att Internet har påverkat lojaliteten på något sätt? Positivt eller 

negativt? 

 

12 Hur stor roll spelar resans pris? Är vissa kundgrupper mer eller mindre 

priskänsliga t.ex. om det är det skillnad mellan ett kompisgäng, en barnfamilj, 

ett ungt par eller ett äldre par? 

 

13 Hur arbetar ni för att bygga starka relationer med era konsumenter? Har ni 

någon speciell strategi för hur ni gör på Internet? 

 

14 Vad har ni för strategi för att stärka ert varumärke? 

 

15 Vad tror ni är viktigt för er framtida framgång, inom den alltmer 

konkurrensutsatta resebranschen? 

 

 16 Hur ser ni på konsumenternas framtida resebehov? 
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Bilaga 2. Kundenkät 
 

Du	  som	  har	  bokat	  en	  utlandsresa	  de	  senaste	  tre	  åren	  kan	  vara	  delaktig	  i	  
denna	  undersökning.	  
	  
Vi	  är	  två	  studenter	  från	  Södertörns	  högskola	  som	  skriver	  kandidatuppsats	  i	  
ekonomi	  och	  marknadsföring.	  	  Enkäten	  handlar	  om	  E-‐handel	  i	  resebranschen,	  vi	  
är	  därför	  mycket	  tacksamma	  om	  du	  kan	  bidra	  med	  dina	  åsikter.	  
	  
Med	  researrangör	  menar	  vi	  i	  denna	  enkät	  där	  man	  bokar	  flyg	  och	  hotell	  till	  
exempel	  genom	  Fritidsresor,	  Apollo,	  STS	  Alpresor,	  Ving,	  Solresor	  och	  liknande	  
företag.	  
	  	  	  
Med	  jämförelsesajt	  menar	  vi	  den	  sortens	  hemsidor	  där	  du	  kan	  jämföra	  olika	  
bolag	  och	  olika	  resor	  på	  en	  och	  samma	  hemsida	  till	  exempel,	  ticket.se,	  
hotels.com,	  flygresor.se,	  expedia.com	  och	  liknande.	  
	  

1. Jag	  är	  

	  
2. Ålder	  

	   	  
3. Brukar	  du	  jämföra	  researrangörer	  på	  Internet	  innan	  du	  bokar	  
utlandsresa?	  

	  
	  
4. Varifrån	  hämtar	  du	  främst	  information	  om	  en	  resa?	  (Rangordna	  1	  till	  6,	  
där	  1	  är	  det	  alternativ	  du	  främst	  använder	  dig	  av)	  

____	  Researrangörens	  fysiska	  butik	  
____	  Researrangörens	  hemsida	  
____	  Jämförelsesajter	  
____	  TV/tidningsreklam	  
____	  Via	  bekanta	  
____	  Annat:	  _______________________________________________________	  
5. Hur	  många	  gånger	  inom	  de	  senaste	  tre	  åren	  har	  du	  bokat	  en	  utlandsresa	  
på	  Internet?	  	  

	  	  	  	  	  

	  
6. Om	  du	  bokat	  utlandsresa	  två	  eller	  fler	  gånger	  på	  Internet	  de	  senaste	  tre	  
åren,	  bokade	  du	  då	  med	  samma	  researrangör?	  

	  

Man Kvinna

Under	  20 20-‐30 31-‐50 51-‐65 66+

Alltid Ibland Aldrig

En	  gång Två	  gånger Tre	  gånger Fyra	  gånger	  eller	  fler	  

Har	  inte	  bokat	  någon	  resa	  på	  Internet

Ja Nej Vet	  ej
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7. Om	  du	  bokat	  din	  senaste	  resa	  på	  Internet,	  varför	  gjorde	  du	  det?	  (Kryssa	  
för	  tre	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig.	  Om	  du	  inte	  bokat	  någon	  
resa	  på	  Internet	  behöver	  du	  inte	  svara	  på	  den	  här	  frågan)	  

	  
	  
8. Om	  du	  bokat	  din	  senaste	  resa	  i	  en	  researrangörs	  fysiska	  butik,	  varför	  
gjorde	  du	  det?	  (Kryssa	  för	  tre	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig.	  	  
Om	  du	  bokat	  din	  resa	  på	  Internet	  behöver	  du	  inte	  svara	  på	  den	  här	  
frågan)	  

	  
	  
9. Vad	  krävs	  för	  att	  du	  ska	  boka	  resa	  hos	  samma	  researrangör	  flera	  
gånger?	  (Kryssa	  för	  ett	  alternativ)	  

	  
	  

10. Vad	  är	  viktigast	  vid	  ditt	  val	  av	  researrangör?	  Rangordna	  1	  till	  6,	  där	  1	  är	  
viktigast.	  
____	  Utbudet	  av	  resmål	  
____	  Pris	  
____	  Service	  
____	  Tidigare	  erfarenheter	  av	  den	  researrangören	  
____	  Seriös	  och	  bra	  rykte	  
____	  Annat:	  ________________________________________________________	  

 
 

	  
	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  	  
Susanna	  Olsson	  och	  Elin	  Svensson	  

Enkelt	  och	  bekvämt Bra	  priser Stort	  utbud Bra	  service

Lätt	  att	  jämföra	  priser Känns	  tryggt	  och	  säkert

Enkelt	  och	  bekvämt Bra	  priser Stort	  utbud Bra	  service

Lätt	  att	  jämföra	  priser Känns	  tryggt	  och	  säkert

Bra	  service Erbjuder	  ett	  resmål	  som	  ingen	  annan	  researrangör	  erbjuder

Erbjuder	  rabatter	  om	  man	  bokar	  flera	  resor Bra	  priser

Bra	  hantering	  vid	  klagomål Nöjd	  med	  tidigare	  resor
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Bilaga 3. Tabell 1 
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Bilaga 4. Tabell 2 
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Bilaga 5. Tabell 3 
 

 

 

 

 

 



85 

	  

Bilaga 6. Kodschema 
 

	   	  
Ving Fritidsresor Apollo Solresor 

	   	   	   	   	   	  Kommunikationssätt 
	   	   	   	  Envägskommunikation 

  	   	   	  
 

Om företaget på startsidan Ja Ja	   Ja Ja	  

 
Om företagets tjänster på startsidan Ja Ja	   Ja Ja	  

 

Hur många gånger kan man se logotypen 
under bokningsprocessen (från startsida 
till bokningssida)? 79 ggr 16	  ggr	   70 ggr 15	  ggr	  

   	   	   	  Tvåvägskommunikation 
 	   	   	  Interaktion och möjlighet till deltagande 
	   	   	   	  

	  
Feedback Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

	  
Nyhetsbrev Ja	   Nej	   Ja	   Ja	  

	  
Chat med servicepersonal Ja	   Nej	   Ja	   Ja	  

	  
Kundbetyg Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  

	  
Framhäver  hemsidan på Facebook  Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

	  
Lättillgänglig kontaktinformation Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

	   	   	   	   	   	  Andra funktioner 
	   	   	   	   	  Kund har egen del som är lösenordsskyddad ex "Min sida" Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

E-handel 
	  

Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Bokningsbekräftelse via e-mail Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
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Bilaga 7. Mall för innehållsanalys av 
researrangörers hemsidor 

 

Mall för de steg som ska tas under innehållsanalysen.  

1. Allmän beskrivning av hemsidan 

• Vad ser man när man kommer in på startsidan?  

• Finns kontaktinformation och företagsinformation tillgängligt från startsidan? 

 

2. Gå igenom processen för bokning av resa 

 

• Sök olika resealternativ 

• Välj ut resa och hitta information om resmålet 

• Sök olika alternativ på hotell 

• Välj ut ett hotell 

• Välj datum för resa 

• Se prisalternativ 

• Sök upp olika betalningsalternativ 

• Skapa ett problem och ta kontakt med kundtjänst, antingen genom chat eller e-

mail. 

 

3. Utvärdering av användarvänlighet och hemsidan 


