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Sammanfattning 
 
Turismbranschen i Sverige har expanderat de senaste åren och den ökande industrin har 
inneburit att kunder är i behov av återförsäljare för resor till utlandet. I dagsläget finns det tre 
typer av återförsäljare att tillgå vilka är: Traditionella resebyråer, researrangörer och 
internetresebyråer. Internetresebyråerna är det modernaste bokningsalternativet för kunder. 
Dess existens har underlättat för kunden då bokningen kan genomföras spontant av kunden 
oberoende av plats eller tid. De traditionella alternativen har på grund av detta fått ta ett steg 
tillbaka från marknaden. Konkurrensen har därför hårdnat och det är nödvändigt för de 
traditionella alternativen att finna nya vägar till kunden för att inte försvinna. Effektiva 
marknadsföringsstrategier och val av rätt kanaler kan vara avgörande för företagets 
överlevnad. 
 
In den här rapporten har författarna intervjuat fyra researrangörer och en traditionell resebyrå 
som alla ligger placerade i Stockholm för att se hur de väljer att marknadsföra sina företag 
och genom vilka kanaler de väljer att göra detta. De har även undersökt hur kundens krav på 
dem har förändrats sedan internet fick en mer framträdande roll på marknaden.  
 
Författarna har även valt att genomföra intervjuer med en internetresebyrå och en reseportal 
som marknadsför resebyråer på internet för att komplettera undersökningen med data från en 
annan synvinkel.  
 
Som stöd för arbetet har författarna utgått från teorier som samtliga berör marknadsföring. De 
teorier som har använts är: marketing mix, relationsmarknadsföring, porterkurvan, 
köpprocessen, resebyråns roll, word-of-mouth samt marknadsföring hos tjänste- och 
produktföretag. 
 
Författarna har med hjälp av undersökningen kommit fram till att resebyråer och 
researrangörer i Stockholm främst använder relationsmarknadsföring som primär strategi för 
att upprätthålla en lojal relation med kunden. Anställda på företaget värnar om kundvården 
genom att dela med sig av personliga erfarenheter, anordna eventkvällar samt bjuda på fika. 
De kanaler som reseföretag utnyttjar är en kombination av word-of-mouth, digital media och 
tryckt media.  
 
Alla företag kunde fastställa att konsumenten i dagsläget är mer medveten än tidigare och 
detta har medfört att kraven som kunden ställer på reseföretagen har ökat. För att kunden ska 
välja traditionella resebyråer och arrangörer måste de erbjuda något unikt eller ge kunden en 
exceptionell service som de inte kan få någon annanstans. Service i detta fall kan innebära 
skräddarsydda resor, visumansökan, bokningar efter specifika önskemål och tillägg av 
reseförsäkring.  
 
Nyckelord: Traditionella resebyråer, researrangörer, internetresebyråer, marknadsföring, digital media, 
tryckt media, word-of-mouth, relationsmarknadsföring, positionering, kundsegment, unikt. 
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Abstract: 

 
The tourism industry in Sweden has expanded in recent years and the increasing industry has 
meant that customers are in need of a reseller for their trips abroad. Today there are three 
types of retailers available. These are : Traditional travel agencies , tour operators and online 
travel agencies. 
 
Online Travel agencies are the most modern online option for customers. Their existence has 
made it easier for the customer and reservation can be made anytime and anywhere. The 
competition has intensified between the three retailers and the traditional alternatives must 
find new ways to survive. Through effective marketing and selecting the right channel may be 
vital to the travel agency's survival. 
 
The theories that have been essentiell for this Investigation are: marketing mix, relationship 
marketing, porter curve, the buying process, the agent's role, word-of-mouth and marketing of 
services and products company. 
 
In this essay, the authors investigated four tour operators and one traditional travel agency and 
everyone is placed in Stockholm. The authors has choosed to investigate their market 
businesses and how the customer's requirements have changed since online travel agencies 
took over a large part of the market. The authors have also decided to conduct interviews with 
an online travel agency and one travel company that works with marketing for travel 
agencies.  
 
The tour operators in Stockholm mainly use relationship marketing as a primary strategy for 
maintaining a loyal relationship with the customer. The channels that travel companies utilize 
is a combination of word-of- mouth, digital media and printed media.  
 
All companies could state that the consumer in the current situation is more aware than before 
and this has led an increased requirement for travel agencies. Travel agents and tour operators 
must offer something unique or give the client an exceptional service that they can not recieve 
in another place. Service in this case may involve travel on customers behalf, visa application, 
bookings for specific requests and helping to add travel insurance. 
 
Keywords: Traditional travel agencies, tour operators, online travel agents, marketing, digital media, 
print media, word-of-mouth, relationship marketing, positioning, customer segments, unique. 
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1. Introduktion 

1.1  Bakgrund 
 
Människor har alltid varit intresserade av att förflytta sig och upptäcka nya platser. Vi är 
nyfikna individer av naturen och det har lagt grunden för resandet till andra destinationer som 
inte är vardagliga för oss 1. 
 
Under mitten av 1800-talet introducerade engelsmannen Thomas Cook resandet som en 
konkret affärsidé. Den första resebyrån i världen öppnade Cook under mitten av 1800-talet. 
Från mitten av 1900-talet och framåt har turismen som näring övergått till att vara en 
framgångsrik industri 2. 
 
Tack vare den expanderade utvecklingen av turismen har den kommit att vara en stark 
ekonomisk industri och spelat en betydande roll för världsekonomin. Turismen har även 
påverkat den kulturella, sociala och tekniska utvecklingen ur globalt perspektiv. Dessa tre 
faktorer har i sin tur lett till en utvidgad massturism under 1900-talet och framåt. Enligt Garay 
har resandet inneburit ett paradigmskifte för människor världen över 3. 
 
Under 1900-talets start började människor i Sverige dela upp sin tillvaro i arbete och fritid. År 
1938 konkretiserades fritiden av politikerna genom en lagstadgad semester vilket då var på 
två veckor. I takt med den sociala utvecklingen började människors fritid förknippas mer med 
nöjesaktiviteter än tidigare 4. Välfärdssamhället utvecklades och det innebar att fler människor 
fick möjligheten att köpa sig en reseupplevelse 5.  

1.1.1 Turismen i Sverige 
 
Turistbranschen är en av Sveriges största näringar. Enligt Tillväxtverket ökade turismen i 
Sverige från 2000 till 2012 med 4,8 procent till 275,5 miljoner kronor 6.   
 
År 2012 genomfördes 15,5 miljoner utlandsresor från Sverige varav 12,9 miljoner av dessa 
resor var i fritidssyfte. Statistiken för fritidsresande visade att Stockholmare reste utomlands i  
snitt 2.0 gånger per person vilket motsvarar 3,7 miljoner resor. Det gjorde Stockholms 
invånare till den mest beresta regionen i hela Sverige 7.  
 
 
 

 
 

                                                
1 Andersson Roger (2000) Varför flyttar man? S. 50 
2 Towner John (1995) What is tourism History? S. 339 
3 Garay Luis (2011) Life cycles, stage and tourism history s. 651	  
4 Blom Thomas och Nilsson Mats, Turismens historia och utveckling, 2005 s. 50 
5 Ibid. S. 51 
6 Tillväxtverket 2012, Fakta och statistik om svensk turism s. 3 
7 Ibid. s. 79	  
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Figur 1.1, Tillväxtverket Statistik för utgående turism 
 

 
 
 
 
Tidigare satsades det mycket på jordbruk och industri i Sverige, men turismbranschen har 
kommit att få en mer betydande roll på senare tid vad gäller Sveriges välfärd och ekonomi. 
Det gör den mer utbredda turistindustrin i Sverige till en relativt färsk företeelse. Därför råder 
det i nuläget stor brist på utbildad personal inom turismbranschen. I dagsläget har 
turismutbildningar prioriterats på högskolor, universitet och andra läroverk nationellt sett och 
branschen har därmed stor potential att expandera och bli mer professionell 8. 

1.1.2 Första resebyrån i Sverige  
 
Under slutet av 1800-talet ägde statens järnvägar en informationsbyrå som låg belägen på 
Stockholms Centralstation. Där kunde besökaren boka biljett och boende för att få 
möjligheten att resa till utlandet. Statens Järnvägar arbetade med detta som en form av 
sidosysselsättning för kundens räkning. De första riktiga resebyråerna som erhöll 
reseförsäljning som primärt arbetssyfte startades i Sverige vid sekelskiftet 1900. De låg 
placerade i storstäderna Stockholm och Göteborg och namngavs Stockholms resebureau och 
Göteborgs resebureau 9. Resebyråerna har sedan dess ökat i antal i takt med turismens 
utveckling och de existerar som en mellanhand för att underlätta bokningsprocessen mellan 

                                                
8  Bjerkne, C. Ny turistutbildning ska utveckla Bohuslän.Bohusläningen. 22-01-14.  
9  Grinell Klas, Att sälja världen. (2004) s. 125 
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kund och reseföretag 10. Enligt tillväxtverket år 2012 sysselsätter resebyråer och 
researrangörer 13000 människor i Sverige 11. 
 
Tekniken har medfört att kunden i dagsläget har fler kanaler att välja mellan vid bokning av 
resa. Numera finns det tre typer av resebyråer att tillgå vilka är traditionella resebyråer, 
researrangörer samt internetresebyråer 12 . 

1.1.3 Researrangörer och traditionella resebyråer 
 
Innan internets uppkomst hade kunden endast möjlighet att boka resa via en så kallad 
Traditionell resebyrå. Det innebär att kunden ansluter sig till en butik där de får ett personligt 
möte med en anställd resesäljare på plats. Där kan konsumenten framföra sina önskemål 
personligen för resesäljaren som sedan ger förslag på ett resepaket. En traditionell resebyrå 
erbjuder full service och gör det tyngre och mer tidskrävande arbetet åt kunden. Syftet med 
resebyråer är att fungera som återförsäljare eller agent för researrangörer 13. 
 
Researrangörens roll är att köpa in större resepaket direkt från grundleverantören. De bryter 
sedan ned resepaketen till individuella resor som sedan säljs vidare till resebyråer. På senare 
tid förekommer det även försäljning från researrangörer direkt till kunden. Både 
researrangörer och resebyråer är skyldiga att upprätthålla garantier som är utfärdade av 
kammarkollegiet för att skydda resenärers resor vid oväntade händelser 14. 
 
Ofta är researrangörer och traditionella resebyråer specialiserade på ett område, en destination 
eller en kontinent. Av vilken anledning kommer författarna senare att behandla i rapporten 15. 
 
Resebyråer fungerar som en neutral mellanhand mellan kunden och researrangören. Enligt 
Youell samarbetar resebyråer med olika turistrelaterade företag och förmedlar resor för 
kundens räkning. Resebyråerna tecknar avtal med turistföretag och erhåller en 
provisionssumma för varje såld produkt 16. 
 
Researrangören är grossisten som köper in tjänsterna direkt från hotell och flygbolag. 
Arrangören bryter därefter ned tjänsten i mindre paketerbjudanden som blir till en 
slutprodukt. Efterföljande scenario är att resesäljaren köper in produkterna till sitt företag. 
Därför brukar man säga att resesäljaren fungerar som den förlängda armen i den 
internationella turistindustrin. 
 
 
Det finns fyra olika typer av researrangörer i turistindustrin. 
                                                
10  Youell Ray, Tourism an introduction. (1998) s.36 
11  Tillväxtverket (2012), Fakta om svensk turism s. 27 
12 	  Intervju med Alvarsson Björn, Marknadsföringschef på Mr Jet 19/5-14 för mer information, se Bilaga 7. 
13  Intervju med Kronstam Lotta VD på Lime Travel 10/3-14 för mer information, se bilaga 2 
14  Kammarkollegiet (2013) Kolla din researrangör   
15  Intervju med Kronstam Lotta VD på Lime Travel 10/3-14 för mer information, se bilaga 2 
16  Youell Ray, Tourism an introduction (1998) s. 36 
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• Massmarknadsarrangör 

Företag som arbetar med stora volymer av paketprodukter. De arbetar ofta med 
långdistansdestinationer till relativt låga priser. Fritidsresor är ett exempel på en researrangör 
som arbetar med detta. 
 

• Nischad Arrangör/specialiserad arrangör 
De arbetar med en specifik grupp på marknaden. Det kan röra sig om en specifik 
åldersgrupp, en specifik destination eller temaresor. Världens resor är ett exempel på 
en nischad researrangör 17. 

 
• Inhemsk turistarrangör 

Dessa arrangörer arbetar med produkter som tillfredsställer lokalbefolkningens behov 
och önskemål i samma land som de är bosatta i.  

 
• Inkommande turistarrangör 

De företag som anordnar resor för inkommande turister 18. 
 

 

 

 
 

Figur 1.2, Resebyråns Roll, Youell Ray 

                                                
17  Världens resor, se bilaga 5. 
18  Youell Ray, Tourism An Introduction (1998) s. 38 
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1.1.4 Internetresebyråer 
 
Det tredje och mest moderna sättet att boka resor på är via internet. Vid internetbokning 
förväntas det att kunden är mer självständig och kan boka resa på egen hand. Bokningen via 
virtuell kanal kräver mer engagemang vad gäller sökning av resa och boende 19. En 
internetresebyrå erhåller ingen fysisk butik där kunder kan boka sin resa, utan de erbjuder 
fullservice via virtuella kanaler eller via telefon. Den stora skillnaden mellan 
internetresebyråer och de traditionella bokningskanalerna är att det personliga mötet uteblir 20. 
 
En undersökning som genomfördes i Storbritannien år 2012 visade att var femte resenär som 
väljer att boka resa på egen hand spenderar minst sju timmar framför datorn för att hitta 
information om olika resmål, och lika många timmar till för att finna de bästa hotellen på 
platsen 21. 

1.2 Problem 
 
Sveriges kunder är numera en medveten konsument mycket tack vare IT och kommunikation. 
Detta medför att resebyråer och researrangörer konkurrerar om kunden på ett sätt som de inte 
behövde göra för tio år sedan 22. Konkurrensen innebär att resebyråerna måste synas och ha en 
effektiv marknadsföring för att lyckas behålla gamla kunder och vinna nya. 
 
De flesta som bokar via traditionell resebyrå är storstadskvinnor som bor i en eller två-
personers hushåll. Enligt resfeber.se är 33 procent av de som bokar via traditionell resebyrå 
stockholmare. Snittåldern för kunden är 38 år 23.  
 
Vardagen för svenskarna är hektisk vilket bidrar till att fler söker sig till snabba 
bokningsmetoder som är ett av syftena med internetresebyråernas existens 24. Detta medför att 
researrangörer och traditionella resebyråerna har fått svårt att överleva den hårda 
konkurrensen. Internetresebyråer har fördelen att kunna pressa priserna på ett sätt som inte 
researrangörer och traditionella resebyråer kan göra då de är relativt priskänsliga 25. 
Förutsättningarna för den traditionella resebyrån som bara för ett par år sedan var den enda 
bokningskanalen har hastigt förändrats. 
 
Marknadsföring är en viktig del i företagets framgång. För att kunden ska köpa produkten 
måste han eller hon bli medveten om att produkten existerar 26. Researrangörer och 

                                                
19  Mosèn Magnus (2009) Nätbokning, praktisk men inte alltid riskfritt 
20 	  Intervju med Alvarsson Björn, Marknadsföringschef på Mr Jet 19/5-14 för mer information, se Bilaga 7. 
21  TravelNews (2012) Undersökning: Fler bokar hos resebyrå  
22 	  Intervju med Kronstam Lotta VD på Lime Travel 10/3-14 för mer information, se bilaga 2 
23  Resfeber.se (2001) Köpstarka män i storstad attraheras av resor på nätet  
24  Hagelin Sofia resfeber.se (2001) Köpstarka män i storstad attraheras av resor på nätet 
25 	  Intervju med Jonsson Tomas, VD på Club Eriks AB 5/3-14 För mer information, se bilaga 1. 
26  Wernor, Kommunikation och Marknadsföring för småföretag 
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traditionella resebyråer har ställts inför en svår utmaning vad gäller delad marknad med 
virtuella alternativ. Därför måste de använda effektiva marknadsföringsmetoder för att inte 
försvinna i mängden.   
 
Om de traditionella bokningskanalerna försvinner kan en viss del av lokalbefolkningen bli 
påverkade negativt ur flera perspektiv. Författarna kan konstatera att dessa är ett par exempel 
på de negativa aspekter som kan uppstå om den traditionella resebyrån försvinner från 
marknaden: 
 

• De icke internetkunniga individerna får svårare att boka resa på egen hand.  
 
• Specifika önskemål som kunden har kan vara svåra att få uppfyllda med hjälp av 

internetresebyråer som mellanhand, då de möjligen inte besitter den kunskap som 
krävs om en specifik destination eller saknar avtal med samarbetspartners på samma 
sätt som researrangörer och traditionella resebyråerna har. 

 
• Kunder som vill betala med kontanter eller inte vill lämna ifrån sig sina kreditkorts 

uppgifter på internet får svårare att boka sin resa. 
 

• Kunder som är i behov av service på sitt eget språk kan få problem att göra sig 
förstådd i telefon. 

 
• Då det personliga mötet uteblir kan också kundens respekt för resesäljaren försvinna. 

En resesäljare i telefon kan lätt ses som en robot istället för en person. 
 

• Researrangörer och traditionella resebyråer kan tidsmässigt ge mer individuell 
rådgivning till varje enskild individ vilket inte internetresebyråer kan göra i samma 
omfattning. Researrangörer och traditionella resebyråer kan paketera en resa och 
erbjuda kunden flera resealternativ i större utsträckning än vad internetresebyråerna är 
kapabla till att göra.  

1.3 Forskningsfrågor 
 

• Vilken marknadsföringsstrategi och vilka kanaler använder sig researrangörer och 
traditionella resebyråer av i dagens virtuella samhälle för att lyckas konkurrera med 
internetresebyråerna? 
 

• Hur har kundens krav förändrats sedan internetresebyråer har fått en alltmer 
framträdande roll på marknaden? 
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1.4 Syfte 
 
Författarna kommer att analysera hur researrangörer och traditionella resebyråer marknadsför 
sina produkter och tjänster och vilka kanaler de därvid använder. Författarna kommer även att 
undersöka hur företagen upplever att kundens krav på dem har förändrats sedan 
internetresebyråer tog över stor del av marknaden. 

1.5 Avgränsning 
 
Författarna kommer i denna uppsats att fokusera på resebyråer och arrangören i 
Stockholmsregionen. De researrangörer och traditionella resebyråerna som de undersöker 
erhåller endast försäljning via butik och inte internet. Författarna kommer därför inte att 
beröra internetresebyråers marknadsföring.  
 
Resebyråerna som deltar i undersökningen kommer främst att arbeta med försäljning för 
privatkunder då författarna inte anser att försäljning för företag berör syftet som 
undersökningen avser. Fokus kommer finnas på marknadsföring mot privatkunder och 
resebyråernas kundkontakt med dessa. Författarna kommer inte att beröra marknadsföring 
bland större affärsresebyråer eller charterbolag så som Ving, Apollo eller Fritidsresor. De 
kommer heller inte att behandla marknadsföring från grundleverantör till kund.  
 
Som grund för detta arbete kommer författarna genomföra sju stycken kvalitativa intervjuer. 
De företag som författarna har kontaktat är: Jambo Tours, Pampa Tours, Världens resor, Lime 
Travel, Club Eriks AB, Mr Jet och Reisegiganten. 
 
Författarna har valt dessa reseföretag då de är väl insatta i ämnet marknadsföring vilket 
stärker trovärdigheten i arbetet. Fem av dessa företag är antingen traditionell resebyrå eller 
arrangör och två av dem är internetbaserade företag. Anledningen till att dessa internetföretag 
ska delta i undersökningen är för att komplettera rapporten med information som de 
traditionella resebyråerna och arrangörerna inte har möjlighet att svara på. 

1.6 Uppsatsdisposition 
 
I Avsnitt 1: Under inledningen redovisar författarna bakgrund för resebyråns uppkomst samt 
vilka forskningsfrågor som kommer att behandlas i rapporten. 
 
I Avsnitt 2: Här uppger författarna hur tillvägagångssättet för insamling av data ska gå till. 
 
I Avsnitt 3: Under teoriavsnittet redogör författarna för vilka teorier som de kommer använda 
som utgångspunkt för arbetet. 
 
I Avsnitt 4: Här ses en sammanställning av intervjuerna som kommer ligga till grund för 
analysen och undersökningens resultat. 
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I Avsnitt 5: En sammankoppling av teorier och empiriavsnittet görs under detta avsnitt. 
 
I Avsnitt 6-7: Här finnes en slutsummering av arbetet samt diskussion från författarnas 
synvinkel. 
 
I Avsnitt 8: I detta avsnitt redovisas de forskningsetiska principerna som författarna erhåller 
sig till. 
 
I Avsnitt 9: Källkritik av det egna arbetet 
 
I avsnitt 10: Förslag till fortsatt forskning inom det egna området och andra närliggande 
områden 

1.7 Definitioner 
 
Traditionell Resebyrå – Resebyrå med fysisk butik där kunden kan boka allt från flygstol till 
paketresor 27. 
 
Internetresebyrå – Resebyrå utan fysisk butik där kunden använder internet som 
bokningskanal 28. 
 
Researrangör – Grossisten som köper in hela resetjänsten och bryter ned den till mindre 
paketerbjudanden vilket slutligen blir en slutprodukt 29. 
 
Marknadsföring – Ett samlingsnamn för företagets alla aktiviteter som syftar till att öka 
försäljningen 30. 
 
Nischad Produkt – Produkt som är specifikt skapad för ett smalt kundsegment 31. 
 
Kammarkollegiet – Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet som bland annat 
arbetar med fastställande av resegarantier 32. 
 
AdWords – Företag köper sökord (AdWords) på Google för att synas högre upp i söklistan. 
På det sättet når företaget mer effektivt målgruppen på internet 33. 
 
Grundleverantör – Grundleverantörer inom reseindustrin kan vara flygbolag, hotell och 
transportföretag 34. 
                                                
27  Intervju med Kronstam Lotta VD på Lime Travel 10/3-14 för mer information, se bilaga 2 
28  Intervju med Alvarsson Björn, Marknadsföringschef på Mr Jet 19/5-14 för mer information, se Bilaga 7. 
29  Youell Ray, Tourism an introduction (1998) s. 36 
30  IHM Business School (Ej årtal) Marknadsföring 
31  Larson, N (2011) Niche products, generic products, and consumer search s. 793 
32  Kammarkollegiet (2014) Om Kammarkollegiet 
33  Karolina, Google Inside AdWords. Vad är Google AdWords och vad kostar det? (17-03-2009) 
34 	  Andersson Göran, Föreläsning 08-05-14  
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Virtuell Kanal – Digital kommunikationskanal 35. 
 
Print – I denna rapport avser print den tryckta media som når kunden 36. 
 
Facebook – Ett virtuellt socialt nätverk 37. 
 
Google Analytics – Ett mätverktyg och en tjänst som företag köper in där de kan se statistik 
och försäljning samt kundens navigation på hemsidan 38. 
 
Kundsegment – En Kundbas som delas in i grupper efter individer som har liknande 
egenskaper, kön eller ålder. Detta är nödvändigt för riktad marknadsföring 39. 
 
Positionering – Erövra en mental position hos kunderna 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35  Hardwick, J. Cruickshank, D. & Anderson, A (1980) Innovation in small business: comparing face-to-face 
with virtual networking s. 52-58 
36  All Business (2000) Business Glossary - > Print media 
37  Facebookskolan 
38  Google Analytics (Ej årtal) Få kunskap som är viktig för dig 
39  Rouse, M (2007) Customer Segmentation 
40  Onn Gustaf, Föreläsning 12-05-14 marketing for tourism 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ forskning  
 
Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt och karaktäriseras genom att 
forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som beaktas och analyseras. Forskaren 
söker efter ett helhetsperspektiv av människors handlingar och orsaken till dessa 41.  
 
Författarna har tagit ett beslut att basera undersökningen på personliga intervjuer och 
mailintervjuer. För att få en större förståelse av marknadsföringsstrategier och kanaler som 
arbetet åsyftar, har författarna använt sig av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer genomförs för att informationsmässigt täcka ett brett område vilket marknadsföring 
klassas som. Författarna vill genom denna intervjuform öppna upp för följdfrågor och 
respondenten ska få känna sig fri att komplettera med information som individen kan känna är 
relevant för författarnas undersökning  42. 
 
Personlig intervju kan dokumenteras genom inspelning eller anteckningar. Enligt Eliasson är 
inspelningsalternativet att föredra då respondenten ofta inte hinner citera forskaren ordagrant 
under tidspress. En annan fördel med inspelning är att forskaren kan styrka respondentens 
svar på ett sätt som inte anteckningar kan göra. Före inspelning är det dock av största vikt att 
respondenten samtycker till inspelning 43. Enligt Holme och Solvang används den kvalitativa 
undersökningsmetoden för att förstå sociala sammanhang, sociala processer och ge ett 
totalperspektiv 44. 
 
Författarna har konstaterat att inspelningsalternativet är den lämpligaste metoden för deras 
arbete då det kan bevara informationen som undersökningen har baserats på. De personliga 
Intervjuer som har genomförts har pågått under en längre tid och därför har inspelningen 
hjälpt författarna att inte gå miste om någon information. Vid undersökningens början 
skickade författarna mail till ett femtiotal olika resebyråer och arrangörer. De företag som 
valde att delta i undersökningen fick en individuell intervjumall för att respondenten på bästa 
sätt skulle få möjligheten att förbereda sig inför det personliga mötet med författarna.  
 
De personliga intervjuerna har författarna sett som den primära metoden medan 
mailintervjuer, litteratur och internet har använts som ett stöd för arbetet.  
 
Mailintervjuerna har fullföljts då författarna önskade information från virtuella kanaler vars 
syfte var att svara på frågor som respondenterna på de fysiska resebyråerna och arrangörerna 
inte kunde svara på.   
 

                                                
41  Nationalencyklopedin (2014) Kvalitativ Metod 
42  Eliasson Annika, Kvantitativ metod från början (2006) s. 26 
43  Ibid. s. 25 
44  Holme Magne Idar och Solvang Krohn Bernt, forskningsmetodik (1997) s. 77 
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Enligt Informationskravet ska deltagaren upplysas om att deltagandet är frivilligt. 
Respondenten ska även få ta del av vilken roll individen har i arbetet. Författarna har beaktat 
detta och informerat deltagaren om vad arbetet handlar om och varför författarna väljer att 
genomföra intervjun med just honom eller henne. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren samtycker att medverka och är medveten om att han 
eller hon kommer nämnas i arbetet. Författarna har innan intervjun frågat respondenten om 
det är okej att nämna namn i arbetet. Under intervjun har en inspelning skett och författarna 
har varit noggranna med att få tillstånd att genomföra inspelning. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att författaren har tystnadsplikt om uppgifter som behandlas i 
de fall respondenten väljer att vara anonym. Författarna har beaktat detta genom att fråga om 
respondentens vilja att vara anonym innan genomförd intervju.  
 
Nyttjandekravet har författarna beaktat genom att vara noga med att referera till grundkällan 
vid skriven rapport. Författarna har även genomfört en transkribering och sparat inspelningen 
för respondenters trygghet 45.  
 

2.2 Epistemologi och Induktivt angreppssätt 
 
Epistemologi är kunskapsteori som hanterar förhållandet mellan teori och empiri. Två 
epistemologiska synsätt som kan vara i opposition till varandra är positivismen och 
hermeneutiken. Positivismen erhåller kunskap genom att sträva efter generella lagar och 
mönster medan hermeneutiken är en tolkningslära där forskaren strävar efter att förstå en 
gestalt 46. 
 
Till följd av detta har författarna valt att använda sig av det hermeneutiska synsättet då de 
själva vill tolka informationen från ett subjektivt perspektiv. Två sätt att samla in information 
på är genom induktivt angreppssätt och deduktivt angreppssätt 47. 
 
Författarna kommer att tillämpa induktivt angreppssätt vid insamling och analys av 
information. I undersökningen ska forskarna utgå från semistrukturerade intervjuer som är 
karakteristiskt vid induktivt angreppssätt. Bryman uppger att induktiv metod representerar 
den normativa uppfattningen för relationen mellan teorin och praktiken.  
 
Processen går till på följande vis: Forskaren utgår från en observation och förstärker den med 
hjälp av ett antal hypoteser. Sedan går personen vidare med datainsamling och analys. 
Resultatet av detta hänvisas sedan tillbaka till hypoteserna, där forskaren antingen förkastar 

                                                
45  Se kapitel 8, Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
46 	  Helsinki	  (Ej	  årtal)	  Vetenskapsfilosofi 
47  Lunds Universitet (2010) Vetenskapsteoretiska perspektiv 
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dem eller förstärker dem. När processen är slutförd omformuleras hypotesen och en ny teori 
har sett dagens ljus 48. 

2.3 Hermeneutik 
 
Enligt Bryman är Hermeneutik en term som härstammar från teologin och kan användas i 
samhällsvetenskapen. Det är en tolkningsmetod som beskriver människors handlingar 49. 
Syftet med hermeneutiken är att författaren ska förstå studieobjektets perspektiv 50. Ödman 
menar att hermeneutik är ett samband mellan förståelse och tolkning 51. 
 
Författarna kommer utgå från det hermeneutiska perspektivet för att få en ökad förståelse 
kring resebyråers marknadsföringsstrategi och dess val av kanaler. De kommer att efter bästa 
förmåga försöka förstå och tolka resebyråerna och arrangörerna från de enskilda perspektiven. 
 

2.4 Metodkritik 
 
Enligt egna erfarenheter kan det vara svårt att arrangera möte med resebyråer då de intervjuer 
som är nödvändiga för uppsatsen är av det mer djupgående slaget och resebyråer i 
Stockholmsregionen ofta är upptagna med mycket arbete. 
 
Författarna har beslutat att spela in intervjuerna med respondenterna. En nackdel med detta är 
att respondenten kan påverkas negativt då han eller hon kan känna sig hämmad av 
inspelningen och eventuellt undviker att uttala sig om viss information 52. Denna aspekt gör att 
författarna vid undersökning och utvärdering efter intervjun får ta hänsyn till detta och 
granska informationen kritiskt.  
 
Enligt Bryman kan en inspelad intervju som pågår under en timme ta upp till sju timmar att 
transkribera och det är således något som författarna måste ha i åtanke vad gäller 
tidsplaneringen för arbetet 53.   
 
Utöver intervjuerna kommer författarna även att inhämta information från vetenskapliga 
artiklar som är kvalitetsgranskade 54. 
 
Grundbasis för arbetet är de primära källorna, men författarna har även valt att inhämta 
information från elektroniska källor och litteratur som komplement för dessa. De elektroniska 
källorna och litteraturen kallas för sekundära källor och datan från dessa bedöms att ha ett 

                                                
48  Bryman Alan Samhällsvetenskapliga metoder (2011) s. 22 och 28 
49  Von Wright 1971, se Georg Henrik, Bryman (2011), s. 32 
50  Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2011) s. 507 
51  Ödman Per-Johan, Tolkning, Förståelse och vetande (2007) s. 25 
52  Eklund Gunilla (2013) Intervju som datainsamlingsmetod, s.3 
53  Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2011) s. 430 
54  Mälardalens Högskola (2014) Primär- och sekundärkälla 
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längre avstånd från den studerade företeelsen än intervjuerna 55. Sekundära källor är 
andrahandskällor där informationen kan vara subjektivt skriven 56. Därför krävs det att 
författarna är objektiva och kritiskt granskar datan för att bedöma om informationen är 
relevant för arbetet eller inte.  
 
Författarna har valt att fokusera på kvalitativa djupintervjuer för att få ett ingående perspektiv 
kring marknadsföring från företagens synvinkel. Därför har författarna inte valt att genomföra 
kvantitativa intervjuer eller enkätundersökningar då de inte ser detta som relevant för att få 
svar på frågeställningarna i rapporten. 
 
Bryman belyser att kvalitativa undersökningar lätt kan bli subjektivt vinklade då författarna 
tolkar informationen utifrån egna erfarenheter. I rapporten lyfter författarna fram det som dem 
anser är angeläget för rapportens undersökning. Egna intressen från författarnas sida spelar en 
avgörande roll i hur rapporten blir utformad. Vidare menar Bryman att även respondenternas 
gensvar till författarna kan påverkas av korrespondenternas kön, ålder och personlighet 57. 
 
Författarna tillämpade semistrukturerade intervjuer som underlag för arbetet. Om 
undersökningen skulle genomföras på nytt om tio år av samma personer tror författarna att 
resultatet av arbetet skulle bli ett annat. De följdfrågor som författarna ställer i dagsläget 
skulle potentiellt sett vara annorlunda för dem i framtiden. Tidigare erfarenheter och 
stundande intressen gör att undersökningen blir subjektivt skriven trots att författarna till 
största möjliga mån försöker undvika det.  
 
Författarna har konstaterat att utfallet av rapporten potentiellt sätt skulle se annorlunda ut om 
det fanns mer tid för en urvalsprocess vad gäller resebyråer och arrangörer. Om författarna 
hade genomfört fler intervjuer skulle resultatet troligen sett annorlunda ut.  
 
Företagen som medverkat i undersökningen ligger i Stockholm. Författarna tror att 
marknadsföringsstrategier mellan storstäder och småstäder kan skiljas åt, därför skulle 
resultatet troligen se olikt ut beroende på var undersökningen genomförs.  
 
En annan faktor som påverkar rapportens resultat är den stundande högsäsongen som 
resebyråer just nu står inför. Det har gjort att resebyråer som eventuellt velat delta i 
undersökningen har fått avstå på grund av tidsbrist.  
 
 
 
 

                                                
55 	  Ibid.  
56  Örebro Universitet (2013) Primärkällor och sekundärkällor 
57  Bryman Alan Samhällsvetenskapliga metoder (2011) s. 368-369 
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3. Teori 
 
Enligt Fernström är det angeläget att resebyråer och researrangörer tar tillvara på de befintliga 
kundernas önskemål då kundens sortiment är brett och valmöjligheterna är för kunden är 
många. Reseföretagens konkurrerande marknad gör att företag ständigt måste sträva efter att 
agera för kunders räkning, annars finns det risk att kunden går förlorad 58. 
 
Marknadsföring handlar om att förutspå, identifiera och tillfredsställa kunders krav för att på 
så sätt frambringa ett lönsamt företag 59. Marknadsföring är idag något essentiellt för de flesta 
företag och finansiell framgång är ofta beroende av hur väl dess marknadsföring fungerar. 
God ekonomi och bra administration har ingen betydelse om företaget inte besitter kunskapen 
och förmågan att se till kundens behov 60. Enligt Kotler är marknadsföring en process i syfte 
att skapa kundrelationer genom att ge kunden något av värde för att följaktligen få något av 
värde tillbaka. Tack vare omfattande framsteg vad gäller teknologin det senaste decenniet har 
nya kanaler för marknadsföring skapats vilket medför att marknadsföring aldrig har varit så 
värdefull som den är i dagsläget. Marknadsföringen representerar en central del i företagets 
verksamhet 61. God interaktion och väl fungerande kommunikation inom företaget är 
nödvändigt för effektiv och bra marknadsföring 62. 
 
I dagsläget är fler personer sysselsatta inom tjänsteindustrin än inom tillverkningsindustrin 
världen över. Författarna George och Barkdale har skrivit en artikel kring de signifikanta 
skillnaderna inom marknadsföring vad gäller tjänsteföretag och produktföretag. Enligt George 
och Barkdales är det svårare att marknadsföra tjänster som inte går att visa upp på samma sätt 
som en konkret produkt. De skriver att tjänsteföretagets marknadsföringsplan tenderar att vara 
mindre strukturerad än produktionsföretagets. De stora olikheterna mellan marknadsföringen 
är att: 
 

• Tjänsteföretag är mindre benägna att utföra analyser gällande tänkta erbjudanden för 
specifika målgrupper. 

 
• Tjänsteföretag är mer benägna att hantera och producera företagets reklam internt. 

 
• Tjänsteföretag är inte lika angelägna som produktföretag är att utveckla en 

försäljningsplan. 
 

• Tjänsteföretag är inte lika noggranna med försäljningsutbildningar som produktföretag 
är. 

 
                                                
58 Fernström Gösta, Professionellt företagande inom rese- och turistindustrin (2000) s. 103 
59 UK chartered institute of marketing se Kotler m.fl. Marketing Management (2009) s. 78 
60 Kotler Philip, Keller Kevin, Brady Mairead, Goodman Malcolm och Hansen Torben, Marketing Management 
2009 s. 4 
61 Kotler Philip, Armstrong Gary, Wong Veronica, Saunders John. Principles of marketing 2008 s. 51 
62	  Duncan, T & Moriarty, S (1998) A Communication-Based Marketing Model för managing Relationships. s. 1	  
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• Tjänsteföretag utför inte lika påkostade eller lika många marknadsundersökningar som 
produktföretag. De använder inte heller marknadsföringskonsulter lika frekvent. 

 
• Tjänsteföretag spenderar generellt sett mindre pengar på marknadsföring 63. 

  

3.1 Marketing Mix 
 
McCarthys modell ”Marketing mix” är en modell som ofta används av olika företags 
marknadsavdelningar globalt sett. Flera forskare har försökt att modifiera och ändra på 
modellen genom att lägga till ytterligare faktorer, men grundmodellen är fortfarande aktuell 
inom marknadsföring trots att den i dagsläget är 54 år gammal 64. 
 
Ett företag har möjlighet att påverka dess positionering på marknaden genom fyra 
grundläggande element. Dessa är produkt, pris, plats och publicitet. För att stärka 
marknadspositioneringen av verksamheter som arbetar med försäljning av varor eller tjänster 
bör de fyra grundläggande elementen i marketing mix noga avhandlas inom organisationen. 
En lyckad kombination av dessa fyra element gör att företaget kan uppnå ett högre resultat 
inom marknadsföringens effektivitet 65. 
 
Marknadsföringsmixens fyra element produkt, pris, plats och publicitet kan närmare beskrivas 
på följande sätt: 66 
 
Produkt: Kundnyttan.  Vilket behov varan eller tjänsten tillfredsställer är essentiellt för 
kundens köpbegär. Produkten kan i sin tur delas in i tre kategorier.  
 

1. Kärnprodukten. Grundläggande orsak till att man köper varan eller tjänsten. 
2. Påtaglig produkt. Vad är produktens design, kvalité eller varumärke 
3. Kringtjänster såsom service och garantier.  

 
Pris: Prissättningen påverkas av utbud och efterfrågan. Försäljningspriset utgår från 
inköpspriset inklusive tillägg och många företag ser även till konkurrenternas prissättning vid 
beslutsfattande om kostnad.  
 
Plats: Den fysiska platsens betydelse vid försäljning av produkt är inte viktig i detta avseende 
utan för företag handlar om det att använda rätt distributionskanaler. 
 
Publicitet: För verksamheten är det angeläget att de utnyttjar rätt marknadsföringsmetoder och 
kanaler för att uppnå köpbehov hos målgruppen och skapa en medvetenhet kring produkten 67. 

                                                
63 George, W & Barksdale, H. (1974) Marketing Activities in the service industries.s. 65-70	  
64 Duncan, T & Moriarty, S (1998) A Communication-Based Marketing Model för managing Relationships. s. 2 
65 Kursnavet (2005) Marknadsmixen	  	  
66	  Puzzleman (Ej årtal) 4P metoden	  
67 Puzzleman (Ej årtal) 4P metoden  
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Figur 1.3, Marketing Mix, Jerome McCarthys 

3.2 Porterkurvan 
 
Porterkurvan är en modell som redovisar resebyråers olika möjligheter för en 
konkurrenskraftig verksamhet. Enligt modellen finns det två sätt att konkurrera som resebyrå 
eller researrangör. Antingen är resebyrån specialist på en särpräglad marknad till ett högre 
pris eller så är den ospecificerad med hyfsad kvalitet men till en lägre kostnad vilket då kallas 
kostnadsöverlägsenhet. Enligt Hax och Majluf är det sämsta scenariot för en resebyrå att 
hamna i mitten på kurvan, sk. ”I säcken” eftersom lönsamheten där är dålig eller obefintlig 68. 
Det kan vara svårt för nystartade företag att sätta rätt pris på varor eller tjänster. Lågt pris kan 
väcka misstanke om att produkten inte är av bra kvalité samtidigt som högt pris kan avskräcka 
kunden från köp 69.  
 
 
 

 
Figur 1.4, Porterkurvan, Michael Porter 

 

                                                
68 Hax, A. Majluf, N. (1982) Competitive Cost Dynamics. S. 60 
69 Kursnavet (2005) porter U-kurva	  	  
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3.2.1 Positionering av produkt 
 
Medelstora resebyråer som inte positionerats på marknaden kan få svårigheter att överleva 
och försvinner i många fall helt från kundens marknad. Utan ekonomiska resurser är det svårt  
för ett företag att nischa sig och därför går många företag i konkurs innan kunden ens har 
blivit medveten om dess existens 70. Positionering innebär att företaget lyckats designa en 
trovärdig imagebild i målgruppens medvetande och genom att de levererar en huvudidé om 
ett erbjudande för den uttänkta målgruppen 71. Syftet med positioneringen går ut på att skapa 
en medvetenhet kring produkten i kundens mentala värld 72.  

3.2.2 Nischad/differentierad produkt 
 
Differentiering innebär att företagets erbjudanden skiljer sig från konkurrenternas produkter. 
Nischföretag arbetar med en smalt kundsegment vars behov är specifika men essentiella för 
den målgruppen. De är ofta beredda att betala en högre summa för att dessa behov ska 
tillfredsställas. Risken för att bli utkonkurrerade som nischföretag är relativt liten då de är så 
pass specificerade på ett visst kundsegment och lämnar därmed stor marknadsandel fri åt sina 
konkurrenter. Denna typ av företag har enligt Kotler stor potential att växa sig stora både 
storleksmässigt och inkomstmässigt 73. 
 

3.3 Köpprocessen  
 
Webster förklarar i sin artikel att företag som arbetar med produktutveckling med fördel bör 
ha en anställd person som provar produkten från kundens perspektiv innan lansering. Det 
krävs att testpersonen inte har varit involverad i utvecklingsprocessen för att få en så objektiv 
synvinkel som möjligt. Därmed kan företaget få en realistisk bild av produkten från kundens 
perspektiv innan den släpps på marknaden.   
 
Köpprocessen består av fyra viktiga element som var och en spelar en avgörande roll för att 
köpet ska genomföras. Positivt för produktförsäljarna är om de i största möjliga mån kan 
påverka kundens köpprocess till sin egen fördel. Det är upp till produktförsäljarna att skapa en 
medvetenhet och ett behov för att kunden ska känna att han eller hon måste ha produkten. För 
en gynnad konkurrenskraftig marknadsposition, måste produktutvecklaren erbjuda kunden en 
bra kombination av kvalité, service och pris och ge den mest effektiva lösningen på kundens 
problem.  
 
Köpprocessen kan studeras från ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv. I detta fall 
redovisas processen ur ett företagsperspektiv. 
                                                
70 Fernström Gösta, Professionellt företagande inom rese- och turistindustrin (2000) s. 114	  
71 Kotler Philip, Marketing Management (2003) S. 315 
72 Kotler Philip, Marketing Management (2003) S. 308 
73 Kotler Philip, Marketing Management (2003) s. 315 
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Erkännande av problem- Företaget diskuterar kring problem som kan uppstå i vardagen för 
kunden. Företagets uppgift är att skapa ett behov till lösning som kunden känner att han eller 
hon måste ha. Därefter måste företaget skapa medvetenhet hos kunden så att personen förstår 
att han har ett behov som måste tillfredsställas.   
 
Åtagande av köp- Företaget måste skapa en ansvarskänsla hos kunden. Konsumenten ska 
känna att han eller hon måste köpa produkten främst för sin egen skull. 
 
Sökningsprocessen- Från företagets perspektiv måste de sticka ut från konkurrensen och vara 
unika för att kunden ska välja att köpa just deras produkter under sökningsprocessen.  
 
Urvalsprocessen- Under den slutgiltiga fasen ska kunden välja ut vilka produkter som bäst 
tillfredsställer deras behov. Som företag handlar det om att påverka kundens val av köp, en 
kombination av bra pris, professionell service och god kvalité är det som kunden främst letar 
efter 74. 
 
 
 

 
Figur 1.5, Köpprocessen, Skapad av författarna 

 
 

3.3.1 Produktinvolverade kunder 
 
Under köpprocessen kan företag skapa lojalitetsprogram för sina trogna kunder då de 
genererar fler köp och ofta spenderar större summor pengar än engångskunder. 
Marknadsföringsstrategierna som är skapade för att attrahera och behålla dessa kunder kan 
leda till högre försäljningssiffror och fler tillfredsställda kunder då lojalitetsprogrammet kan 
                                                
74 Webster, F. (1965) Modeling the Industrial Buying Process. s 370-376 
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bidra till att de känner sig exklusiva och utvalda. Genom lojalitetsprogram kan företag hålla 
kontakten med det kundsegment som handlar mest frekvent hos företaget. Efter en tid kan 
konsumenten själv få lämna åsikter om produkterna och därmed bli involverade i 
produktionen av nästkommande produkt 75. 
 
 

3.4 Word-Of-Mouth 
 
Andth har i sin journal sammanfattat begreppet word-of-mouth som en teori där recensioner 
och kontexter av en produkt förs vidare från en individ till en annan. Detta till skillnad från 
andra marknadsföringsteorier som är mer opersonliga och riktade till ett eller flera 
kundsegment. För företagen är Word-of-mouth-teorin i sig en gratis marknadsföringskanal då 
produkter och företag genom ryktesvägen kan få publicitet utan att de behöver betala. Word-
of-mouth är ett begrepp som ofta och gärna används i turistsammanhang då upplevelser inte 
är en produkt som kan visas upp eller tas på, utan en servicetjänst som endast kan pratas om 
76.  
 
Enligt Nail förlitar sig marketing managers gärna på word-of-mouth då det är en mer effektiv 
kanal än de traditionella kanalerna, till exempel digital media och print. Nail menar att den 
traditionella kanalen börjar förlora dess avsedda effekt. I dagens samhälle erhåller massmedia 
en sämre påverkan på människor än tidigare, då vi har en tendens att ignorera vardaglig 
reklam 77. Smiciklas, representant för digital Consulting, skriver i sin artikel ”Word of mouth 
marketing” att strategin har förmågan att snabbt bygga upp eller bryta ner ett varumärke eller 
en tjänst till botten 78. 
 

 
 

Figur 1.6, Word-of-mouth, Mark Smiciklas 

                                                
75 Warrington, P & Shim, S. (2000) An Empirical investigation of the Relationship between product involvement 
and Brand commitment.s 761-764 
76 Arndt, J (1969) Word of mouth advertising by Johan Arndt. S. 112 
77 Nail,  J. (2005) Whats the buzz in word-of-mouth marketing? Social computing and consuming control put 
momentum into viral marketing citerad i Trusov, Bucklin och Pauwels artikel Effects of word-of-mouth versus 
traditional marketing. 
78 Smiciklas Mark (2011) Word of mouth Marketing. 
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3.5 Relationsmarknadsföring 
 
Traditionellt sätt använder sig företag av transaktionsmarknadsföring där det fokuseras på 
produkten och köpet. Relationen med kunden är inte lika betydelsefull som under 
relationsmarknadsföring. I modern tid är relationsmarknadsföring den strategi som blir 
alltmer vanlig bland tjänsteföretag.  
 
Tillvägagångsättet innebär att företaget engagerar kunden i köpet genom en 
tvåvägskommunikation. Kunden är involverad under hela köpprocessen och företagets mål är 
att bygga en trogen relation med kunden 79. 
 
Relationsmarknadsföring är enligt Morgan och Hunt en strategi där syftet är att etablera, 
utveckla och behålla framgångsrika relationer i företag 80. Grönroos menar att 
marknadsföringsmetoden går ut på att skapa relationer till kunder under en längre period och 
som avslutas då målen är uppfyllda och alla involverade parter är nöjda med affären 81. För att 
skapa en långvarig kundrelation krävs det att säljaren känner engagemang för kundens behov.  
Genom extra engagemang för kunden upplever individen att han eller hon är sedd och utvald. 
Ett starkt förtroende och ökad lojalitet för företaget från kundens sida är målet med detta. 
 
Fernström uttrycker vidare i sin bok att servicetjänster inte går att lagra, vilket gör att företag 
istället måste lyckas spara kunden för att därigenom utveckla och fördjupa kontakten med de 
viktigaste kunderna. Om metoden ska fungera, måste hela organisationen fokusera på kunden 
och kundens process, därför kallas metoden inom företag för customer relationship 
management, CRM. I framtiden kommer kundlojalitet att öka i värde för företagen i takt med 
att kunden får allt fler alternativ att välja mellan vad gäller produkter och tjänster. 
Relationsmarknadsföring är till skillnad från transaktionsmarknadsföring en strategi som 
eftersträvar att kunden ska bli en återkommande komponent i affären 82.  
 
I modellen nedan presenterar vänster sida resebyråns och researrangörer representanter och 
stödaktörer som agerar marknadsförare för reseföretaget. Representanter i detta avseende är 
personer som presenterar tjänsten för publik. Författarna kommer senare att beröra hur företag 
arbetar med detta. 
 
Stödaktörer står för de hotell, flygbolag och hyrbilsföretag som resebyrån eller arrangören 
samarbetar med utomlands. De fungerar också som marknadsförare då de är beroende av att 
resebyråer och arrangörer säljer deras produkter och tjänster. 
 
På höger sida av modellen presenteras någon som är avgörande för att cirkeln ska bli 
fulländad, kunden.  

                                                
79 Duncan, T & Moriarty, S (1998) A Communication-Based Marketing Model för managing Relationships. s. 1.   
80 Morgan M. och Hunt D. Shelby (1994) The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing 
81 Grönroos Christian Citerad i Fernström Gösta, Professionellt företagande inom rese-och turistindustrin (2000) 
s. 136 
82 Fernström Gösta, Professionellt företagande inom rese- och turistindustrin (2000) s. 137 
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Både kunden och andra företag som resebyrån och researrangören har kontakt med Sverige 
hjälper till att skapa ett medvetande hos publik kring resebyråns eller arrangörens namn. 
Kaskadeffekten i detta avseende innebär att resebyrån har en trogen relation med kunden som 
i sin tur har en trogen relation med sin omgivning. På det sättet uppstår en kaskadeffekt av 
marknadsföring 83.  
 
Om båda delarna har en bra dynamik kan det uppstå en trogen relation mellan kund och 
företag. Relationen bearbetas systematiskt av företaget för att relationen ska upprätthållas. 

 
 

 
 

Figur 1.7, Relationsmarknadsföring, Skapad av författarna  
(Modifierad av Anderssons modell ”Den trogna relationens förutsättningar och effekter inför professionella möten”) 

 
 

3.6 Sammanfattning av modeller 
 
Marknadsföring är ofta beroende av företagets positionering på marknaden. Positioneringen 
avgör hur företaget marknadsför sina produkter och till vilken målgrupp. En oklar 
positionering gör det svårt för företag att marknadsföra sina tjänster till rätt målgrupp. Därför 
redovisas porterkurvan och marknadsmixen under teoriavsnittet. 
 
Köpprocessen beskriver för hur ett företag kan påverka kundens köpbehov. Produkten kan i 
detta avseende förändras något för att kunden ska ta beslutet att välja just det företaget. Den 
beskriver även hur kunder kan vara medproducenter i produktens utformning.  
 
Relationsmarknadsföring är den marknadsföringsstrategi som författarna förmodar att 
traditionella resebyråer och researrangörer främst utnyttjar för att få lojala kunder. För dessa 
företag är det personliga mötet och den goda servicen deras mest unika egenskap.  
 
                                                
83 Andersson Göran, Professionella möten och mötesplatser (2006) s. 79-80	  
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Word-of-mouth-teorin kan vara en god påföljd av en bra relation mellan kund och företag, 
men den kan även vara negativt laddad om relationen är dålig. Kundens personliga åsikter om 
företaget har ofta stark påverkan på kundens omgivning.  
 
Dessa teorier har författarna uppmärksammat i arbetet då samtliga direkt eller indirekt berör 
marknadsföring på företag. Om företag beaktar dessa teorier inom organisationen finns det 
potential för en framgångsrik verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis kopplas teorierna ihop på följande vis: 
 
 
 

  
Figur 1.8, Företagets framgång, Skapad av författarna  
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4. Empiri 
 
Företagen som presenteras under empiriavsnittet har författarna använt som studieobjekt för 
undersökningen. Först redovisas affärsidén som företaget har, sedan presenteras det hur de 
arbetar med marknadsföringsstrategier och vilka kanaler de använder. Under rubriken 
”Konkurrensen med internetresebyråerna” kan läsaren se hur författarna har behandlat frågan 
om hur kraven på dem har förändrats sedan internet tog över en stor del av marknaden.  
 

4.1 Club Eriks AB 
 
Moderbolaget för Club Eriks startade för 21 år sedan och hette då Eriks of Sweden. Eriks of 
Sweden arbetade vid den tidpunkten med företagsarrangemang och upplevelseresor inom 
Sverige och resten av världen. Jonsson, VD på Club Eriks, kallar den dåvarande idén för 
upplevelsebaserad kommunikation för företag. Privatpersoner som då deltog i dessa 
företagsarrangemang kontaktade vid senare tillfälle Jonsson för att få möjligheten att resa 
ytterligare en gång med Eriks of Sweden. Eftersom de inte anordnade resor för privatpersoner 
fick de då avvisa kunden, men detta skulle det snart bli ändring på. 

4.1.1 Club Eriks Affärsidé  
 
Företaget Club Eriks startade 2009 i syfte att endast förmedla resor till privatpersoner i 
samma stil som Eriks of Sweden. Affärsidén Club Eriks har är att leverera resor med samma 
kvalité och prestanda som företagsevent vidhåller. Det unika med detta är att privatpersoner 
reser i grupp så som företag gör, men de är främlingar för varandra. Enligt Jonsson är nyckeln 
till framgång att lyckas skapa en ”VI-känsla” i gruppen, då händelser blir mer fantastiska om 
de upplevs tillsammans. 
 
En eller ett par anställda från Club Eriks följer med gruppen på resan och de är involverade 
från början till slut. De anställdas roll under resan är att guida och handleda gruppen under 
resans gång för att på det viset få ut så mycket som möjligt av resan. Företaget anordnar logi, 
mat, resa, transfer och upplevelser. Privatpersonerna får en noga planerad paketresa för bästa 
möjliga upplevelse. Jonsson berättar att de från start kommit överens om att inte kalla Club  
Eriks för resebyrå utan han vill snarare använda ordet upplevelsebyrå och kalla sina anställda 
för upplevelsekreatörer och inte resebyråtjänstemän.  
 
Club Eriks målgrupp under vinterhalvåret är främst pensionärer men under sommarhalvåret 
och under loven följer fler yngre personer med som annars har ett arbete att gå till.   
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4.1.2 Club Eriks Marknadsföring 
 
Jonsson vill inte använda priset som ett argument när det gäller att marknadsföra företaget.  
I marknadsföringen vill de snarare framhäva de unika upplevelser som kunden får på deras 
resor och att resorna ger valuta för pengarna. 
 
Club Eriks främsta marknadsföringsstrategier är Word-of-mouth, relationsmarknadsföring 
och reklam i tidningar. Jonsson berättar vidare att marknadsföringsmixen spelar en betydande 
roll i deras arbete för att marknadsföra företaget.  
 
Relationsmarknadsföring innebär att skapa en stark relation till sina kunder och partners. Club 
Eriks gör detta genom att erbjuda kunden fika på kontoret och personlig rådgivning för att på 
så sätt skapa ett mervärde. Genom bra service hoppas företaget att kunder sprider gott rykte 
om Club Eriks och de förlitar sig därmed mycket på Word-of-mouth. 
 
Verksamhetens huvudmedier är Print via Svenska Dagbladet. Enligt Jonsson hittas Club Eriks 
resor inte i traditionella resekataloger och han menar att det är ett medvetet val då de hellre 
vill fånga kunden spontant. Genom denna metod menar Jonsson att de skapar behovet hos 
kunden innan kunden är medveten om att han eller hon vill resa och inte tvärtom. 
 
Företaget har både en intern och extern marknadsföringsavdelning som arbetar med 
kommunikation. De mäter dagligen trafiken på deras hemsida samt använder sig av enkäter 
där kunden efter resan får svara på hur han eller hon upplevde resan. 
 
Jonsson säger att Club Eriks främst arbetar med kryssningar, då det enligt honom är ett smart 
sätt att uppleva världen. Han berättar att de har stött på många fördomar kring 
kryssningsresande och han ser att företaget står inför en stor utmaning att ändra på den 
uppfattningen. Därför arbetar de inte med AdWords så som ordet ”kryssning” på google, då 
han inte anser att företagets upplevelser platsar under kategorin som den klassiska 
kryssningsresan. 
 

4.1.3 Konkurrensen med internetresebyråerna 
 
Enligt Jonsson erbjuder Club Eriks personlig service genom möten eftersom människor är 
sociala individer av naturen. Då en person ska investera 70 000 i en resa menar Jonsson att det 
lägsta kravet då är att kunden ska få samtala med en levande person och inte en maskin. 
Jonsson vill framföra att kunden inte endast köper en resa utan en upplevelse och ett minne 
för livet. Därför anser Jonsson att de resor internetresebyråer säljer och de resor Club Eriks 
säljer inte går att jämföra. 
 
Jonsson hävdar att researrangörer och traditionella resebyråer inte kommer att överleva 
konkurrensen med internetresebyråerna i framtiden då internetresebyråerna kan erbjuda 
kunden längre priser. Han åsyftar de researrangörer och traditionella resebyråerna som endast 
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arbetar med att förmedla resor på samma sätt som internetresebyråer gör, därför är det 
nödvändigt att skapa något unikt som kunden inte kan få genom en internetresebyrå 84. 

4.2 Lime Travel 
 
Lime Travel startade för 19 år av grundaren Lotta Kronstam. Lime Travel är en researrangör 
som är mest inriktad på exotiska destinationer. Idag finns bolaget i Göteborg, Halmstad, 
Stockholm och Helsingborg och de ägs av Kuoni som är en av de största resekoncernerna i 
världen 85.  

4.2.1 Lime Travels Affärsidé 
 
Lime Travels affärsidé är att skräddarsy resor åt kunden beroende på önskemål och tidigare 
erfarenheter. Företaget vänder sig till de personer som har lite högre krav på logi och 
faciliteter. Kunder kontaktar Lime Travel med en kravspecifikation och företaget återkopplar 
sedan med reseförslag till kunden. Enligt Kronstam, VD på Lime Travel, arbetar företaget 
främst med barnfamiljer. Kronstam tror att det beror på att barnfamiljer är den målgrupp som 
är i mest behov av hjälp vad gäller reseplanering.  
 
Kronstam menar att Lime Travel som företag kan tillfredsställa kundernas olika behov tack 
vare avtal och goda samarbeten med hotell på destinationer världen över. Hon berättar under 
intervjun att barnfamiljer kan ha behov utöver det ordinära som till exempel viss 
rumsstruktur. Enligt Kronstam är företaget en mer exklusiv reseaktör som säljer 
lyxupplevelser. Hon berättar även under intervjun att kundens förväntningar på dem har 
förändrats över tiden. De är högre nu då kunden är mer påläst och arbetssättet har ändrats 
eftersom de skapar produkten med kunden och inte åt kunden. Kronstam hävdar att kunden 
uppskattar personliga möten då de får ut mer av att träffa arrangören ansikte mot ansikte 86. 

4.2.2 Lime Travels Marknadsföring 
 
Företaget marknadsförs genom reklam, nyhetsbrev och förlitar sig mycket på word-of-mouth. 
De har en intern marknadsföringsavdelning som styrs av VDn själv, Lotta Kronstam och 
Niklas Svensson, marknadsföringschef. Lime Travel skickar ut bilagor i Svenska Dagbladet 
två gånger om året. 
 
Marknadsföringsbudgeten på företaget är relativt liten och de samarbetshotell som Lime 
Travel har kontakt med skickar bidrag för att företaget ska kunna marknadsföra dem i 
Sverige. Hälften är fördelad i tryckt media, där ingår bilagor och annonser via Private 
Banking magasinerna. Marknadsföringsbudgeten ligger på cirka 1 miljon och för de pengarna 
anordnar även Lime Travel kvällsträffar för och med kunden. 
 

                                                
84 Intervju med Jonsson Tomas, VD på Club Eriks AB 5/3-14 För mer information, se bilaga 1. 
85 Lime Travel (Ej årtal) Varför resa med Lime travel? 
86	  Intervju med Kronstam Lotta VD på Lime Travel 10/3-14 för mer information, se bilaga 2 
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Enligt Kronstam är det svårt för företaget att mäta hur väl marknadsföringen fungerar då de 
inte kan marknadsföra en specifik resa på samma vis som många andra bolag kan. Resorna är 
individuella och därför är det svårt att mäta effekten.  
 
Under eventen bjuder Lime Travel på fika och då får kunden medha en vän som under en 
kväll får höra personer som presenterar företagets produkter 87. 

4.2.3 Konkurrensen med internetresebyråerna 
 
Enligt Kronstam försöker Lime Travel få folk att förstå varför kunden ska boka via en 
traditionell resebyrå eller arrangör. Hon förklarar att om kunden bokar paketresa via 
traditionell resebyrå får kunden även en reseförsäkring som han eller hon inte kan få via en 
internetresebyrå. Företaget försöker bjuda på sina professionella kunskaper i den mån de kan 
samt ge exklusiv rådgivning till kunden. Kronstam berättar att Lime Travel kan hjälpa kunden 
med praktiska saker som inte internetresebyråer kan göra. Företagets anställda är mer 
specialister på dess resmål än internetresebyråerna 88. 

4.3 Pampa Tours 
 
Pampa Tours VD, Lujan, arbetade tidigare på resebyrån Inca Tours, men då han upptäckte att 
det han gjorde för andra kunde han göra för sig själv så beslöt han sig för att bli egen 
företagare. Han har arbetat inom resebranschen i 15 år och startade Pampa Tours år 2007. 
Namnet på resebyrån kommer ifrån ett område i Argentina som ligger i Patagonien och Lujan 
berättar att tanken med namnet var att företaget skulle bli ihågkommen 89. 
 

4.3.1 Pampa Tours Affärsidé 
 
Lujan berättar att Pampa Tours startades för att hjälpa kunden med det som han eller hon inte 
kunde få hjälp med på andra resebyråer. Enligt Lujan var målet med resebyrån att hjälpa 
kunder som inte var så internetvana med bokning av resor samt erbjuda kunder personligt 
möte och service. Pampa Tours förmedlar resor främst till Sydamerika och är därmed en 
nischad resebyrå som Lujan anser är positivt för företaget då han har kontakter på kontinenten 
som alltid kan hjälpa kunden omgående vid behov.  
 
Lujan hävdar att kunder som får extraordinär service är beredda att betala det lilla extra. 
Målgruppen för Pampa Tours är främst sydamerikaner från Skandinavien, allt från 0-90 år. 
De återkommande kunderna är både män och kvinnor mellan 30-60 års åldern. Lujan hävdar 
att lojalitet gentemot kunden lönar sig i slutändan. Att vara ärlig och bekänna sina misstag i 
kombination med en ödmjukhet leder till återkommande kunder som känner förtroende för 
honom som person 90. 
                                                
87	  Intervju med Kronstam Lotta VD på Lime Travel 10/3-14 för mer information, se bilaga 2 
88 Intervju med Kronstam Lotta VD på Lime Travel 10/3-14 för mer information, se bilaga 2 
89 Intervju med Lujan Cristian, VD på Pampa Tours 23/4-14 för mer information, se Bilaga 3.	  
90	  Intervju med Lujan Cristian, VD på Pampa Tours 23/4-14 för mer information, se Bilaga 3.	  
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4.3.2 Pampa Tours Marknadsföring 
 
Enligt Lujan marknadförs Pampa Tours varken som exklusivt företag eller ett lågprisföretag, 
utan han vill hellre säga att de står i mitten. Det är ett nischat företag och det är därför Lujan 
tror att kunderna fortfarande bokar via hans resebyrå och Pampa Tours marknadsförs främst 
via de lojala kunder som han har fått genom åren. Lujan tror att det har varit till hans fördel att 
vara så pass nischad, då många i den utstakade målgruppen sydamerikaner i Stockholm 
känner igen honom och vet vem han är. 
 
Lujan förlitar sig mycket på sina kontakter och använder främst word-of-mouth metoden som  
marknadsföringsstrategi. Andra medier han använder sig av är Latinamerikansk radio, 
Facebook, latinamerikanska evenemang och annonser i tidningar. Pampa Tours använder sig 
av en intern marknadsföringsavdelning som består av grundaren själv. 
 
Något som är relativt originellt för Pampa Tours är att de inte använder sig av någon form av 
hemsida över huvud taget. Enligt Lujan skulle det innebära mer arbete för honom, något som 
han inte anser sig ha tid för. Kunder ska alltid få den tid de behöver och förtjänar, det är hans 
policy, och därför vill han inte ha för många kunder. Lujan berättar vidare att de har haft en 
hemsida för Pampa Tours men att den fungerade dåligt och hemsidan krävde underhåll samt 
drog extrakostnader, något som Lujan inte ansåg var positivt för företaget.   
 
I dagsläget har Pampa Tours en Facebook-sida med cirka 400 följare och Lujan anser att 
Facebook är ett bättre alternativ än hemsida då han kan kommunicera med sina kunder på ett 
mer personligt sätt. Utöver kommunikation via verktyget Facebook är hans viktigaste kanal 
till kunden telefonkontakt, mail och personlig service. 
 
Lujan berättar att han har goda kontakter inom resebranschen som han utnyttjar flitigt. 
Flygbolag och Sydamerikanska ambassader rekommenderar Pampa Tours i Sverige då de 
känner Lujan personligen.  
 
Pampa Tours medverkar vid olika tillfällen som sponsorer på latinamerikanska event och 
välgörenhetsevenemang. Lujan anser att det är ett utmärkt tillfälle att synas då målgruppen 
befinner sig på ett och samma ställe. Enligt Lujan lägger företaget varken mycket pengar, tid 
eller energi på aktiv marknadsföring. Det som kostar mest pengar är marknadsföringen under 
evenemangen 91. 

4.3.3 Konkurrensen med Internetresebyråerna  
 
Pampa Tours konkurrerar gentemot internetresebyråer genom att ge service av högsta grad 
och aldrig dölja viktig information för kunden. Han hjälper kunden med enkla ärenden som 
internetresebyråer inte kan erbjuda kunden utan att ta betalt. Då menar han sittplatser, 
måltider och personlig service fram tills resan är avslutad. Enligt Lujan har researrangörer och 

                                                
91	  Intervju med Lujan Cristian, VD på Pampa Tours 23/4-14 för mer information, se Bilaga 3.	  
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traditionella resebyråer större möjlighet att informera kunden om visum och annan relevant 
reseinformation, något som blir kundens totala ansvar att ta reda på vid internetbokningar.   
 
Respondenten har noterat att många internetföretag återgår till att vara traditionell resebyrå då 
det inte finns mycket pengar att hämta hos internetbokningar. Enligt Lujan lider många som 
arbetar på internetresebyråer av huvudvärk och överflödig personal på företaget eftersom de 
endast sitter och växlar pengar och det personliga mötet uteblir. 
 
Enligt Lujan vänder sig kunder till researrangörer och traditionella resebyråer för att de är 
trötta på internetresebyråer och har svårt att hantera internet eller är helt ointresserade av den 
typen av transaktionsform. Han berättar vidare att det finns många kunder som inte har 
möjlighet att betala med kort på internet vilket medför att kunden blir lidande och får det svårt 
att boka resa självständigt. 
 
Andra nackdelar med internetbokning är alla tillval som måste betalas separat och som 
kunden kan missa att bocka i för att ingen uppmärksammar honom eller henne på detta. Det 
kan leda till missförstånd och irritation och i värsta fall går pengarna förlorade. Enligt Lujan 
innebär det att kunder som bokar via internet blir lämnade åt sitt öde och måste klara sig 
själva om något går snett. Fördelen med att boka på traditionell resebyrå är att kunden får mer 
vägledning, support, hjälp och rådgivning via dem. 
 
Lujan har uppmärksammat att det i högre grad förekommer bedrägerier på internet då kunden 
inte har samma möjlighet att kontrollera vilka som tar del av kundens kreditkorts-information 
och de kan lätt hamna i fel händer. Han förutspår att researrangörer och traditionella 
resebyråerna i högre utsträckning kommer återvända till marknaden i framtiden då kunden 
kommer vara i behov av professionell service 92. 

4.4 Jambo Tours 
 
Jambo Tours grundades år 1974 och blir där med 40 år i år. Företaget har hjärtat i Östafrika 
och ordet Jambo betyder ”Hej” på Swahili. Den första resan med Jambo Tours gick till 
Kenya. De flesta resor med Jambo Tours går till Afrika, men redan ett par år efter att företaget 
startades beslöt de sig för att även lansera resor till Västindien, Australien och Thailand.  
 
Idag har företaget 17 stycken anställda på stockholmskontoret och en som arbetar med 
marknadsföringen för Jambo Tours i Oslo. Utöver dessa heltidsanställda personer har 
företaget även ett antal anställda guider runtom i världen. 
 
Jambo Tours är ett relativt litet företag vad gäller kundflödet. De har cirka 4000 resenärer per 
år men de har visionen att öka till 5000 resenärer under en treårsperiod. Snittpriset per person  
och resa landar på cirka 35000 kronor  

                                                
92	  Intervju med Lujan Cristian, VD på Pampa Tours 23/4-14 för mer information, se Bilaga 3.	  
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4.4.1 Jambo Tours Affärsidé 
 
Under slutet av 70-talet myntades uttrycket ”Resor lite längre bort” av de anställda på 
företaget. Det skulle känneteckna deras resor som avgick till destinationer som inte många 
andra researrangörer samarbetade med. I dagens läge är resor till andra sidan kontinenten 
inget originellt, och därför menar Karlsson, marketing manager på företaget, att de har fått ge 
uttrycket en annan mening för att fortsätta lyckas vara unika på marknaden.  
 
Karlsson berättar att det finns sju olika koncept som Jambo Tours har skapat. De sju olika 
koncepten vänder sig till sju olika målgrupper då det är olika typer av resor. De sju koncepten 
är: 
 
Jambo Safari-Där kunden reser till olika destinationer i Afrika för att uppleva safari. 
Jambo Ensemble-Denna resa innebär rundresor med guide för den lite äldre publiken. 
Jambo Kompass-Skräddarsydda resor som rättar sig efter kundens önskningar och behov. 
Jambo Relax-Sol och Bad resor för kunder som gillar det. 
Jambo Explorer-Resa för den äventyrslystne kunden. 
Jambo Kryssning-Denna resa vänder sig till kryssningsresenärer. 
Jambo Junior-Resan för barnfamiljer som är främst skapad efter de yngres önskemål och 
behov. 
 
Karlsson berättar att Jambo Tours har arbetat mycket med lokalbefolkningens, djurens och 
naturens rättigheter. Därför går alla deras resor efter filosofin och tankesättet Rätt & Vist 
resande vilket innebär att respektera medmänniskorna på destinationen och alltid ha miljön i 
baktanken då de reser. Innan Jambo Tours startar ett samarbete med lokala entreprenörer på 
destinationen undersöker dem de anställdas arbets- och lönevillkor för att se att allting går 
rättvist till så att de anställda inte blir utnyttjade av arbetsgivaren. Karlsson menar att dem tror 
på att stötta lokala verksamheter så att de på längre sikt kan bygga upp en infrastruktur och 
gynna destinationens ekonomi. Då en kund bokar en resa med Jambo Tours så ingår det även 
plantering av sju stycken träd som klimatkompensation för resan.  

4.4.2 Jambo Tours Marknadsföringsstrategi 
 
Karlsson berättar att företaget säljer cirka 65% av deras resor själva och resterande 36% blir 
sålda genom resebyråer. För fem år sedan var rollerna ombytta, därför ser Karlsson en positiv 
förändring för bolagets del. 
 
Karlsson vill säga att Jambo Tours positioneras som exklusiva men ändå jordnära upplevelser, 
eftersom kunden får uppleva exklusiva upplevelser i mindre grupper och får bo på mindre och  
genuina boenden. Resorna består av max 14 personer och baktanken med det är att kunden 
ska få möjlighet att komma nära naturen och djuren utan störa dem och lämna så lite avtryck 
som möjligt vad gäller miljöpåverkan. 
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Jambo Tours marknadsföringskanaler går via resebyråerna, print och via digital media. Vid en 
del tillfällen presenterar Jambo Tours även deras produkter under reskvällar. Anställda på 
företaget har också som uppgift att filma sina reseupplevelser med Jambo Tours och sedan 
ladda upp filmerna på hemsidan för att kunder ska bli inspirerade att delta. Enligt Karlsson 
förlitar sig Jambo Tours mycket på Word-of-mouth och han tror på att deras filosofi och 
innehåll vad gäller deras resor skapar positiv anda. 
 
Företaget är mycket google-intresserade och köper gärna in adwords och de är även flitiga 
användare på sociala medier så som Facebook. Där menar dock Karlsson att de har ett Image-
problem då galleriet på Facebook är bilder på den äldre generationen och Jambo Tours kan 
missuppfattas som en researrangör för endast pensionärer. 
 
Marknadsavdelningen på företaget sitter inhouse och de producerar där med sin egen 
resekatalog själva. Resekatalogen delas ut både i Sverige och Norge. Bilderna som finns i 
katalogen är en mix av egentagna bilder och köpta bilder och texterna i katalogen är skrivna 
av Jambo Tours egna producenter. 
 
Karlsson talar om att deras marknadsföringsbudget har omfördelats under senare tid och att 
det digitala tar en större andel idag än vad den gjorde för ett par år sedan. Resekvällarna och 
eventen som företaget håller tar också en stor andel av budgeten. Marknadsföringen mäts 
främst genom frågeformulär.  

4.4.3 Konkurrensen med internetresebyråerna 
 
Enligt Karlsson bokar kunder fortfarande via traditionella kanaler eftersom de besitter en 
kunskap som inte internetresebyråer kan konkurrera med. Karlsson menar att en guide eller en 
resesäljare/producents kunskaper och erfarenheter aldrig kan ersättas med en dator. Jambo 
Tours starkaste kort när det gäller att konkurrera med internetresebyråerna är förtroendet som 
de kan skapa genom att bjuda in kunden till kontoret. Karlsson tror på att det fortfarande finns 
behov av det personliga mötet som kompletterar internets lättillgänglighet. Han hävdar att 
Jambo Tours skiljer sig från internetresebyråer då de är skyddade av paketreselagen från 
kammarkollegiet.  
 
Karlsson tycker inte att internet har tagit över marknaden, utan han vill hellre säga att internet 
har skapat en helt ny marknad för nya kundgrupper. Det har lett till att resemarknaden har 
expanderat totalt sett. För att resebyråerna och arrangörerna ska lyckas konkurrera med 
internetresebyråer krävs det att de tar tillvara på sina egna fördelar och styrkor samt finna sin 
egen nisch.  
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4.5 Världens resor 
 
Världens resor är en researrangör som startade för tio år sedan. Världens resor är ett svenskt 
företag som endast finns i Stockholm. År 2008 blev 75 % av bolaget uppköpt av 
resekoncernen unlimited travel group och idag består företaget av 8 stycken anställda. 
 
De anordnar skräddarsydda resor och gruppresor. Det främsta resmålet som världens resor 
arbetar med är Asien. Latinamerika, Afrika och östra Europa är även de destinationer som 
företaget lanserar resor till. Gruppresorna som kunderna medverkar i består av max 18 
personer och en reseledare. Världens resor arbetar inte med sol och bad-resor utan resorna är 
mer kulturinriktade.  

4.5.1 Världens resor Affärsidé 
 
Sunderlöf berättar att Världens företag positioneras som ett mer exklusivt företag och att det 
återspeglas under upplevelsens gång. Målgruppen är omvärldsintresserade personer i alla 
åldrar, men Sunderlöf menar att de flesta som deltar på resorna är 40- och 50-talister. Hon tror 
att det främst beror på att resorna är av en lite dyrare prisklass samt att större en andel av 
dessa är omvärldsintresserade i högre grad. 
 
Sunderlöf menar att kunder väljer att delta på gruppresor för att kunden känner trygghet samt 
att de under resans gång köper kunskap och på så sätt får valuta för pengarna. För att inte 
kunden ska känna sig låst vid gruppen schemalägger företaget avsiktligt egen fritid så att 
kunden kan få tiden att göra vad han eller hon känner för.  
 
Världens resor föredrar lokala transportmedel så länge möjligheten finns. Sunderlöf menar att 
kunden på det sättet får uppleva destinationen på ett mer genuint och realistiskt sätt. Utöver 
besök på sevärdigheter och attraktioner i landet så anordnar världens resor även studiebesök 
där kunden kan få uppleva allt från teceremonier till klippning av bonsaiträd. Det finns även 
möjlighet för kunden att få bo hos en inhemsk familj för att se hur de lever. 
 

4.5.2 Världens resors Marknadsföringsstrategi 
 
Sunderlöf konstaterar att marknadsföring är svårmätt, men att deras största poster är katalog 
och hemsida. Resekatalogen produktionssätts cirka en gång per år och Sunderlöf upplever att 
den traditionella katalogen fortfarande fyller sitt syfte trots internets existens. 
 
Världens resor marknadsför företaget främst genom print, adwords och föreläsningar/mässor. 
Sunderlöf menar att just föreläsningar och mässor gör att företaget får mer personlig kontakt 
med kunderna men hon anser fortfarande att internet är den viktigaste kanalen för 
marknadsföring. De använder sig av en intern marknadsföringsavdelning och skapar där med 
allt material själva. Sunderlöf själv arbetar med printannonserna och en anställd IT-specialist 
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som fokuserar på digital media. Hon konstaterar dock att allt diskuteras gemensamt inom 
företaget innan några beslut tas.  
 
De digitala mediernas effekt mäts genom google analytics och på det sättet kan företaget se 
vilka vägar kunden tar för att komma in på hemsidan. De trycka mediernas 
marknadsföringseffekt menar Sunderlöf är svåra att beräkna. Där säger Sunderlöf att de mest 
går efter magkänsla. Ibland skickar Världens resor ut utvärderingsblanketter där de frågar  
Kunden hur han eller hon har fått kontakt med företaget. Hon menar dock att de nu befinner 
sig i en period där de diskuterar när, var och hur de ska skicka ut undersökningsblanketterna 
då de inte vill störa kunden obefogat mycket. De skickar för tillfället ut två nyhetsbrev som är 
utformade efter olika layouter för att se vilket nyhetsbrev som får flest klick.  

4.5.3 Konkurrensen med internetresebyråerna 
 
Sunderlöf berättar att kunden har två olika val då de ska boka en resa som påminner om den 
resa som företaget arrangerar. Antingen bokar kunden via en lokal arrangör på destinationen 
eller så bokar kunden via en arrangör på sin egen hemort. Anledningen till att kunden då 
föredrar att boka via världens resor är att han eller hon föredrar en svensktalande guide och 
för att kunden vill resa i grupp. Alternativet som finns att kunden kan boka sin resa själv med 
en lokal researrangör på internet menar Sunderlöf är en konkurrent för företaget. 
 
Sunderlöf antar att det finns en del kunder som föredrar att spendera tid på något annat än att 
plocka ihop sin resa själv på internet och därför väljer att låta specialister ta hand om deras 
resa istället. Hon menar att det är tidsödande och kunskapskrävande för kunder att boka resa 
på egen hand när det handlar om specialresor som dessa. Hon har även en teori om att kunder 
föredrar världens resor då de är skyddade av paketreselaget och att det är en trygghet för dem.  
 
Sunderlöf menar att hon inte ser någon konkurrens från internetresebyråer då kunden kan göra 
motsvarande bokningar på deras hemsida förutom betalning. För att lyckas i branschen måste 
reseföretag berätta vad som är speciellt med deras resor och beskriva vilka unika kunskaper 
de får under resan som personen inte kan få genom en internetresebyrå. 
 
Hon menar att den största konkurrensen i själva verket kommer från de företag som säljer 
liknande produkter som världens resor. Skillnaden är att de företag inte gör det lika bra som vi 
och vi måste lyckas lyfta fram varför priset ibland kan vara högre hos oss än hos 
konkurrenterna då det ingår mer under våra resor. 
 
Sunderlöf upplever att internet har bidragit till att resenärer har blivit mer kräsna och pålästa. 
En del av svenska resenärerna har blivit blasé då de har rest mycket och därför har för höga 
förväntningar som är svåra att uppnå. De kan också ha övergått till att vara lite kräsna och 
förväntar sig full service på fel delar av världen. 
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Sunderlöf tror mycket på det personliga mötet då hon upplever det i verkliga livet och ser hur 
stor påverkan kunskapen kan ha på folk. Genom det personliga mötet kan de se vilka behov 
kunden har och vad kunden har för önskemål. 
 
Hon bedömer att det alltid kommer finnas ett behov av researrangörer och traditionella 
resebyråer eller arrangörer och en marknad för att resa på det sedvanliga sättet. För att lyckas i 
framtiden måste resebyråer lyckas förmedla fördelarna med det resealternativet. Deras 
utmaning som de står inför är att ändra uppfattningen som den yngre publiken har om dem då 
de ofta tror att researrangörer och traditionella resebyråer endast anordnar resor för den äldre 
generationen  
 

4.6 Reisegiganten 
 
Aasheim, Key Account Manager på Reisegiganten, berättar att företaget bildades år 2000 då 
två företag slogs ihop till ett större företag. De arbetar med att marknadsföra resebyråers resor 
på internet och finns i dagsläget i hela Norden.  
 
Reisegiganten får kontakt med resebyråer via turistmässor eller så tar resebyråerna initiativ till 
kontakt med dem. Företaget marknadsför resorna genom internet, print (Tidningar och 
tidskrifter), TV och Radio. Marknadsföringskanalerna för resebyråerna upplever Aasheim 
varierar från land till land men hon ser att Google och sociala medier är två ledande kanaler i 
nuläget.  
 
Enligt Aasheim ser framtiden för resebyråer ljus ut då branschen utvecklas i snabb takt. Hon 
förutspår att de resebyråer som inte använder internet kommer att utkonkurreras. Norden är 
den del som beställer flest resor via internet i hela Europa och hon uppskattar att bokningen 
via mobiltelefon kommer ta över stationära lösningar i framtiden. För ett år sedan bokade 8% 
av deras kunder sina resor via mobil med i dagsläget är det är 25% som använder mobilen 
som bokningsverktyg.  
 

4.7 Mr Jet 
 
Alvarsson som är marknadsföringschef på Mr Jet berättar att det finns tre huvudsakliga typer 
av resebyråer. Dessa är traditionella resebyråer, researrangörer och online-resebyråer. 
Alvarsson hävdar att internets uppkomst har medfört att resebyråns roll har förändrats. Fler 
resebyråer har startats vilket innebär större konkurrens om kunderna mellan företagen. 
Internet har också gjort att flygbolag och hotell kan få kontakt med kunden direkt utan 
användning av mellanhanden. Enligt Alvarsson krävs det att kunden är någorlunda datorvan 
samt har en en mailadress för att genomföra en bokning på internet. Han avslutar med att 
tillägga att stor flexibilitet och stort utbud är något som efterfrågas av kunden och att det är 
därför internetresebyråerna existerar. 
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5. Analys 
 
Analys innebär att författarna bryter ned arbetets huvuddelar och slutligen sammanfattar 
undersökningen. Under analysprocessen går författarna igenom tre steg för att på så sätt 
segmentera och sortera den information som författarna har samlat in. Därigenom undviker 
författarna att viktig information går förlorad. Kvalitativ analysprocess går ut på att 
författarna reducerar data, tematiserar information och summerar den 93 . 
 
Under analysprocessen undersöker författarna se de mönster i den kvalitativa datan och se till 
vilken relation de har till teorierna. De tre stegen som författarna kommer behandla är: 
 

• Kodning – Insamling av information och strukturering samt identifiering av nycklarna. 
• Tematisering - Kategorisera informationen, segmentera innehållet och undersöka 

relationerna till teorierna. 
• Summering - Författarna avgör om det insamlade data stämmer överens med teorierna 

som arbetet grundades på. Under detta stadie kommer författarna fram till en slutgiltig 
syntes av undersökningen. 

 

5.1 Researrangörer och traditionella resebyråers marknadsföringsmetoder 
 
De marknadsföringskanaler som författarna ser återkommande i undersökningen är en 
kombination av word-of-mouth, tryckt media och digital media. Marknadsföringsbudgeten 
hos samtliga företag såg relativt liten ut och intresset för marknadsföringen uppfattade 
författarna som tämligen svalt.  
 
De researrangörer och resebyråer som författarna hade kontakt med kunde alla konstatera att 
word-of-mouth var en viktig kanal för deras framgång. Word-of-mouth och 
relationsmarknadsföring går hand i hand och det finns ett starkt samband mellan dessa två 
metoder vad gäller marknadsföring. Om den ena kanalen inte är fullt fungerande kan den 
andra strategin också påverkas negativt. 
 
Författarna kan dra slutsatsen att alla företag tillämpar relationsmarknadsföring för att 
upprätthålla en trogen kundrelation. Ett av de tydligare exemplen på detta är de eventkvällar 
som fyra av fem företag anordnar för kundens räkning. Under dessa kvällar får kunden 
tillfälle att prata personligen med anställda på företaget som i sin tur kan dela med sig av egna 
erfarenheter och kunskaper.  
 

                                                
93 Hjerm Mikael. & Lindgren Simon. (2014) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys.  
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5.1.1 Köpprocessen 
 
Ett av företagen som levererar individuella resor är Pampa Tours. De har möjlighet till att 
påverka kundens köpbeslut tack vare deras flexibilitet vilket inte gruppresearrangörerna har 
potential att göra i samma utsträckning. Pampa Tours utnyttjar denna möjlighet och försöker 
ständigt erbjuda kunden den bästa kombinationen av service, bra pris och god kvalité. Om 
kunden får ett lägre pris via en annan resebyrå undersöker Lujan anledningen till detta. I de 
fallen han lyckas matcha samma pris som internetresebyråerna fast under bättre villkor 
erbjuder han det.  
 
Samtliga företag följer upp kunden efter resan genom enkätundersökningar. Dessa 
undersökningar kan påverka nästkommande resa som företagen anordnar.  Därför kan 
författarna konstatera att kunden är involverad i nästkommande produkt som företaget 
lanserar. 
 

5.1.2 Marketing Mix 
 
Under intervjuerna kunde författarna dra slutsatsen att marketing mix fortfarande är en aktuell 
modell för företag som arbetar med marknadsföring mot publik. Alla företag som deltog i 
undersökningen beaktar 4p-modellen inom organisationen för att få en framstående produkt.  
 
Flera av de delkomponenter som förekommer inom de fyra elementen ses i produkten som i 
detta fall är en tjänst. Samtliga företag uppmärksammade vikten av variation, garantier, 
produktpris, transport och personlig försäljning som något essentiellt för företagets framgång. 
 
Alla företag hade en pågående strävan efter att vara unika. Delkomponenten särdrag återkom 
ständigt under intervjun då respondenterna presenterade sina företag. Enligt alla respondenter 
krävs det att sticka ut från mängden för att inte bli utkonkurrerade. Flera av företagen 
upprepade ett flertal gånger att deras resor inte alls var exklusiva eller dyra men författarna 
upplevde trots det att resornas produktpris är utfärdade efter målgruppens ekonomiska 
kapacitet vilket befann sig i den högre prisklassen. 
 

5.1.3 Porterkurvan 
 
En annan modell som visar på hur företag arbetar för en konkurrenskraftig produkt är 
Porterkurvan. Samtliga företag som deltog i undersökningen är specialiserade på sitt område 
och säljer resor för ett högre pris. Detta tror författarna beror på att lågpris-marknaden är för 
svår att nå för traditionella resebyråer och researrangörer. I själva verket förmodar författarna 
att det inte är ett aktivt val från företagens sida utan att det är målgruppen som styr prisbilden 
och därmed gör de traditionella resebyråerna och arrangörerna till exklusiva verksamheter. 
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En stor del av företagen grundlägger deras affärsidé på kundens känslor av exklusivitet och 
behov av bekräftelse. Med andra ord strävar företagen efter att uppfylla vi-känslan hos 
gruppen och bekräftelsebehovet som drivkraft kan utnyttjas av företag. De återkommande 
kunderna kan bli erbjudna att delta i den exklusiva klubben och därmed få vissa förmåner som 
inte andra kunder får. Detta genererar mer pengar åt företagen då det leder till återkommande 
kunder. Detta kan komma att påverka marknadsföringen hos företagen då den blir mer riktad.  

5.1.4 Mäteffekten 
 
Flera av de researrangörer författarna hade kontakt med upplevde att det finns svårigheter 
med mätningen av effekterna som de olika marknadsföringsstrategierna ger. De tryckta 
medierna går inte att kontrollera lika reellt som de digitala. Enligt författarna kan företagen ta 
kontrollen kring effekten av tryckt media på ett bättre sätt genom att vara mer noga med 
kundundersökningar och vårda sina kundkontakter redan innan köp. Oavsett om kunden 
kontaktar företaget via digital media eller annan kanal bör företaget undersöka hur kunden har 
hittat dem och följa upp kundens resmönster för att på så sätt lära känna företagets målgrupp 
och marknadsföra mer riktat. 
 
Författarna kan efter undersökningen dra slutsatsen att reseföretag i Stockholm bör i sitt 
marknadsföringsarbete förbättra uppföljningen av kunder genom mer effektiva metoder. Om 
företagen blir mer noggranna med att följa upp hur och var kunden har hittat företaget kan det 
gynna verksamhetens utveckling då de får större möjlighet att arbeta med riktad 
marknadsföring. 

5.1.5 Resebyråns roll 
 
Enligt Karlsson har researrangören Jambos försäljning via andra återförsäljare minskat 
samtidigt som egen försäljning via företaget har ökat markant bara under de senaste fem åren. 
Författarna kan konstatera att resebyråer och researrangörer länge har varit beroende av 
varandra, men att det har kommit att ändras det senaste decenniet mycket tack vare teknikens 
utveckling. Resebyråernas främsta uppgift är att sälja researrangörernas paketresor till kunder, 
men i dagsläget är researrangörerna inte lika beroende av denna mellanhand då de har 
övergått till att vara mer självständiga. I nuläget anställer researrangörerna egna säljare och 
marknadsförare som ersätter resebyråernas syfte. På så sätt undviker researrangörerna den 
extrakostnad som resebyråerna innebär. Researrangörernas interna personal besitter mer 
kunskap vad gäller dess egna produkter och de behöver inte lägga ned extra tid på att instruera 
externa resesäljare om resorna. Detta har medfört att konkurrensen mellan resebyråerna har 
ökat. 

5.2 Målgrupp 
 
Enligt författarnas uppfattning är det främst seniorer som reser med researrangörer och köper 
resor via traditionella resebyråer. En teori som författarna har kommit fram till är att seniorer 
ofta har mer pengar och eventuellt inte förmår att genomföra lika grundlig research som yngre 
och att utfallet därför blir detta. De kan också vara i större behov av hjälp och rådgivning. Ett 
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annat återkommande kundsegment som söker upp researrangörer och traditionella resebyråer 
är barnfamiljerna som främst bor i innerstan där föräldrarna är karriärmänniskor och inte 
anser sig ha tid att leta resor på nätet utan hellre önskar ett färdigt resepaket inför semestern. 
 
Kunder är priskänsliga och medvetna i dagens samhälle och detta medför att den yngre 
generationen som ofta har något mindre summor att röra sig med gärna väljer 
internetresebyråer framför researrangörer och traditionella resebyråer. Yngre är ofta mer 
intresserade av sol, bad och äventyr samtidigt som den äldre generationen är mer intresserad 
av kultur och harmoni. Flera av företagen erkände att de måste arbeta mer med att ändra 
imagebilden av dem som säljare till seniorer och pensionärer för att kunna utöka sin 
målgrupp. Enligt författarna kommer processen för att ändra uppfattning att bli en utmaning 
för dem. 

5.3 Utvecklingen hos resebyråer och arrangörer 
 
Enligt författarnas teorier så finns det väsentliga skillnader på arbetssättet som dåtida 
traditionella resebyråer använde och på de arbetssätt som moderna traditionella resebyråer 
nyttjar i dagsläget. 
 
Författarna kan konstatera att resebyråerna i modern tid utgår från kundens behov och 
önskemål. Förr utgick traditionella resebyråer och arrangörer från stundande kontakter på 
andra destinationer och erbjöd kunden ett begränsat utbud av resmål som de råkade ha kontakt 
med vid den tidpunkten. 
 
De företag som författarna har undersökt tror på en nischad verksamhet där konceptstyrd 
produkt är framtiden. Konsumenter är priskänsliga, medvetna och mer pålästa idag. 
Valmöjligheterna inom resebranschen är oändligt många och konkurrensen är hård. Detta 
medför att researrangörer och traditionella resebyråer måste erbjuda något unikt och besitta en 
specifik kunskap som inte internetresebyråerna kan konkurrera med. 
 
Flera av de företagen som har medverkat i undersökningen har gjort uttalandet att 
researrangörer/resebyråer och internetresebyråer inte går att jämföra då internetresebyråer 
endast är en transaktionskanal och researrangörer och traditionella resebyråer förmedlar 
rådgivning, unik kunskap och ger personlig service. 
 
Researrangörer och traditionella resebyråer har förmågan att erbjuda kunden specialanpassade 
lösningar som inte internetresebyråer är kapabla att göra i samma utsträckning. Vissa av de 
avtal som researrangörer och traditionella resebyråer kan ha med anonyma hotell på olika 
destinationer går inte att få eller överhuvudtaget finna på internet genom vanlig online-
bokning.  
 
Enligt en del företag kommer Sveriges reseföretag att återgå eller alla fall delvis återgå till 
traditionell resebyrå i framtiden då kunden saknar den personliga relationen eftersom 
människan är en social individ av naturen. Ett av företagen hävdar att internetresebyråer, 
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researrangörer och traditionella resebyråer inte konkurrerar med varandra utan att marknaden 
har i sin tur expanderat eftersom internetresebyråerna har öppnat nya dörrar för personer som 
inte har haft råd att resa tidigare. De hävdar att det existerar två olika segment som drar sig till 
de två olika bokningskanalerna av två olika anledningar. 
 
 

 

 

 
Figur 1.9 Resebyråernas arbetssätt då och nu, Skapad av författarna 
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6. Diskussion 
 
Denna undersökning visar att det krävs en unik affärsidé och differentiering företag emellan 
för att de inte ska konkurrera ut varandra eller utkonkurreras av virtuella alternativ. Främst 
researrangörens arbetssätt har förändrats och författarna tror att detta grund och botten beror 
på teknologins utveckling. Researrangörerna arbetar i dagsläget som skapare och kreatörer av 
paketresor till skillnad från tidigare då arbetet endast bestod av köp och sälj från 
grundleverantör till resebyrå. Idag har researrangören egna reseproducenter som arbetar med 
detta på kontoret och därför är de inte alls lika beroende av resebyråerna som återförsäljare. 
Detta har blivit möjligt mycket tack vare marknadsföring genom datorteknik och vårdande av 
kundkontakt. 
 
Resebyråerna arbetar fortfarande med förmedling av resor men i detta fall anser författarna att 
nischning nästan är ett nödvändigt utgångsläge för deras fortsatta existens. Författarna menar 
att de resebyråer som utför samma arbete som internetresebyråerna inte kommer att överleva. 
På internet kan kunden själv avgöra vad han eller hon är intresserad av och söka upp rätt 
information hos rätt internetresebyrå, men vad gäller traditionella resebyråer tror inte 
författarna att kunden självständigt kommer ta det initiativet lika frekvent. Därför är det 
viktigt att de traditionella resebyråerna satsar på direkt marknadsföring mot ett smalt 
kundsegment.  
 
Författarna upplevde att marknadsföring inte var prioriterat särskilt väl hos något av 
företagen. Avsaknaden av marknadsföringsplanering såg författarna som något oväntat. Alla 
företag använde intern marknadsföringsavdelning och ingen av dem anlitade professionell 
hjälp utifrån. Författarna tror att det råder ett stort behov av ökad kunskap kring korrekt 
marknadsföring för rätt kundsegment. Detta kan göras genom att de lär känna sina målgrupper 
bättre och kan effektivisera marknadsföringen. Författarna kan även konstatera att kundens 
behov bör läggas mer i fokus och låta kunden mer involverade i nästkommande produkt. 
Företagen bör även bli bättre på att följa upp sina kunder efter avslutad resa för att öka 
lojaliteten och ge bättre kundvård. 
 
Imageproblemet bör traditionella resebyråer och arrangörer fokusera på att lösa. 
Uppfattningen om att de endast levererar resor till seniorer ser samtliga företag som ett 
överhängande problem. Författarna ser att turistföretagen bör satsa på den yngre generationen 
genom bättre marknadsföring via sociala medier och anpassade priser för den målgruppen. 
Författarna tror på resor som är särskilt anpassade för den yngre generationen. En 
kombination av kortare restid, äventyr, bekväma boenden och lägre priser tror författarna 
skulle bli ett vinnande koncept. Fler bilder som gestaltar ungdomar på de digitala medierna 
och på företagets printannonser vore bra för företagen. Blogg är ett annat alternativ som 
författarna ser skulle fungera för att nå ut till det yngre kundsegmentet. 
 
Författarna tror inte att endast god service kommer räcka för de traditionella resebyråerna i 
framtiden. Ökad flexibilitet, bättre premiumfördelar, pressade priser och bättre 
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marknadsföring framförallt via sociala medier menar författarna kommer vara nödvändigt för 
deras överlevnad. Uppdaterade kunskaper vad gäller system på internet ser författarna också 
som något viktigt för dess framtid trots att de traditionella resebyråerna inte använder internet 
som huvudmedia.  
 
Grunden för en framgångsrik verksamhet är att vara före alla andra med ett unikt koncept. I 
dagsläget kan författarna konstatera att samtliga företag anordnar eventkvällar för kundens 
räkning. Dessa resekvällar anordnas för att upprätthålla en personlig kontakt med kunderna 
och för att få en bättre relation. En idé som från början var exklusiv blir snabbt något som 
kunder tar för givet då ett flertal företag kopierar grundidén. Innovation kan vara svårt men 
ändå något essentiellt för företagens framtid.   
 
Författarna ser att traditionella resebyråer och arrangörer har en stor potential att framhäva 
flera goda fördelar som inte internetresebyråer kan konkurrera med. På det sättet kan dess 
marknadsföring ta över en stor marknadsandel som är i behov av specialiserade lösningar. 
Under problemavsnittet diskuterade författarna kring de negativa aspekter som kan uppstå om 
de traditionella resebyråerna och arrangörerna försvinner från marknaden. Författarna ser att 
samtliga punkter är relevanta i dagsläget. En stor del av Lujans kunder är inte internetkunniga 
och de vänder sig därför till hans resebyrå för att få hjälp med bokning av resa.  
 
Författarna ser en problematik i att de traditionella resebyråerna och arrangörerna inte 
framhäver sin kompetens vilket gör att personer som är i behov av specialiserade lösningar 
avstår från att resa. Som exempel kan barnfamiljer där föräldrarna önskar genomgående rum 
som inte hittas på internet ta beslutet att strunta i resan då de inte känner att de får sina 
prioriteringar uppfyllda. 
 
Författarna ser att de traditionella resebyråerna och researrangörerna har en god relation till 
sina grundleverantörer. Internetresebyråer har till skillnad från de traditionella resebyråerna 
och arrangörerna samarbeten med flera olika leverantörer där relationen är relativt opersonlig. 
Om de traditionella resebyråerna och arrangörerna kan bevara den personliga relationen med 
leverantörerna ser författarna stor potential i utveckling för hela marknaden, dels för 
företagets organisation och dels för kunderna. Positiv utveckling tror författarna kan inspirera 
entreprenörer att starta nya reseföretag som värnar om det personliga mötet. 
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7. Slutsatser 
 
Författarna har beaktat forskningsfrågorna som ligger till grund för arbetet och de har kommit 
fram till följande: 
 
Vilken marknadsföringsstrategi och vilka kanaler använder sig researrangörer och 
traditionella resebyråer av i dagens virtuella samhälle för att lyckas konkurrera med 
internetresebyråerna? 
 
Traditionella resebyråer och researrangörer i Stockholm främst använder 
relationsmarknadsföring som primär strategi för att upprätthålla en lojal relation med kunden. 
Anställda på företaget värnar om kundvården genom att dela med sig av personliga 
erfarenheter, anordna eventkvällar samt bjuder på fika. 
 
De kanaler som främst används av reseföretag är en kombination av word-of-mouth, digital 
media och tryckt media. Det författarna har kommit fram till är att world-of-mouth och 
relationsmarknadsföring är den viktigaste kanalen gällande företagens framgångar. Om den 
ena kanalen inte är fullt fungerande kan den andra kanalen påverkas negativt.  
 
Författarna kunde efter intervjuerna konstatera att reseföretagen inte lade så stort fokus på 
marknadsföringen då marknadsföringsbudgeten såg tämligen liten ut i förhållande till 
företagens proportioner. Samtliga företag har en intern marknadsföringsavdelning.  
 
Hur har kundens krav förändrats sedan internetresebyråer har fått en alltmer framträdande 
roll på marknaden? 
 
Samtliga företag kunde fastställa att konsumenten i dagsläget är mer medveten än tidigare och 
detta har medfört att kraven som kunden ställer på reseföretagen har ökat. För att kunden ska 
välja traditionella resebyråer och arrangörer måste de erbjuda något unikt eller ge kunden en 
exceptionell service som de inte kan få någon annanstans. Service i detta fall kan innebära 
skräddarsydda resor, visumansökan, bokningar efter specifika önskemål och tillägg av 
reseförsäkring.  
 
Annan data som författarna har kommit fram till är följande: 
 
Författarna kan konstatera att samtliga resebyråer och arrangörer använder marketing mix för 
att utveckla en framstående produkt. De fyra P:na ska leda till högre resultat inom 
marknadsföringens effektivitet vilket i sin tur ger högre avkastning inom företaget.  
 
Porterkurvan beskriver hur ett företag bör positioneras i förhållande till sina konkurrenter i 
form av prissättning och image. Alla deltagande företag ville undvika att framstå som dyra, 
men efter viss undersökning från författarnas sida gällande priser kunde författarna konstatera 
att prissättningen var relativt hög och upplevdes som inriktad för den mer exklusiva publiken. 
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Enligt Hax och Majluf som har analyserat porterkurvan ska inte resebyråer eller arrangörer 
hamna på mitten av porterkurvan, s.k. i ”säcken”. Detta är något som enligt författarna 
upplever lite motsägelsefullt och överbevisat då Lujan med sitt företag Pampa Tours 
förmedlar resor av den lägre prisklassen till stor publik. 
 
Författarna upplever att researrangörer och traditionella resebyråer har en viss möjlighet till 
att påverka kunders köp-begär genom att arbeta med de olika stegen i köpprocessen. 
Författarna väljer att skriva ”viss möjlighet” då de tror att folk känner olika behov vartefter de 
olika förutsättningarna som en person har. Författarna tror att potentialen att väcka ett behov 
är baserat efter var och ens medvetenhet om tid, ekonomi och intresse. Om en person inte ser 
att något av dessa kriterier uppfylls ser författarna inte att potentialen för behovet har lika stor 
chans att väckas. Då spelar det ingen roll vad företag gör gällande sin marknadsföring. 
 
Mäteffekten av marknadsföringen är svår att hantera. Det krävs att företagen tar kontrollen 
över tryckt media på ett bättre sätt och författarna tror att detta är möjligt genom mer 
noggrann bearbetning av kundkontakt.  
 
Resebyråns roll har förändrats. I nuläget har researrangörerna egna anställda säljare och 
marknadsförare som ersätter resebyråernas syfte. Detta har medfört att konkurrensen mellan 
resebyråerna har ökat. 
 
Det är främst seniorer som reser med researrangörer och traditionella resebyråer. Seniorer har 
ofta mer pengar och tid över vilket är anledningen till detta. 
 
Flera av de företagen som har medverkat i undersökningen har gjort uttalandet att 
researrangörer/resebyråer och internetresebyråer inte går att jämföra då internetresebyråer 
endast är en transaktionskanal och researrangörer och traditionella resebyråer förmedlar 
rådgivning, unik kunskap och ger personlig service. 
 
Enligt en del medverkande företag kommer Sveriges resebransch att återgå eller alla fall 
delvis återgå till traditionell resebyrå i framtiden då kunden saknar den personliga relationen 
eftersom människan är en social individ av naturen.  
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8. Forskning och etik 
 
Enligt Holme och Solvang är respekt för medmänniskor angeläget gällande all typ av 
forskning. Att skydda en respondents fysiska och psykiska integritet om individen väljer att 
bidra med känslig information är grundläggande under undersökningar som denna. 
Respondenterna ska inte vilseledas att delta i undersökningen på osanna premisser utan det 
ska göras genom ett aktivt val 94. 
 
Enligt forskningsetikens codex ska författarna följa fyra stycken regler med syfte att skydda 
individer och dess integritet 
 
 

1. Informationskravet. Författare ska enligt codex informera de deltagare som medverkar 
i forskningen om vad hans eller hennes villkor är. De ska upplysas om vilken roll de 
har i arbetet samt att deltagandet är frivilligt och kan på hans eller hennes begäran 
avbrytas när som helst under pågående arbete. Personen ska vara väl informerad om 
på vilka premisser han eller hon deltar. 
 

2. Samtyckeskravet. Deltagaren ska samtycka och vara medveten om att han eller hon 
kommer nämnas i arbetet. 
 

3. Konfidentialitetskravet. Om deltagaren så önskar, så har författarna tystnadsplikt vad 
gäller de uppgifter som de behandlar. Om deltagaren önskar vara anonym ska vara 
möjligt och känsliga uppgifter ska behandlar varsamt och med respekt. Om författaren 
har fått ta del av information som inte ska delges i arbetet, ska det vara möjligt. 

 
4. Nyttjandekravet. Uppgifter och information får inte användas för eget bruk utan det 

ska alltid refereras till grundkällan. De får inte heller användas i kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften 95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
94	  Holme Magne Idar och Solvang Krohn Bernt, forskningsmetodik 1997 s. 32	  
95	  Forskningsetiska principer skrivet 13-05-27 	  
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9. Kritik av det egna arbetet 
 
Teorierna är utgångspunkten för detta arbete. Författarna har valt att beakta de presenterade 
teorierna innan och under intervjun för att se hur väl de stämmer överens med verkligheten. 
Mycket fokus har därför lagts på detta och författarna ser att svaren sannolikt skulle se 
annorlunda ut om utgångspunkt men snarlik frågeställning för arbetet skulle vara en annan. 
De ser att teorierna har påverkat frågorna som i sin tur ger relativt ledande svar. 
 
Författarna är väl medvetna om att respondenterna som deltagit i undersökningen inte är 
objektiva. Respondenterna har med all sannolikhet avstått från att diskutera känslig 
information och därmed utelämnat viktig data som eventuellt skulle vara avgörande för 
rapportens resultat. Författarna har uppmärksammat att respondenterna har ledande positioner 
som är beroende av företagets framgång. Om författarna istället hade valt att intervjua 
anställda som sitter på lägre befattningar tror de att informationen skulle se annorlunda ut och 
vara mer neutral.  
 

10. Förslag på fortsatta studier 
 
Författarna har diskuterat och kommit fram till att det behövs fortsatt forskning i ämnet hur 
traditionella resebyråer och researrangörer ska lyckas ändra Imagebild och utveckla riktad 
marknadsföring mot yngre publik. 
 
Ett annat förslag på fortsatta studier är att undersöka hur traditionella resebyråer och 
arrangörer kan effektivisera uppföljningen av kundundersökningar för att utveckla effektivare 
marknadsföringsmetoder.  
 
I dagsläget kan traditionella resebyråer och arrangörer uppfattas av lokalbefolkningen som ett 
mer exklusivt resealternativ. Det kan krävas forskning i hur de företag som vill ska lyckas 
ändra sin positionering för att nå ut till ett bredare kundsegment.  
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Bilagor. 
 

Bilaga 1. Club Eriks AB 
 
Intervju med Tomas Jonsson, VD på Club Eriks AB. 
 
5 mars år 2014 
 
Hur skapades företaget Club Eriks och vad är affärsidén? 
Moderbolaget heter Eriks of Sweden och fyller 21 år i år. Vi som Eriks of Sweden har enbart 
arbetat med företagsarrangemang sedan 1993. Då har vi enbart arbetat med 
företagsarrangemang av den här stilen (Jonsson visar ett par tidningar med annonser för 
upplevelseresor) inom Sverige och den övriga världen. På dessa upplevelser involverades 
bland annat Ricky Martin som var väldigt populär vid detta skede. Så det är med andra ord det 
vi egentligen har sysslat med under alla dessa år. Företagsarrangemang i alla de former där 
det finns en uppdragsgivare som vill samla en grupp människor för kommunikation och 
upplevelser. Detta koncept har gått väldigt bra MEN det är konjunkturkänsligt. När det råder 
lågkonjunktur är resor/kundträffar/konferenser det första företag kan skära bort för att 
förbättra årets resultat under årets sista kvartal och som inte påverkar försäljningen i det korta 
perspektivet. Alla marknadsinvesteringar, alla annonskampanjer, alla möten och så vidare är 
exempel på sådant som kan skäras bort teoretiskt sett utan at påverka det slutgiltiga resultatet 
på kort sikt. Det första man kan läsa av en konjunktursvacka är när företag drar in på 
kommunikation och möten.  
 
Vi kallar det inte våra arrangemang för event utan vi kallar det istället för upplevelsebaserad 
kommunikation. Ett företag kan ha en målgrupp som de vill kommunicera med för att få ett 
resultat och vår roll i detta är att fylla detta möte med innehåll och upplevelser och lägga det 
på en plats som stärker själva iden. När målgruppen som kan vara personal eller kanske 
kunder, lämnar detta möte, ska de känna en slags ”VI-känsla”.  
 
Kan ni ge ett exempel på något företag ni har arbetat med? 
Vi har som exempel samarbetat med företaget Vivo sedermera Vi-butikerna för att sedan 
uppgå i Hemköp. Vi har haft ansvar över deras lojalitetsprogram sedan 2001. Då deras kunder 
får kontoutdraget hem i brevlådan förmedlas tillsammans med kontoutdraget ett reklamblad 
med matuppleveler som går destinationer över hela världen. Från starten har ca 14000 kunder 
följt med oss på resor till olika platser i världen. Detta har stärkt Hemköps varumärke väldigt 
mycket. När dessa kunder har kontaktat oss igen för att boka en resa som privatperson har vi 
då varit tvungna att tacka nej, då vi endast riktar in oss på företag. 
 
En riktig krisbransch är resebyråbranschen, vi behöver inte en till resebyrå i Sverige. Redan år 
1993 bestämde vi oss för att inte starta en resebyrå utan vi SKA arbeta med 
företagsupplevelser. Då kunderna från ”Vi” (i dagsläget Hemköp) kontaktade oss började vi 



 64 

fundera på om vi kunde vidareutveckla vår affärsidé och rikta den mer mot privatpersoner. 
Vår hypotes år 2008 löd ”Kan vi göra företagsevenemang för privatpersoner?”.  
 
Det finns en jätteskillnad på resor och upplevelsearrangemang. Vi vill inte kalla oss för ett 
reseföretag utan för ett upplevelseföretag. När du säljer resor så säljer du logistik från A-B. 
När du säljer upplevelser säljer du ett arrangemang. Ett arrangemang kan man likna vid en 
teaterföreställning. Man vet exakt när publiken kommer skratta. Likt detta vet vi när kunden 
kommer säga WOW under våra upplevelser som vi säljer runt om i världen. Det kan du aldrig 
göra när du säljer en resa. Vi tar fullt ansvar över upplevelsen då vi träffar kunden på Arlanda 
tills den tidpunkt vi skiljs åt två veckor senare. Men sen är det ju faktiskt så att när du är ute i 
världen kan det ju hända saker som inte går att förutse. Förmågan Hur ett företag hanterar 
oförutsedda situationer är något som säger en del kvalitén på resan.  
 
Så egentligen startades företaget Club Eriks år 2009? 
Så 2008 börjar vi lansera upplevelserna för privatpersoner och det var mitt i Lehman 
Brothers-krashen då USAs ekonomi havererade och vi märkte ingenting försäljningen bara 
ökade. Så 2009 tog vi ett beslut att starta företaget Club Eriks. Vi är bara fem år gamla och vi 
har i princip fördubblat försäljningen varje år. Mycket av det vi gör innehåller kryssningar 
och det är ingen slump då det är absolut smartaste sättet att uppleva världen. Då får 
möjligheten att se många platser och hotellrummet förflyttar sig när du sover. Kryssningen är 
en växande semesterform globalt och har de senaste tio åren ökat med en kapacitet på 25 % 
per år. Varje år är det cirka 50 000 som kryssar från Sverige vilket utgör endast 0.5% av 
Sveriges befolkning. Detta vill vi ändra på och det är vår första utmaning. 
 
Idag associerar folk ordet ”kryssning” till de kryssningar som går till Helsingfors, Åland och 
så vidare. Men det är inte det som våra kryssningar handlar om, utan det är en helt annan 
upplevelse. Så kort och gott är vår affärside att lansera upplevelser för privatpersoner som vill 
ha exakt samma prestanda, kvalité och precision som företagsarrangemang.  
 
Den andra utmaningen vi står inför är att få kunden att vilja dela upplevelsen med andra. I 
detta fall handlar vårt koncept om att resa tillsammans med andra resenärer som har samma 
intressen och preferenser som du, och få kunden att förstå hur fantastiskt det är att få uppleva 
detta tillsammans med andra resenärer i gruppen trots att de kanske inte känner varandra sen 
tidigare. Att skapa ”VI-känslan” är nyckeln till framgång. 
 
Hur många upplevelser per år arrangerar ni? 
Det är cirka 75 stycken upplevelser per år över hela världen och de alla är uppbyggda på 
liknande sätt. Club Eriks är det enda reseföretaget i hela världen som inte har från-priser. Då 
vi vet att kunden behöver logi, restaurang, transport och mer därtill anser vi att vårt paket ska 
innehålla allt. Våra priser kan vid första anblicken se dyra ut, men i slutändan är det ändå 
prisvärt.  
 
Begreppet traditionell resebyrå vill jag egentligen inte använda. Nu när vi har diskuterat detta 
hoppas jag att ni förstår varför vi vill kalla oss för upplevelsebyrå hellre då jag anser att det 
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passar bättre in på vår affärsidé. Våra medarbetare kallas för upplevelsekreatörer och inte 
resebyråtjänstemän. 
 
Till vilka destinationer är det resorna går till? 
Över hela världen! 
 
Hur skulle du sammanfatta ert uppdrag? 
Våra uppdrag är i regel så att ett företag har en målgrupp som man vill kommunicera med 
som vill ha ett resultat.   
 
Våra upplevelser har ett högt förädlingsvärde. Varje komponent är noga utvald utifrån 
kriterierna kvalité och värde i förhållande till pris. Vi använder inte priset som ett argument, 
det är en logisk konsekvens av innehållet, Value for Money. De värden som Club Eriks står 
för är: 
 

• Ansvar 
• Unikitet/sammansättning 
• Personligt 
• Äkta 
• Premium 
• Självförtroende 

Vilken marknadsföringsstrategi använder ni er av för att finna nya kunder?  
Word-of-mouth, relationsmarknadsföring och reklam i tidningar. 
 
Marknadsföringsmixen  
Marknadsföringsmixen är prenumererad morgonpress som huvudmedia, magasin, PR, ord 
(begrepp som ska vara så köpbara som möjligt men vi jobbar ingenting med köpta sökord). 
Våra ambassadörer hjälper oss att utöka och vi har just nu en ökningstakt på strax under 20 
procent så vi jobbar enbart organiskt. Det absolut viktigaste för oss är våra nöjda kunder. 
 
Så man kan säga att i grunden till er marknadsföringsstrategi är kommunikation med kunden? 
Absolut! Det finns två saker man måste ta fasta på om iden ska vara framgångsrik. Dels måste 
man vara relevant och dels måste man göra skillnad. Om man är fördelaktig för kunden är 
man relevant och affärsidén måste vara unik.  
 
Vår affärsidé har gett oss en enorm valfrihet kring de resor som ska levereras. De kan se helt 
olika ut beroende på vart i välden resan är. Upplevelser kan vara vad som helst, bara det är 
BRA 
 
Vilka kanaler använder ni er av?  
Vi använder oss av Print och Svenska dagbladet som huvudmedier och det beror helt på att vi 
vill väcka iden med att resa. Vi finns inte med i traditionella resebilagor utan vi vill fånga 
kunden spontant. Så genom denna metod skapar vi behovet och väcker känslan som leder till 
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att du vill resa. Detta till skillnad från internetresebyråer vars affärsidé tillgodoser kundens 
behov från andra hållet. Genom svenska dagbladet erbjuder vi tre nya upplevelser per vecka 
och den tidningen är vår huvudmedia.  
 
Har ni en intern eller extern marknadsföringsavdelning?  
Vi har en kombination av interna och externa resurser som arbetar med våra kommunikativa 
utmaningar 
 
Hur fördelas marknadsföringsbudgeten?  
Jag vill inte prata exakta storheter men huvuddelen är prenumererad morgonpress 
 
Hur mäts effekten av Club Eriks marknadsföring/reklam/PR?  
Vi mäter alla bokningar ”var kunden fick inspirationen till bokningen” samt följer vi dagligen 
varifrån våra kunder kommer till vår hemsida. 
 
Hur gör ni för att ta hand om era befintliga kunder? 
Vi vill att kunden alltid ska känna sig utvald. Om de väljer att besöka oss på plats erbjuder vi 
enkla saker så som fika och en liten pratstund med någon av våra medarbetare. Grunden till 
allt är att skapa personliga relationer. Vi vill veta vad kunden efterfrågar och levererar över 
förväntan. Vi håller kontakten med gamla kunder genom att till exempel skicka vi ut förslag 
på upplevelser i brevlådan om han eller hon en gång har rest med oss. 
 
Vi vill leverera över förväntan. Kunder röstar med fötterna, är kunderna inte nöjda väljer de 
bort, är de nöjda kommer de tillbaka. Men det gäller inte ge kunderna det dem ber om, det 
gäller att ge kunderna det dem behöver. Därför är vår analys av de befintliga kunderna under 
resan jätteviktig. Utvärderingarna som de får svara på efter resan går vi noga igenom och drar 
slutsatser. Är det någonting på någon resa som inte får högsta betyg, då ändrar vi på det.  
 
Hur konkurrerar ni gentemot internetresebyråer? 
Människan har alltid varit en social individ som söker efter det personliga mötet. Det är 
människor som gör affärer och maskiner som genomför transaktionen. Därför är den 
personliga relationen som vi får med våra kunder viktigare. Idag finns det kunder som följer 
med på våra resor för att få uppleva gemenskapen och den personliga servicen de får med 
våra medarbetare. I många fall är gemenskapen på våra resor en starkare dragningskraft än 
själva resan i sig.  
 
Om man ska investera 70 000 kronor på en upplevelse så vill man gärna kunna prata med en 
människa. Här svarar vi alltid inom tre signaler och det är en levande människa som svarar, 
inte en dator. Om jag ska köpa en CD, om jag ska köpa Kelloggs cornflakes eller annan vara, 
då kan jag göra det på nätet. Men om jag ska investera 79000 kronor i en upplevelse, då vill 
jag också kunna prata med en levande människa och inte en maskin. Vi jobbar jättehårt med 
den personliga kontakten. Därför tycker jag att hela den diskussionen med nätbyråer versus 
icke nätbyråer är svår att jämföra. 
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Vi försöker få människor att förstå att våra resor ger så mycket mer än bara en resa. Den här 
”VI-känslan” som vi vill förmedla vill vi att kunden ska förstå att hon eller han behöver. 
 
Club Eriks förmedlar alltså gruppresor? 
Nja, inte på det traditionella sättet, det är ingen guide som säger ”följ mig” där alla ska gå i 
grupp, utan vill man vara för sig själv och hålla sig på sin kant så får man gärna göra det. På 
våra resor följer personalen med mer som en service, ett stöd för kunderna. Om det händer 
något hemma och man akut måste åka till Sverige så finns vår personal där som ordnar med 
allt det praktiska inför hemfärden. 
 
Hur många är det som åker tillsammans i grupp? 
Det varierar från resa till resa. Under vissa resor åker 60 personer med och under andra resor 
åker 18 personer med.  
 
Nu är det ju så att en personal som är anställd av Club Eriks åker med på resan, vilken roll har 
han eller hon under resan? 
Det är alltså en person med lång livserfarenhet som kan hantera oförutsedda händelser under 
resans gång. Vi har en väldigt bra kommunikation inom företaget vilket gör att resorna blir 
väl komponerade.  
 
Vad tror du om researrangörer och traditionella resebyråers framtid? 
Kostnaderna ökar linjärt med intäkterna. Ju fler kunder som kommer in i butiken, desto mer 
personal behöver man. Detta är ett systemfel och detta ligger i hela er andemening med 
uppsatsen: Nej, researrangörer och traditionella resebyråer kommer inte överleva.  
Internetresebyråerna har möjligheten att erbjuda kunden ett bättre pris då en resa inte kan bli 
mer än en resa. Det är sättet man bokar på som är annorlunda, inget annat. Det är därför vi 
tror att upplevelsebyråer är framtidens bransch.  
 
Kontoret ligger beläget vid Rådmansgatan, finns det någon baktanke med det? 
Ja, vi har valt att ligga centralt men ändå inte för centralt. Vi har respekt för priserna och det 
vill vi att kunden ska se genom att vi inte väljer någon flashig adress. Vi har tunnelbanan som 
ligger precis nedanför kontoret. På detta sätt ”slipper” vi sista-minuten-kunder som kommer 
och rycker kataloger. 
 
Vilka är er målgrupp? 
Vår primära målgrupp är de 900 000 svenskar som står för 71 procent av köpkraften. Jag är 
medveten om att det låter väldigt syniskt, men kostar en resa 80 000 kronor per person så vet 
vi att alla inte kommer att ha råd. Därför vänder vi oss till de människor som följaktligen har 
råd. 
 
Har ni någon ålder på de personer som köper era resor? 
Hmm vi kan säga så här. Under resor som pågår mellan januari och februari har pensionärerna 
tiden att resa, då de inte har något arbete att anpassa sig efter. Under jul och nyår åker 
personer med som normalt arbetar då de har semester då. Samma sak under sommarresorna. 
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Jag kan inte definiera ålder på dessa personer, det är så pass spritt, men det är människor som 
söker världens bästa upplevelser. 
 
Vilka människor är svårast att komma åt och vilka uppfattningar vill ni ändra på? 
Av de 900 000 personer som står för 71 procent av köpkraften vill 300 000 av dem plocka 
ihop sen resa själv. De är personer som gärna sitter på middagar och berättar för sina vänner 
vilket bra hotell de hittade på nätet, vilket billig flygstol de bokade och så vidare. De 
människorna kommer vi aldrig komma åt.  
Av de 600 000 resterande människorna så är 300 000 av dem livrädda för att gå utanför sin 
komfortzon. Det innebär att även om de har de ekonomiska förutsättningar som krävs så 
väljer de att resa med till exempel charter, det är något de känner till och de känner sig trygga 
med det alternativet. De kan också vara svåra att komma åt.  
 
Vi vill gärna beskriva våra resor som vackra med trevliga middagar. Sen genomförde vi en 
undersökning där det visade sig att kvinnor ofta tar beslut kring resor och när de såg våra 
annonser blev de lite rädda. De fick uppfattningen att våra resor är snobbiga vilket de inte 
kände passade dem. Nu har vi valt bort de exceptionella rederierna med smoking till middag 
då det inte riktigt passar svenskarna överlag. 
 
Kryssningar dras med ett rykte om sig att vara tråkiga och långsamma. Många har sett 
amerikanska långfilmer där ett par gubbar sitter vid ett bort och spelar schack men jag skulle 
nog säga att kryssningar är raka motsatsen till det. Det finns så mycket man kan göra på en 
kryssning att det nästan blir lite stressigt! 
 
 

Bilaga 2. Lime Travel 
 
Intervju med Lotta Kronstam, VD på Lime Travel 
 
10 mars år 2014 
 
Berätta kortfattat om Lime Travel 
Vi är en researrangör som föddes för 19 år sedan. Vi skräddarsyr resor åt kunder beroende på 
önskemål och tidigare erfarenheter. Folk ringer hit och ger oss en kravspecifikation som vi 
där efter försöker uppfylla så väl som möjligt. Vi jobbar hela tiden och vår storsäljare för oss 
är Maldiverna, Mauritsius, Dubai och Sydafrika. Vi jobbar till 90 % med barnfamiljer, där de 
har 2-3 barn.  
 
Hur har det kommit sig att ni arbetar mycket med barnfamiljer, är de er målgrupp?  
Jag tror nog att marknaden styr och bestämmer vem som behöver vår hjälp. Man pratade 
tidigare om de så kallade grå pengarna dvs folk trodde att vi som är +55 skulle resa som tusan 
och att det skulle bli en jättemarknad. Folk hade sparat lite pengar, man hade bra 
pensionsförsäkringar och man ville uppleva mycket, men det blev inte riktigt så.  De som är 
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+55 har massor med saker som hindrar dem att resa. 
 
Det har visat sig att barnfamiljer behöver vår hjälp, ofta är föräldrarna väldigt upptagna med 
arbeten och annat. De vill ha något som ger säkert valuta för pengarna och riktigt bra resa där 
kan ta hand om varandra, ha det bra och ladda om batterierna som familj. De har ofta speciella 
behov, vet precis hur och var de vill bo i förhållande till exempelvis strand och shopping. Det 
har massa krav helt enkelt.  
 
Barnfamiljer önskar ofta familjeenheter eller rum med genomgångsdörrar och detta hittar man 
INTE på nätet. Vi ordnar med specialtillstånd i samarbete med hotellen där de exempelvis kan 
reservera rum med viss ramstruktur. Vi har bra kontakt med våra hotell och vet vilka hotell 
där man kan pressa in en barnspjälsäng, vi vet hur rummen ser ut och detta är jätteviktigt för 
annars kan kunden bli irriterad om inte förväntningarna uppfylls. Vi hjälper till helt enkelt.  
 
Hur kom ni fram till denna affärsidé? 
Vi såg att det saknades en reseaktör som jobbade med 4-5 stjärniga hotell. Under 90-talet var 
det väldigt mycket turistklass och därför ville vi starta en researrangör som vänder sig till 
kunder som hade högre krav på hur de vill bo. 
 
Hur skulle du beskriva hur Lime Travel positionerar sig på marknaden? 
Vi är definitivt ett mer exklusivt företag som säljer lyx och upplever. Men det behöver vara 
nödvändigtvis fem stjärnigt alla gånger, utan det är kunden som bestämmer vad han eller hon 
vill ha. 
 
Vad är det för sorts hotell ni arbetar med och vad tittar ni efter när ni är på jakt efter nya 
samarbetshotel? 
Vi tittar efter hotell som ska ha bra läge, nära bad, stora fräscha rum och nära någon by eller 
stad så man kan planera och äta på kvällen. Vi samarbetar även med så kallade pärlor, det kan 
vara väldigt enkla hotell som har boende till lågpris men som är extremt charmiga som vi har 
fallit för. Det är hotell som är personligt valt av oss.  
 
Vilken är er målgrupp? 
Första hand barnfamiljer, andra hand par och tredje hand bröllopsresenärer. Bröllopsresenärer 
är ganska svåra eftersom de begär 20 offerter från olika håll. Vi har även lite 
företagsförsäljning vid sidan av privatresenärsförsäljning. 
 
Vilken marknadsföringsstrategi använder ni er av? 
Vi förlitar oss mycket på Word-of-mouth strategin. Det absolut viktigaste är att se till vi gör 
ett så bra jobb som möjligt och att våra existerande kunder agerar ambassadörer för vårt 
företag. För att ta hand om våra kunder och finna nya kunder har vi till exempel event här på 
kontoret där vi bjuder in kunder som oftast har med sig någon så presenterar vi våra 
produkter.  
 
Utöver detta använder vi oss av reklam i till exempel Svenska Dagbladet, två gånger om året 
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får alla som prenumererar på tidningen en bilaga med våra resmål i handen. 
 
Har ni andra kontor förutom i Stockholm? 
Ja, vi finns även i Helsingborg, Göteborg och Halmstad. På denna sida av Sverige finns det 
människor som vill ha individuell reserådgivning och det bor många kunder här helt enkelt. 
Det började med att vi hade en medarbetare i Stockholm som ville flytta hem igen till 
Halmstad och då fick hon göra det om hon tog med sig företaget.  
 
Alla kontor har en gemensam server och ett gemensamt nätverk, på det sättet samarbetar vi 
och svarar på varandras samtal om en kund behöver hjälp. Vi försöker alltid få kunden att 
komma in till oss på något av våra kontor innan de bokar resan. Vid ett fysiskt möte kan vi 
lättare känna vad kunden vill ha speciellt med nya kunder.  
 
Har ni någon extern eller intern marknadsavdelning? 
Vi har en intern, det är egentligen jag och marknadschefen Niklas. Vi gör tillsammans 
bilagorna till Svenska Dagbladet, annonser och nyhetsbreven själva.  
 
Hur stor är marknadsföringsbudgeten och hur är den fördelad? 
Ja, den är liten faktiskt. Våra hotell har hjälpt oss med bidrag. 
 
Hälften är fördelad till tryckt media. Då pratar vi bilagor, annonser och magasin via 
privatebanking magasinerna ( bankernas magasiner). Marknadsföringsbudgeten är cirka 1 
miljon hos oss och för dem pengarna måste vi göra en hel del kundevent också.  
 
Hur mäts effekten? 
Den är lite svår att mäta. Vi har inget riktigt bra marknadsföringsintrument. Säljaren frågar 
alltid kunden var han eller hon har hört talas om oss, och det är väl främst där vi får veta hur 
väl vår marknadsföring når kunden. Egentligen fokuserar vi nästan enbart på Word-of-mouth. 
Det är svårt för oss att marknadsföra en specifik resa då vi inte har det som affärsidé utan alla 
våra resor är ju så individuella. 
 
Varför väljer kunder att boka sin resa via en traditionell resebyrå som Lime Travel? 
Vid bokning genom en traditionell fysisk resebyrå kommer även en viss försäkring med. Det 
finns någonting som heter paketreselagen och den är extremt kundvänlig. Det innebär att jag 
har hela ansvaret för din resa om du har köpt flygbiljett, transfer, boende och hyrbil via vårt 
företag. Det är jag som har ansvaret om någonting skulle hända. Jag har som uppgift att 
transportera dig till din slutdestination om det står i vårt avtal, annars ska du få alla dina 
pengar tillbaks. Vi har ett juridiskt ansvar för att leverera det du har köpt och inte en gnutta 
mindre oavsett vad som händer i världen.  
 
Du har också rätt att klaga på din paketresa om du är missnöjd, du har möjlighet att gå till 
allmänna reklamationsnämnden och få din klaga prövad. Sen har du en enorm trygghet för att 
om du misstänker att Lime Travel ska gå i konkurs så är vi ålagda att ha så mycket pengar 
som din resa kostar, att ha pengarna spärrade hos kammarkollegiet.  
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En annan sak är om du har köpt din resa med kreditkort kan du vända dig till din bank och få 
pengarna tillbaka och sedan drar banken den från oss. Så vi tar en enorm risk som arrangör 
men om det händer något riktigt fruktansvärt hjälper alla inblandade aktörer varandra för att 
ingen vill att resebranschen ska bli förlamad. Alla är beroende av varandra. Kunder väljer oss 
är för att de vill ha professionell hjälp och därför väljer de att boka hos en traditionell 
resebyrå. 
 
Hur gör ni för att behålla dessa kunder? 
Vi försöker sköta dem bra och finna nya kunder genom våra existerande kunder.  
 
Hur konkurrerar ni gentemot internetresebyråer? 
Vi försöker få folk att förstå varför man ska boka via en researrangör, vi försöker bjuda på det 
vi kan. Vi sysslar med rådgivning helt enkelt.  
 
Hur upplever ni kundens krav på er har förändrats sedan internetresebyråerna har tagit över? 
Framförallt upplever jag att kunderna är väldigt pålästa och kunniga. Dem är med oss när det 
gäller att göra en resa, vi bokar inte resan åt dem, vi bokar resan med dem. De har lika stor 
koll på hotell som jag har ibland för att de har läst in sig, så det är en spännande utveckling.  
 
Så ni har högre krav på er? 
Ja, vi har högre krav på oss därför att kunden kan enkelt förhandla priset via internet. Så det 
gäller för oss att nästan vara experter och ha priser som understiger de kan köpa själva. Så det 
ska vara samma pris eller bättre att handla hos oss.  
 
Hur kan det personliga mötet påverka kundens val? 
Det kan påverka väldigt mycket därför att jag känner att man får ut mer när man träffar 
människan. Man upplever resan på annorlunda sätt.  
 
Idag har kunden alla möjliga krav på t.ex. hotellets faciliteter, och att det ska helst vara 
direktflyg för att komma fram så fort som möjligt. Kunder behöver även hjälp med att checka-
in eller hjälp med ESTA- ansökan. All assistance och kunskap man kan ge kan vi hjälpa till 
med och bjuda på. Detta är något folk vill ha. Vårt problem är att vi kan inte ta betalt för 
kunskap, service och hjälp. Vi är mer specialister på våra resmål än internetresebyråer. 
 

Bilaga 3. Pampa Tours 
 
 
Intervju med Cristian Lujan , VD och grundare för Pampa Tours 
 
23 april 2014 
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1. Berätta kortfattat om Pampa Tours som företag.  

Efter att ha arbetat inom resebranschen i nästan 15 år bestämde jag mig för att öppna Pampa 
Tours. Startade resebyrån Pampa Tours Juni 2007. Har tidigare arbetat på Inca Tours men 
tröttnade så småningom eftersom det jag gjorde för andra kunde jag göra för mig själv. Det 
var då jag bestämde mig för att starta min egen resebyrå. Jag behövde inte anstränga mig 
eftersom folk sökte mig väldigt mycket. Jag behövde bara meddela mina kunder var jag satt 
vid den tiden istället.  

Företagsnamnet Pampa Tours kommer från Argentina och tänkte att Pampa är ganska enkelt 
namn att komma ihåg. Pampa kommer från ett område i Argentinas som ligger i Patagonien.  

2. Vad är Pampa Tours Affärsidé? 

Tanken med att öppna Pampa Tours var att fortsätta arbeta i samma bransch som jag jobbade 
tidigare. På min tidigare arbetsplats la jag märke till att det fann många kunder som inte fick 
den hjälp de behövde. Dessutom visste jag att det fanns en hel del kunder som inte kunde 
hantera internet och saknade personlig service. Men jag var bered att erbjuda det och ta betalt, 
det var min policy från början. Det finns fortfarande företag som går tillbaka till traditionell 
resebyrå, eftersom alla kunder kan inte hantera internet. Dessutom så tjänar man inga pengar 
på nätbokningar. Jag känner många som driver internetresebyråer och de sitter bara med 
huvudvärk och massa anställda. Det sitter bara och växlar pengar. Jag tror att om man 
erbjuder bra service till kunderna så är de beredda och betala för det lilla extra.  

3. Så det är därför du tror att kunder går tillbaka till researrangörer och traditionella 
resebyråer?   

Ja, det finns många kunder som är trötta, som inte kan hantera internet eller helt enkelt är 
ointresserade. Alla kunder har inte möjlighet att betala med kort, det kan inte bara låna någon 
annans kort för att betala en resa. Det finns fortfarande kunder som väljer att boka via 
traditionell resebyrå och jag får hela tiden mer och mer kunder. Jag sysslar med nästan bara 
90 %  resor till Sydamerika. Jag nischar mig endast till Sydamerika och därför kan jag erbjuda 
bästa service eftersom om det händer kunden någonting i Sydamerika kan jag hjälpa till på 
engång. Det är nackdelen med om du bokar en resa via internet, om du inte har kryssat i för 
support när du bokar är du ganska körd. Kunden måste klara sig själv och om någonting går 
snett är det förlorade pengar. Men om kunder bokar via en traditionell resebyrå kan hon/han 
ringa mig så kan jag lösa det eftersom jag har nära samarbete med flygbolag och övriga 
aktörer. Kunder får mer hjälp om hon/han bokar via en traditionell resebyrå.  

4. Hur skulle du beskriva att Pampa Tours positioneras i förhållande till marknaden? 
Marknadsför ni er som lågprisföretag eller ett mer exklusivt företag?  

Vi nischar oss till Sydamerika, man kan säga mittemellan eftersom jag säljer inte så exklusiva 
resor och inte heller lågpris.  

Vi marknadsförs via lojala kunder, jag är ganska känd just nu efter att ha arbetat inom 
branschen så många år. Folk har hittat mig, de vet vem jag är och jag har många lojala kunder 
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som återvänder. Kunder har förtroende för mig.  

5. Hur hittar de nya kunderna dig? 

Via kontakter, alltså via mun till mun metoden.  

6. Vilken målgrupp vänder ni er till? 

Sydamerikaner, allt från 0-90 år. Mina återkommande kunder är både män och kvinnor  
mellan 30-60 års åldern.  

7. Vilken marknadsföringsstrategi använder ni er av?  

Referenser med mina andra kunder. Jag annonser inte eftersom jag har inget behov och i 
dagsläget har jag så mycket jobb. Om jag skulle annonsera skulle det ringa mer än vad det gör 
just nu och jag skulle inte hinna med de. Det skulle leda till att jag skulle inte kunna ge så bra 
service eftersom jag hinner knappt med det vi har. Jag har haft en hemsida men har lagt ner 
den pågrund av ont om tid. Däremot har jag en Facebook sida och har ca. 400 följare som jag 
måste gå in varje dag och bara den kanalen är extra arbete. En hemsida skulle innebära mer 
jobb eftersom man måste uppdatera, underhålla och dessutom så kostar det pengar. Tycker 
Facebook är bättre eftersom det är lättare att kommunicera med kunderna. Sedan arbetar vi 
flitigt med telefonkontakt, mail och folk som kommer in till resebyrån. Vi har kunder som 
besöker oss personligen varje dag.  

Min affärsidé är att vara lojal mot kunden och tala sanningen oavsett vad. Om jag har gjort 
bort mig måste jag reparera det och det har lett till att jag har fått återkommande kunder.  

8. Hur kommunicerar ni med kunden om ni inte arbetar med internet och kunden inte har 
mailadress? 

De flesta kunderna har mailadress, det är enstaka kunder från äldre generationen som inte har 
mailadress och de brukar ringa till oss och då postar vi flygbiljetten. Tidigare postade vi alltid 
men då hade vi jätte stora kostnader på post. Kunderna brukar antingen komma till resebyrån 
och hämta sin biljett eller så mailar vi biljetten. Kunden måste lämna sitt mailadress eller 
telefonnummer så att vi snabbt kan kommunicera med kunden om någonting uppstår.  

9. Om det är via flera kanaler, vilken är då viktigast? 

Använder mig främst av word-of- mouth metoden, referenser, latinamerikansk radio i 
Stockholm, Facebook. Även flygbolag skickar kunder till mig, eftersom de flesta känner mig. 
Har någon gång annonserat på tidningar men bara enstaka gånger.  

Jag hade t.ex. en kund i helgen som stod i Arlanda utan biljett. Han hade köpt en flygbiljett 
via internet och när han kom till incheckningsdisken i Arlanda så fanns det ingen biljett, han 
hade alltså blivit lurad. Så då ringde flygbolaget i Arlanda mig för att hjälpa honom och boka 
en ny biljett.  

10. Tycker du det händer många bedrägerier när man beställer resor via internetresebyråer? 



 74 

Ja, det förekommer. Om det är en svensk internetresebyrå då är det ok men man måste alltid 
vara uppmärksam eftersom hemsidan kan vara översatt. Men om det är stora 
internetresebyråer som är kända och har garantier och ingår i kammarkollegiet då är det inga 
problem. Men när det är nya aktörer som kunder inte känner till kan det vara svårt och veta 
om det är säkert eftersom kreditkortsdetaljer kan hamna i fel händer.  

11. Har ni en intern eller extern marknadsföringsavdelning? 

Har en intern marknadsföringsavdelning (jag).  

12. Hur fördelas marknadsföringsbudgeten? 

Brukar bland annat annonsera på latinamerinska konserter, fester och övriga event såsom 
välgörenhet. Vi brukar vara sponsorer på dessa evenemang, folk ser min logga och på sätt 
syns mitt företag. Det räcker med loggan eftersom kunderna vet vem Pampa Tours är och 
genom att medverka på dessa evenemang får jag alltid tillbaka. Latinamerikaner ser Pampa 
Tours loggan och det finns alltid några stycken som sedan vill boka via oss.  

13. Hur mäts effekten av Pampa Tours marknadsföring/reklam/PR? 

Ibland finns det folk som vill att jag ska vara med och stödja en specifik arrangemang och de 
har hittat mig via en annan person eller via ambassaden. Samarbetar med alla sydamerikanska 
ambassader och via dem kanaler hittar kunderna mig.  

14. Varför väljer kunder fortfarande att boka sin resa via traditionell resebyrå såsom Pampa 
Tours? 

Litar på resebyrån fortfarande och känner sig trygga att boka via en traditionell resebyrå.  

15. Hur gör ni för att lyckas behålla dessa kunder samt finna nya kunder?  

Ge bra service så enkelt är det! Vara lojal mot kunderna och erbjuda det bästa eftersom det 
leder till återkommande kunder.  

16. De lojala kunderna ger du dem någon form av premie? 

Nej, det är bara bra service som gäller, man kan inte ge så mycket eftersom vi får inte så 
mycket heller, vi lever med en small marginal. Vi kan inte ta så mycket betalt för att 
resebyrån ligger ganska bra. Vi måste hålla oss en steg högre än nätet och ge bra service.  

17. Hur konkurrerar ni gentemot internetresebyråer? 

Det är personlig service som gäller. Genom att erbjuda extra service såsom sittplatser, 
måltider och personlig service tills kunden har avslutat sin resa. Detta är någonting kunden 
måste betala extra för om han/hon bokar en resa via nätet.  

18. Upplever ni att kundens krav på er har förändrats sedan internetresebyråerna tog över en 
stor del av marknaden? 

Ja, kunden tänker naturligtvis på ett annat sätt eftersom det är oftast billigare att boka via nätet 
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och det är det som lockar kunden. Vi lever i ett samhälle där människor inte har så mycket 
pengar som för 20 år sedan. Kunder tittar på slutpriset och detta avgör allt.  

19. Är folk mer medvetna idag och hur kompenserar du dem? 

Ja, folk är medvetna och kompenserar genom att ge bra service.  

20. Om kunden hittar en billigare resa via internetresebyrå, hur lockar du kunden att boka via 
dig? 

Försöker ta reda på vilket pris kunden fick och försöker matcha priset så gott jag kan. Men 
ibland kan det röra sig om en resa som tar 40 eller 50 timmar som kunden inte har 
uppmärksammat. Eller flera mellanlandningar som kunden inte har lagt märke till. Eller 
ibland kan det vara reserutter som inte passar kunder då det kan uppstå visum problem 
eftersom alla sydamerikaner inte kan mellanlanda vart som helst. I vissa länder behövs det 
visum som t.ex. England. När kunder upptäcker hur krångligt det är att boka via internet då är 
de oftast beredda att betala lite mer så hjälper jag kunden att boka en smidigare resa.  

21. Hur kan det personliga mötet påverka kundens val av resa? 

Ja, det är många kunders val av resa som påverkas tack vare personliga mötet. De flesta av 
våra kunder bokar via traditionell viss. De kommer in till resebyrån, ser att vi har en fysisk 
resebyrå och märker att jag är populär. Kunden får en ansikte och det avgör jätte mycket vem 
hon/han lägger ut sina pengar.  

22. Känner du att du påverkar kunden personligen när hon/han träffar dig? 

Ja, det påverkar lite grann. Vi försöker vara generösa och lojala mot kunden. Det avgör 
väldigt mycket. De känner trygghet för mig och väljer sedan att boka oss via.  

23. Vad tror du om resebyråns framtid? 

Jag tror att researrangörer och traditionella resebyråer kommer komma tillbaka mer och mer 
eftersom folk inte alltid har möjlighet att boka via internet eller klarar inte det helt enkelt. 

 

Bilaga 4. Jambo Tours 
 
Intervju med David Karlsson, Marketing Manager på Jambo Tours 
 
25 april 2014 
 
 
Berätta kortfattat om jambo tours som företag. 
 
Vi grundades år 1974 och blir alltså 40 år i år. Vår första resa gick till Kenya och vår andra 
resa gick till Tanzania. Därefter har det utökats i snabb takt med resor till Malawi, Zambia, 
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Seychellerna och Mauritius. Vi var väldigt tidiga med resor särskilt till Mauritius och 
Seychellerna, resmål som idag är väldigt populära. 
 
Vi har vårt hjärta i Östafrika. Namnet Jambo betyder ”Hej” på swahili. Afrika är fortfarande 
starkt förknippat med Jambo Tours, men samtidigt är det faktiskt så att vi redan i tidigt skede 
beslöt oss för att röra oss utanför den afrikanska kontinenten. Mellan 1975 och 1976 kom 
Västindien in på vårt program. År 1976 körde vi vår första resa till Australien och År 1977 
kom Thailand in på programmet. Länge var Jambo Tours tillsammans med Globetrotter de 
ledande researrangörerna från norden som hade resor till Thailand och det var vi ända tills 
större volymer av resande och charter kom till thailand. I dagens läge reser vi till destinationer 
i hela världen.  
 
I slutet på 70-talet kom vi in med en payoff som heter ”Resor lite längre bort” men idag är det 
inget unikt för just oss att vi har resor lite längre bort. Man kan till exempel boka en resa till 
Australien på nätet utan problem. Vi brukar säga ”Jambo Tours, resor på riktigt” som en 
slogan för vårt företag. Det speciella och unika med oss är sättet vi gör resor på och som 
skiljer oss från konkurrenterna. Vi säljer idag 65% av våra resor själva, antingen via nätet 
eller telefon eller att kunden kommer upp här på kontoret. Vi har någon enstaka kund som 
kommer upp på vårt kontor varje dag. Via resebyråer säljer vi 35% av våra resor. Antalet 
resebyråer har minskat, men det rör sig om kedjor som står sig starka idag, till exempel Resia 
och ticket. De är båda researrangörer och traditionella resebyråer som aldrig har varit starkare 
och aldrig tjänat så mycket pengar som de gör idag historiskt sett. De är företag som har 
lyckats blanda in telefoner, internet och butiken på ett positivt sätt. Det jag kan säga är att för 
fem år sedan sålde vi 70 % resor via resebyrå och 30% själva, men idag är rollerna ombytta. 
Så det går framåt för vår del med försäljningen via oss utan mellanhand. 
 
Hur många anställda är ni på företaget? 
Vi är 17 personer här på kontoret och vi har en anställd i Oslo som marknadsför oss där. Den 
personen jobbar med kontakter och resebyråerna där. Sedan har vi några heltidsanställda 
guider i andra världsdelar, guider som driver egna företag men som bara har Jambo Tours 
som kund samt frilansare dvs guider som hoppar in lite då och då men som även arbetar för 
våra konkurrenter.   
 
Vi har 7 olika koncept där vi marknadsför resor till i stort sett 7 olika kundgrupper.  
 
Koncept 1. Jambo Safari där vi har marknadsledande position. Vid safari reser kunden till 
olika destinationer i afrika söder om sahara, tanzania, kenya, botswana, namibia. 
 
Koncept 2. Jambo ensemble innebär rundresor med guide. Det är resor som går till fyra olika 
destinationer världen över 
 
Koncept 3. Jambo Kompass med Skräddarsydda resor som rättar sig efter kundens tycke och 
behov. Här lägger vi fram färdiga paketresor som är gjorda efter vad kunden vill ha.  
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Koncept 4. Jambo relax där våra sol-och bad resor kategoriseras. Främst går dessa resor till 
seychellerna, sansibar och maldiverna.  
 
Koncept 5. Jambo explorer som erbjuder resor för den kund som vill ha äventyr. På den här 
resan är boendet relativt enkelt men för den äventyrslystne kunden är upplevelsen likväl 
exklusiv.  
 
Koncept 6. Jambo kryssning som jag personligen tycker representerar iden med oss som 
researrangör bäst. Vi tycker att allting som är lite mindre också är lite bättre. Vår lilla båt 
tuffar fram på rio negro-floden som har nio hytter och tar max 18 personer. Det gör att vi får 
ett personligt möte med alla. Vi har inget fartyg som vi erbjuder kryssningar på som tar mer 
än 200 passagerare, just för att vår image och grundidén med Jambo tours är närhet och 
personligt möte.  
 
Koncept 7. Jambo Junior är en resa för hela familjen som är skapad efter de yngres önskemål.  
 
Hur skulle du beskriva att jambo tours positioneras i förhållande till marknaden? 
 
Vi säger ”Resor på riktigt” och vi har en egen filosofi kring vad som är resor på riktigt. 
Uttalandet resor på riktigt började vi med för två år sedan, men vi backar tillbaka till 1979 och 
vår slogan har varit ett genomgående tankesätt hela tiden.  
 
Vi har diskuterat en del om vår image, allt som är lite mindre är lite bättre och med det menar 
vi att vi gärna håller oss till de mindre hotellen, de mindre kryssningsfartygen och reser i 
mindre grupper. Då vi letar efter hotell att jobba med ser vi gärna att hotellet är lokalt ägt 
(Varför det är viktigt kommer vi diskutera senare). 
 
Vad gäller grupper reser vi aldrig mer än 14 personer på en gruppresa. Då talar vi bland annat 
om våra safariresor och därför behöver vi aldrig skicka ut mer än två stycken jeepar på 
savannen. Baktanken med våra små grupper är att vi vill komma djuren så nära som möjligt 
utan att störa dem och vi vill lämna så lite avtryck efter oss som möjligt vad gäller 
miljöpåverkan. Sedan finns det andra positiva aspekter med små grupper- Det går till exempel 
snabbare vid måltider då kötiden är kortare och kunderna lever närmare guiden vilket gör att 
de har närmare till kunskap. 
 
Vi är väldigt små volymer med strax över 4000 resande per år men det vill vi ska öka lite till 
5000 under en treårsperiod. Samtidigt har vi ett snittpris på cirka 35 000 per resa och person.  
 
Positioneras ni som ett lågprisföretag eller ett exklusivt företag? 
 
Det som jag ser är exklusivt hos Jambo Tours är de exklusiva upplevelser som vi har. Det är 
exklusivt att resa i mindre grupper, det är såklart en skillnad att vara 45 personer än att vara 6 
personer. Sen så är upplevelserna genomgående exklusiva, vi tycker om det som är smakligt 
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framför det som blänker i guld. Annars är priserna definitivt i den högre prisklassen, men det 
är för att våra upplevelser är exklusiva och personliga.  
 
Vilken målgrupp vänder ni er till? 
 
Det är mycket beroende på koncept. Till exempel jambo ensemble berör mest 55+ men det 
mesta beror på mental ålder. Vi har 30-åringar som åker med på dem resorna men 
genomsnittet på den resan är plus 65 år. När det gäller resor åt andra håller, jambo explorer, är 
målgruppen för den resan mer riktad för 30-åringar. Om resenären sen är 25 år eller 70 år i 
faktiskt ålder är helt ointressant. Safari är det koncept med bredast publik.  
 
På den ekonomiska sidan har vi två grupper. Dels har vi de som beslutar att resa med Jambo 
Tours år efter år, dels har vi de personer som beslutar sig att om fem år resa med oss.  
 
Vilken marknadsföringsstrategi använder ni er av? 
 
Av tradition har vi en stark position hos resebyråerna och de är huvudanledningen till att vi 
fortfarande kommer ut med vår reklamkatalog på 256 sidor, därför är resebyråerna fortfarande 
en stark kanal för att marknadsföra oss ute i landet. Sen är vi traditionella också när det gäller 
print, morgontidningar så som svenska dagbladet, DN samt resetidningar. Våra 
marknadsföringsaktiviteter är främst online. Vi är väldigt googleintresserade och köper 
adwords. Vi syns till viss del på banners på olika hemsidor på webben. Där vi ökar vår 
annonsering är det mycket digitalt. Vi tror på en kombination med det digitala och att träffa 
våra kunder. Vi har rätt mycket reskvällar där vi bjuder in kunder för att prata om våra 
produkter. Vi filmar även på destinationer vi säljer och lägger ut dem på webben för att 
marknadsföra destinationerna.  
 
Jag tror att vår filosofi ”resa på riktigt” går ryktesvägen från kund till kund och inte minst 
våra resor. Jag tror att allt innehåll skapar word-of-mouth.  
 
Vi är annars svaga på social media, men vi använder oss av facebook som vi ser är ett bra 
verktyg för att kommunicera med våra kunder som vi absolut ska utnyttja mer.  
 
Har ni en extern eller intern marknadsavdelning? 
Vi har en intern marknadsavdelning och vi gör det mesta inhouse. Den här resekatalogen 
producerar vi till 100% här i huset. Denna katalog ger v ut i både Sverige och Norge. Bilderna 
som syns i katalogen är en mix av egentagna bilder och köpta bilder. De som skriver texterna 
i reklamkatalogen är våra producenter.  
 
Hur fördelas marknadsföringsbudgeten? 
Det digitala tar en större andel och den har växt sedan ett par år tillbaka. Även eventsidan tar 
en större del.  
 
Hur mäts effekten av Jambo Tours marknadsföring? 
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Vi upplever som de flesta andra också gör att det är svårt att mäta.  Ett bra mått är givetvis 
försäljningen. De digitala bitarna är lite lättare att mäta, det finns andra möjligheter för oss att 
se hur många som har varit inne på hemsidan till exempel. Vi har inte på lång tid valt att köpa 
någon extern undersökning, men vi genomför undersökningar med våra kunder vilket är till 
exempel frågeformulär. 
 
Varför tror du att kunder fortfarande väljer att boka sin resa via traditionell 
resebyrå/researrangör? 
Kunskapen är vår viktigaste motivation. Då kunder kommer hit och lyssnar på våra 
eventkvällar får de ta del av vad en guide kan ge honom eller henne på resan. En guide kan 
aldrig ersättas rent intellektuellt, socialt och diskussionsmässigt med en dator. Sedan är det 
kunskapen vi besitter här som våra reseproducenter har. Kunskapen är den främsta delen där 
vi kan konkurrera.  
 
Har ni någon form av försäkring som inte internetresebyråer har? 
Konstigt nog är det bara paketresearrangörer som har resegarantierna från kammarkollegiet. 
Ifall ett flygbolag går i konkurs, då får man inte tillbaka pengarna ifall man inte har bokat en 
paketresa. Denna skillnad blev väldigt uppenbar under tsunamin och askmolnen till exempel 
där vi hela tiden finns till hands och gör vad vi kan för våra kunder till skillnad från internet 
eller singelresor.  
 
Hur gör ni för att lyckas behålla era befintliga kunder och finns nya kunder? 
Ja, det är genom våra marknadsstrategier men även om vi har rätt så få kunder så har vi ändå 
varit rätt så svaga på att ha kontroll på de kunder vi har. Förra året så ägnade vi mycket tid att 
välja ut ett CRM-system för kundkontakt och vi har börjat att vävas in i det. Det ger oss 
möjlighet att ha bra kontroll och gå ut med erbjudanden som är mer riktade än tidigare. Det 
innebär även att vi kommer lära känna våra kunder bättre. 
 
Hur konkurrerar ni gentemot internetresebyråerna? 
Kunskap och förtroende. Just inom resebranschen handlar mycket om större pengar, och då 
tror vi att förtroende är viktigt. Vi växer på nätet och vi kommer fortsätta växa där. Det ligger 
i sin natur att mönstren ändras men jag tror fortfarande på behovet av det personliga mötet. 
Det är viktigt att visa att vi finns på riktigt. Vi bjuder gärna upp kunderna hit till kontoret.  
 
Hur upplever ni att kundens krav på er har förändrats sedan internetresebyråerna tog över en 
stor del av marknaden? 
Jag anser att det är fel och säga att internetresebyråerna har tagit över. De researrangörer och 
traditionella resebyråerna som förmedlar charter så som ving och fritidsresor har aldrig mått 
bättre än vad de gör idag, så enligt mig har inte internet tagit över marknaden utan jag tror att 
internetresebyråerna har skapat nya marknader och att resemarknaden totalt sett har växt.  
 
Krav vad gäller tekniken också ändrats sedan tio år tillbaka. Internet har till exempel gjort att 
vi har krav på oss att ha en fungerande hemsida osv.  
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Hur upplever du att kundens beteende har utvecklats från då till nu? Vi har förstått att det är 
mer konceptstyrt i dagens läge till skillnad från internetresebyråernas resor? 
 
Ja, det beror på att vi vill ha produkter som kunden inte finner någon annanstans. Vi vill ha 
produkter som drar gentemot iden att enbart boka ett hotell eller enbart boka en flygbiljett.  
 
Hur kan det personliga mötet påverka kundens val av resa? 
Jag tror det finns en anledning till att de söker upp oss. Ofta har ju kunden redan en färdig ide 
när de bokar hos oss. Eftersom förtroendet spelar så stor roll och vi har återkommande kunder 
som tar emot tips från oss kan vi ge förslag på vilka upplevelser som kan passa dem utöver de 
upplevelser de redan har valt att boka. Vi kan styra med hjälp utav kunskap.  
 
Vad tror du om de researrangörer och traditionella resebyråernas och researrangörernas 
framtid? 
Jag tror att man måste ta vara på sina egna fördelar och sina egna styrkor. Sen gäller det att ta 
strategiska beslut. Sen tror jag det är viktigt att finna sin nisch och jag tror på att det alltid 
finns utrymme för kvalité. Jag tror att det kommer fortsätta vara som det alltid har varit, vissa 
kommer klara sig och andra inte men det gäller att finna sin egen väg.   
 
En undertanke till vår slogan”resor på riktigt” är tankegången att allt ska vara rätt & vist 
resande. Det innebär att de parter vi väljer att samarbeta med ska ha schyssta arbetsvillkor och 
okej lönevillkor för sina anställda.  
 
Vi har ju pratat lite om mindre grupper på våra resor och baktanken med det är att mindre 
grupper dels att mindre grupper ökar kvalitén på våra resor och även att det stör naturen 
mindre. Sedan har vi ju pratat om vilka hotell vi väljer att samarbeta med och att de gärna ska 
vara lokalt ägda och det gör vi mycket för att stötta destinationen och de lokala affärerna. Den 
kontrollen är något du inte heller kan få genom en internetresebyrå.  
 
Om man bokar en resa med oss ingår det även att vi planterar sju stycken träd. Det är träd som 
vi planterar på sluttningen på berget mount kenya och vi gör det tillsammans med green belt 
movement. Våra kunder kan inte välja bort det. Vi tror inte på den iden att man kan välja till 
och välja bort, utan reser man med Jambo Tours är man med på denna ide.  
 
Hur marknadsför ni denna ide med hållbar destinationsutveckling? 
 
Ja, delvis gör vi det bra och det är framför allt på de muntliga mötena som vi har men delvis 
är vi riktigt svaga på det. Vi märker att ju mer vi pratar om det, desto mer höjer vi ribban 
internt., ju mer vi pratar om det externt, ju mer pratar vi om det internt.  
 

Bilaga 5. Världens resor 
 
Intervju med Lottie Sunderlöf, grundare och VD på Världens resor 
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28 april 2014 
 
 
Berätta kortfattat om Världens resor som företag.  

Världens resor är en researrangör som har funnits i tio år. Vi sätter ihop gruppresor och 
rundresor med fasta avgångar. Främst går våra resor till asien, lite drygt 70% av alla våra 
resor går dit. Annars går en del av våra resor till latinamerika, ett par till afrika och ett antal 
till östra europa. Kunderna reser i grupp med max 18 personer och tillsammans med en 
färdledare som är duktig på det område som resan går till. Våra resor är inga sol och bad-resor 
utan de är mer kulturresor med mycket innehåll.  
 
Hur skulle du beskriva att Världens resor positioneras i förhållande till marknaden? 
Marknadsför ni er som lågprisföretag eller ett mer exklusivt företag?  

Av dem två är vi definitivt mer ett exklusivt företag, men det exklusiva skulle jag säga finns i 
upplevelsen och inte i något fint boende. Innehållet i resan och att kunden kommer till ställen 
de kanske inte skulle ha möjlighet att komma till annars är det som är exklusivt vad gäller 
våra resor. Sen har vi inga lyxboenden under våra resor utan de är standardboenden med tre 
stjärnor där kunden får bo, ibland kanske det är lite bättre beroende på resa men vi 
marknadsför inte boendet i första hand utan vi hittar istället boende som passar in på den resa 
som ska avgå.  
 
Vad gör man på en typisk resa? 
 
Vi kan ta ett exempel, en resa till japan pågår under allt från en vecka till tre veckor. Då gör vi 
en resa där kunden får resa mycket med tåg, ibland har vi förbokad buss men vi väljer gärna 
resvägar får kunden får träffa mycket människor och får besöka landsbygd och byar för att på 
så sätt få se så mycket av landet som möjligt. Under en resa till japan väljer vi in kanske 5-6 
stora sevärdigheter samtidigt som vi där emellan stoppar in mycket studiebesök som kunden 
får ta del av, till exempel hur man klipper ett bonsaiträd och få ta del av en teceremoni som vi 
inte har här i Sverige. Unde ren dle av våra resor till japan kan kunden få bo hemma hos en 
japansk familj i några nätter för att få en inblick i hur de lever. Vi promenerar mycket där vi 
kan istället för att sitta i en sightseeing-buss och vi väljer lokala transportmedel så långt det 
går.  
 
Så baktanken är lite att kunden ska få möjlighet att komma så nära det autentiska i landet som 
möjligt? 
 
Ja, precis! Det kan vara svårt som turistgrupp att få träffa lokalbefolkningen och ta del av 
deras kultur men på våra resor underlättas det genom att en färdledare åker med som kan 
agera tolk för gruppen och förklara varför vissa traditioner ser ut som de gör och så vidare.  
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Åker färdledaren med gruppen här från sverige eller träffar färdledaren gruppen på 
destinationen? 
 
 Det är lite olika, ibland åker han eller hon med från sverige och ibland finns personen på 
plats och då åker kunderna själva. Vi åker alltid med reguljärflyg och inga charterflyg.  
 
Ok, är världens resor ett svenskt företag? 
Ja, det stämmer. Vi startade som sagt för tre år sedan och bland annat jag var med och 
startade. 2008 sålde vi 75% av bolaget till en resekoncern som heter Unlimited Travel Group.  
 
Och ni finns bara i stockholm? 
Just det. 
 
Hur många anställda är ni på företaget? 
 
Idag är vi 8 anställda på företaget.  
Resorna i resekatalogen står för lite drygt hälften av vår omsättning, den andra delen är 
specialresor vi gör och då samarbetar vi med till exempel resetidningar, reseklubbar och 
intresseorganisationer. Sedan har vi även samarbeten med dn, vi producerar resor som vi 
marknadsför tillsammans med dem i tidningen och under de resorna ingår det ofta lite mer 
bekvämligheter.   
 
Vilken målgrupp vänder ni er till? 

Det där är en svår fråga, någonstans vänder man ju sig till alla som är omvärldsintresserade 
och gillar att resa men vår största grupp av resenärer är födda på 40 och 50-talet.  
Varför tror du att det har blivit så? 
Därför att det dels kostar mer att följa med på den här typen av resor och även att de rsor vi 
förmedlar passar dem bättre, då pratar jag om det här att resa i grupp och så. 
 
Hur tolkar du att resenärerna upplever den här iden med gruppresor? 
 
Jag tror att man främst väljer att resa på det här sättet just för resans skull och reser man så här 
är det en trygghet och man köper kunskapen. Man gör mycket tillsammans, men det är ju 
också så att man har en hel del fritid. Vi väljer till exempel att lägga middagar och sådant 
utanför just för att man ska kunna gå iväg och göra sitt eget. Hemsidan är en stor kostnad 
framförallt när man ska bygga en ny.  
 
Vilken marknadsföringsstrategi använder ni er av?  
 
Mrknadsföring är svårt med det som är så svårt att mäta. Våra två stora poster för 
marknadsföring är katalog och hemsida. Vi producerar en katalog en gång om året och vi 
upplever att den fortfarande fyller sitt syfte trots internets existens.   
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Vi marknadsför dessa två medier genom printannonser, genom adwords och genom att jobba 
själva med att få upp oss på google. Vi har i stort sett bara annonser i de tidningar där vi har 
samarbetsresor. Så vi marknadsför bolaget genom digitala kanaler och tryckt media. Sen har 
vi även föreläsningar och vi ställer ut på mässor. Att finnas på mässor är ett väldigt bra sätt 
för oss att få kontakt med kunderna och det är mer personligt. 
 
Om det är via flera kanaler, vilken är då viktigast? 

Idag är nätet viktigast.  
 
Har ni en intern eller extern marknadsföringsavdelning? 

Intern, den sitter här. Jag gör våra printannonser själv. Men vi diskuterar allt gemensamt i 
företaget innan något görs. Vi har även en anställd var roll är en digital media resurs. 
 
Hur fördelas marknadsföringsbudgeten? 

50% print och 50% digital. 
 
Hur mäts effekten av Världens resor marknadsföring/reklam/PR? 

Ja, det är som sagt svårt att mäta. En del företag som annonserar mycket i print gör ju fiffiga 
saker som att kunden måste ange en kod för att på så sätt se på vilken sida kunden har hittat 
företaget. Vi har aldrig gjort något sådant, utan vi går mer på känsla, om vi har haft en annons 
i dn och vi känner att vi får fler samtal efter det kan man ju anta vart kunderna har sett 
annonsen. Vi har även ett system där vi frågar kunden var han eller hon har kommit i kontakt 
med vårt företag. Men printannonser är svåra att kontrollera eftersom ingenting där registreras 
digitalt. Vi mäter nu med google analytics och på det sättet kan vi se vilka vägar kunder tar 
för att komma in på vår hemsida.  
 
 
Arbetar ni med någon form av enkäter? 
 
Jo, vi skickar ut utvärderingsblanketter och där frågar vi vart kunden har sett vår annons eller 
hittat oss. Just nu befinner vi oss i en period där vi inte vet när vi ska skicka dessa blanketter 
då vi vill dra ner blankett utskicken. När vi nu skickar ut digitala nyhetsbrev har vi gjort olika 
layouter för att se vilken klickar man mest på.  
 
Varför väljer kunder fortfarande att boka sin resa via traditionell resebyrå/arrangör såsom 
Världens resor?  
 
Antingen bokar man en rundresa/gruppresa direkt med en lokal arrangör i destinationen man 
ska resa till eller så bokar man via en arrangör i sin hemort. En viktig anledning till att kunden 
bokar via en arrangör som oss är att man vill resa med en svensktalande färdledare och kunder 
som vill resa i grupp samt få innehåll och färdledning på svenska.  



 84 

Alternativet är att man bokar helt själv och inte bokar i grupp överhuvudtaget, det är vårt 
andra konkurrens. Då det är lättillgängligt att boka på egen hand i skillnad från 10 år sedan. 
Sedan finns det en del kunder som gärna lägger pengar och tid på något annat och låter dem 
som kan anordna en resa. Det är rätt så tidskrävande för att om man ska sätta ihop en sådan 
resa på egen hand så måste man tycka det är rätt kul. Sedan finns det en del kunder som 
föredrar att boka via en researrangör eftersom man är skyddad av paketreselagen. Eftersom 
om det händer t.ex. en naturkatastrof och man blir tvungen att ställa in sin resa så får kunden 
alla sina pengar tillbaka. Men har kunden bokat via en lokal arrangör på destinationen får 
hon/han inga pengar tillbaka eftersom man inte har samma rättigheter. Därför tycker en hel 
del kunder att det är tryggt att boka via oss.  
 
Hur gör ni för att lyckas behålla dessa kunder samt finna nya kunder?   
 
Nya kunder är att de söker oss men att behålla återkommande måste vi arbeta mer med. Vi 
måste bli bättre på kundvård eftersom vi har en del återkommande kunder. Vi har någonting 
som heter Världensklubb, har kunden rest med oss mer än två gånger då bjuder vi in en kväll 
på information och något att äta. Detta är för att skapa kontakt och förtroende för oss. Men vi 
måste bli otroligt mycket bättre på kundvård eftersom det kan vara avgörande till att kunden 
väljer oss istället för ett annat företag.  
 
Hur konkurrerar ni gentemot internetresebyråer?  
 
Det finns ingen riktigt internet konkurrens eftersom kunden kan hitta oss och boka på nätet 
men man kan inte betala via hemsidan. Skillnaden med internetresebyråer är att påpeka det 
som är speciellt med våra resor. Det unika, kunskapen och man får det man betalar för 
eftersom det ingår väldigt mycket. För oss är det snarare att kunna hävda oss för konkurransen 
för de andra företag som gör nästan samma sak som vad vi gör. Skillnande är att de företag 
inte gör det lika bra som vi eftersom det kan finnas en prisskillnad. Vi måste bli bättre på att 
lyfta fram våra fördelar så att kunderna ser det, då kunder kan vara priskänsliga. Vårt 
utmaning är att berätta varför vi är bättre gentemot andra Svenska konkurrenter som säljer 
nästan samma sak.  
 
Upplever ni att kundens krav på er har förändrats sedan internetresebyråerna tog över en stor 
del av marknaden?  
 
Generell har resenärer blivit mer kräsna och pålästa. En liten del av resenärer har alldeles för 
höga förväntningar/uppfattningar om områden långt bort från stan och då har de missförstått 
varför vi befinner oss just där. Tillgängligheten har gjort att man förväntar sig service i fel 
områden där det inte existerar. Även att vi Svenskar reser otroligt mycket, detta leder till att 
en del resenärer blir lite blase. Det känns inte lika fantastiskt eller unikt utan resenärer vill 
ibland bara avverka.  
 
Hur kan det personliga mötet påverka kundens val av resa?  
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Jättemycket! Jag tror att vi har otroligt mycket kunskap och kan höra vad kunden är ute efter 
samt vad hon/han har för behov. Jag tror att det är viktigt eftersom många av våra kunder 
kommer in till kontoret för att boka eller träffa oss personligen.  
 
Vad tror du om researrangörer och traditionella resebyråer/arrangörs framtid? 
 
Jag tror att det alltid kommer finnas ett behov av att resa på det här sättet. Det gäller att kunna 
förmedla fördelarna med det vi erbjuder. Behovet av researrangörer och traditionella 
resebyråer/arrangörer tror jag kommer finnas kvar. En liten utmaning är att ändra stucket så 
att yngre resenärer inte tror att det är jättemossigt att åka på en gruppresa. Då vi även erbjuder 
aktiva/ äventyrsresor som vänder sig mer till yngre resenärer. Men jag tror att det fortfarande 
finns vissa yngre som har fel uppfattning om våra resor och tror att det är pensionärs resor vi 
sysslar med. Vi behöver ändra lite vår image så att de yngre inte tror att vi enbart arbetar med 
resor för äldre. Jag tror man måste tydliggöra fördelarna med gruppresor för att överleva i 
marknaden.  
 
 
Hur tror du skräddarsydda resors roll kommer utvecklas? Tror du de kommer överleva i 
framtiden?  
 
Ja, skräddarsydda resor finns det ett stor behov av inom barnfamiljer och mindre sällskap.  
 

Bilaga 6. Reisegiganten 
 
Intervju med Tarjei Aasheim, Key Account Manager och medieansvarig på Reisegiganten. 
Reisegiganten marknadsför resebyråers resor på internet. 
 
 
Vilket år startades företaget? 
 
Företaget grundades 2000 och då var solfaktor.no och restplass.no två separata företag.  
November 2009 slog solfaktor.no och restplass.no ihop och började företagets Reisegianten . 
Nu finns vi i Norge, Sverige och Danmark och har en omsättning på cirka 1,2 miljarder 
norska kronor. 
 
Hur kommer ni i kontakt med de olika resebyråerna som ni marknadsför? Är det ni som söker 
upp resebyrån eller dem som kontaktar er? 
 
Vi är oftast kontaktade av agenter, men turistmässor etc är naturligtvis en chans att träffa nya 
potentiella partners. 
 
Vilken marknadsföringsstrategi använder ni er av då ni marknadsför resor och resebyråer? 
Om det via flera kanaler, vilken är då viktigast? 
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Vi använder en mediemix som är ganska bred: online, print , utombordare , TV , radio . 
Främst google, print (tidningar och tidskrifter) och utombordare ( klar kanal ) är de viktigaste 
kanaler vi använder de vid lite större kampanjer. Vi kan även använda oss av TV. 
 
Hur upplever ni att resebyråernas krav på marknadsföring har förändrats sedan starten? 
 
Det beror egentligen på landet, men vi är en ren online- byrå är det naturligtvis varit starkt 
kopplad till de kanaler som är trafikbringande och det ger en hel del försäljning. 
Google och social media har varit de kanaler vi använder oss av mest . En del utskrifts att 
väcka uppmärksamhet och nyfikenhet. Webbannonser+ olika Bartnes avtal är också viktiga 
inslag. Tidigare var det mycket marknadsföring offline , men det används mer och mer pengar 
över online nu . 
 
Marknadsför ni både internetresebyråer och fysiska resebyråer utan internetförsäljning? Hur 
ser ni att det skiljer ser mellan dessa två bokningskanaler rent generellt? 
 
Med oss , endast spelare med online-lösningar , det vill säga små myndigheter som inte hör 
till det nätet inte får möjlighet att få synlighet med oss . 
Det finns också vissa krav på volym för att bli en del av våra sidor . 
 
Vad tror ni om framtiden för resebyråerna? 
 
Turismen är en bransch som utvecklas mycket snabbt och innovativa hela tiden . De som inte 
utvecklar det lösningar som är enkla att använda och ger ett öppet sätt till kunden har klickat 
på köp och ges kort kommer att dö ut på kort sikt. 
 
Nordens länder i Europa som den mest beställda resor via Internet . Utvecklingen på 
marknaden har varit SLI kat de små byråerna stängdes en efter en på grund av alltför sent 
reakjson iforhold till hur utvecklingen av Internet har varit . 
 
De närmaste åren kommer vi att se en trend mot eNom order av resor på mobiltelefonen 
används mer och mer för oss alla . Hittills förblir stationär lösning som genererar merparten 
av försäljningen , men vi ser att mobiltelefonen börjar vokne . 
 
För ett år sedan hade vi cirka 8 % av vår trafik på mobil, i dag är vi över 25 % . 
 
Det som är spännande med internet och datorer är att allt nu kan mätas och spåras och de som 
är bra på det kan vinna i längden. 
  
 
Vennlig hilsen  Tarjei Aasheim Key Account Manager / Medieansvarlig  Reisegiganten AS 
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Bilaga 7. MR JET 
 
Intervju med Björn Alvarsson, Marknadsföringschef på Internetresebyrån Mr Jet. 
 
Mailintervju 19 maj 2014 
  
Hur många typer av resebyråer finns det idag? 

  
Det beror på hur granulärt man ämnar kategorisera men rent krasst kan man generalisera och 
säga att vi för privatmarknaden har 3 huvudsakliga typer av resebyråer: Traditionella 
resebyråer, researrangörer och onlineresebyråer. 
  
Har resebyråns roll förändrat sedan internets uppkomst? 

  

Ja, rollen har framförallt förändrats eftersom man till en allt större utsträckning konkurrerar 
om bokningar med fler resebyråer samt även direkt med flygbolag och hotell som till en 
mycket högre utsträckning än tidigare säljer sina tjänster direkt till slutkund. Det slutgiltiga 
syftet är dock fortfarande att man möjliggör transport och logi till och på olika destinationer. 
En annan konsekvens är att de absolut flesta resebyråer förväntas ha ett väldigt mycket 
bredare utbud och erbjuda större flexibilitet än i eran före Internets expansion och det har 
tvingar de flesta aktörer att ta en drastiskt förändrad roll för att inte tappa försäljning.   
  
Hur bokar kunden vanligast via internetresebyrå? 

  
Det absolut vanligaste bokningssättet på en internetresebyrå är meddelst någon typ av 
bokningsmotor eller bokningsschema som i realtid har kapaciteten att boka flygstol, logi, 
hyrbil eller en kombination av dessa. 
  
Vad förväntas det av kunden när han/hon bokar sin resa via en internetresebyrå? 
 
Det förväntas att kunden är någorlunda datorvan för kunna genomföra en bokning samt har en 
e-mailadress för att kunna motta bokningsbekräftelse och annan relevant information om 
resan.  
  
På vilket sätt erbjuder ni service till kunden? 
 
På MrJet skulle jag vilja påstå att vi skiljer oss något från onlineresebyrånormen genom att 
erbjuda en kundtjänst av högsta kvalitet. Den service vi idag erbjuder via telefon, chat och 
kontaktformulär vågar jag generellt påstå vara mycket bättre än vad många flygbolag, hotell 
eller våra konkurrenter erbjuder. Det vittnar även våra kundnöjdhetsundersökningar om.  
  
Vad är syftet med internetresebyråernas existens i Sverige? 
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Jag tror man exempelvis kan dra parallellen till varför så många använder Internetbanker idag. 
För många är det smidig effektivt att kunna söka efter resor och sedan även boka dessa på 
valfri enhet; oavsett om man sitter på bussen på väg till jobbet eller hemma i soffan framför 
TV. Precis som med de flesta bankärenden så slipper du ödsla tid på att gå till en faktisk butik 
eller hålla dig till vissa fasta öppettider. Dessutom är stor flexibilitet och utbud något som allt 
mer efterfrågas och på så sätt berättigas internetresebyråns existensen.   


