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Förord 
Denna studie har gjorts i ämnet Turismvetenskap på Södertörns Högskola under årskurs tre. 
Det har varit en intressant och lärorik period då undersökningen bidragit med värdefull 
kunskap. Vi vill med detta rikta ett stort tack till de som medverkat för att göra denna studie 
möjlig.     

Främst vill vi tacka vår handledare Christian Widholm som under studiens gång varit till stor 
hjälp för att komma vidare. Christian har väglett oss och delat med sig av sin kunskap under 
arbetets gång. Vi vill likaså tacka våra opponenter som med sina åsikter bidragit till högre 
kvalitet av arbetet. 

Vi vill även rikta ett stort tack till de personer som tagit sig tid och engagemang att vara 
delaktiga i arbetet och bidragit med värdefull information. 

Claes Pellvik, Marknadschef Ving  

Ann-Sofie Holm, resesäljare på Fritidsresor 

Ett stort tack till samtliga respondenter som varit delaktiga i vår enkätundersökning och 
bidragit med viktigt material till undersökningen. 

Stockholm, juni 2014   



SAMMANFATTNING 
 
Titel: Kundens val av researrangör 
Datum: 2014-06-04 
Nyckelord: Researrangör, kunder, konsumentbeteende, köpprocess, Gapmodellen, 
kundtillfredsställelse  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som kunden anser påverkar och avgör valet 
av researrangör samt jämföra detta med researrangörernas egen syn. En avgränsning har 
gjorts till två researrangörer, Ving och Fritidsresor samt till privatturism. 

Studiens disposition består av ett inledande kapitel i form av introduktion där bakgrund, syfte 
och frågeställningar presenteras följt av en avgränsning. Vidare presenteras studiens 
teoretiska grund som följs av det metodologiska tillvägagångssättet. Det fjärde kapitlet består 
av den insamlade empirin och uppsatsen avslutas med analys och slutsatser som baseras på de 
ovannämnda kapitlen.  

Studien undersöks utifrån fyra teorier vilka belyser konsumentbeteende, köpprocess, 
kundtillfredsställelse och eventuella gap mellan kundernas samt företagens uppfattning. Dessa 
teorier ligger till grund för studiens diskussion och slutsats. Det teoretiska materialet baseras 
på vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet.	  	  

En metodtriangulering har tillämpats i studien där kvantitativ och kvalitativ metod i form av 
enkätundersökningar och intervjuer utgör grunden för det material som presenteras i empirin. 
Då studien analyserar och jämför researrangörernas syn med kundens syn har en komparativ 
design tillämpats.	  

Resultaten från undersökningen presenterar både likheter och skillnader mellan kundernas 
respektive företagens syn på faktorer som påverkar valet av researrangör. Likheterna har 
resulterat i synen på hemsidans betydelse, direktflyg samt marknadsföring i form av 
omdömen från nära och kära. Skillnaderna som kunde urskiljas var främst synen på sociala 
medier. Undersökningen visar att kunderna anser att service/tillgänglighet/kontakt är den mest 
centrala och avgörande faktorn när beslut av en researrangör görs.     



ABSTRACT 
 
Title:	  Customer's choice of travel agencies 
Title in original language: Kundens val av researrangör 
Date: 2014-06-04 
Keywords: Travel agencies, customers, consumer behavior, buying process, Gap model, 
customer satisfaction 
Language of text: Swedish  
 
The study intends to examine the factors that affect the customer choice of travel agencies, 
then compare this to the travel agencies own views. A distinction has been implemented to 
two travel agencies, Ving and Fritidsresor as well as private tourism. 

The study consists of an introductory chapter of the topic where the background, purpose and 
research questions are presented which is followed by the study delamination. Further, the 
study presents the theoretical foundation followed by the methodological approach. The 
fourth chapter consists of the collected empirical data where the last chapter includes analysis 
and conclusions of all previous findings.  

The study examines based on four theories that illustrate consumer behavior, buying process, 
customer satisfaction and gaps between the customers and the companies view. The 
theoretical material is based on scientific articles and literature on the subject.  

A triangulation has been applied in the study with quantitative and qualitative methods in the 
form of surveys and interviews form the basis of the material presented in the empirical data. 
The study analyzes and compares the travel agencies views with the customer's perspective, 
therefore a comparative design has been applied. 

The results of the survey presents both similarities and differences between the customers and 
the companies views on factors affecting the choice of travel agencies. The similarities have 
resulted in the perception of the site's significance, direct flight as well as marketing in the 
form of reviews from friends and family. The differences that could be identified were 
primarily the perception of social media. The investigation resulted that the customers 
consider service/availability/contact as the most central and determining factor in the decision 
of a travel agency.   
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet kommer en introduktion och problemdiskussion till studiens 
undersökning att presenteras. Vidare presenteras studiens syfte, frågeställningar samt 
relevanta definitioner. Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens 
avgränsningar och en kort företagspresentation av studiens undersökningsobjekt. 

1.1 Introduktion  
Expansionen av dagens utbud av produkter och tjänster har bidragit till att kundens krav har 
ökat där kunden idag begär högre kvalitet, större utbud, bättre service och lättillgänglighet. 
Detta tillsammans med att konkurrensen ökar bidrar med svårigheter för företagen att få 
kunden att köpa just deras produkter eller tjänster. Det är således viktigt för företagen att 
erbjuda mervärde som gör att kunden väljer det företag där dess krav uppfylls (Olsson et. al, 
2005). Företagens förståelse för vad som påverkar kundens val är därmed av stor vikt då det 
bidrar till en ständig konkurrensfördel (Eisenhardt, Martin, 2000). Företagen måste 
följaktligen samla information om kunderna för att ha möjlighet att anpassa efter vad 
kunderna kräver. Bristande kunskap om kundens behov kan leda till negativa konsekvenser 
(Pan & Zinkhan, 2006, s. 239-240; Kotler et al., 2002, s. 191-193).  

Trots företagens medvetenhet kring denna konkurrensfördel är det något som bortprioriteras 
bland svenska företag. Idag är det få företag som lägger tid och resurser på att tillfredsställa 
kundens krav trots att detta visar sig vara en central punkt för framgångsrika företag 
(Sverigestudien, 2013).  Sverigestudien, vilket är en undersökning som kartlägger värderingar 
som genomsyrar den svenska arbetsmarknaden, visar att samhället idag drivs av 
energikrävande värderingar. Studien visar att majoriteten av företag i Sverige präglas av 
kostnadsfrågor där kundtillfredsställelse inte prioriteras. I länder som USA, Danmark och 
Finland har fokus kring kundens krav landat på topp tio över värderingar som råder hos 
företag. I Sverige hamnade detta element på plats 55 (Sverigestudien, 2013). 

1.2 Problemdiskussion 
Inför varje köp går kunden igenom ett antal steg i sin beslutsprocess där en mängd faktorer 
påverkar valet. De företag som kan identifiera kundens köpmönster i beslutsprocessen kan 
skapa sig en konkurrensfördel då det blir lättare att förmedla rätt incitament (Kotler et al., 
2008, s. 131-132). 

Undersökningar visar att företag lägger enorma summor på produktutveckling och 
effektivisering utan att veta vad kunderna anser är värdefullt för dem. Detta ökar risken för att 
det kan finnas produkter på marknaden som inte efterfrågas av kunden (Krishnan & Ulrich, 
2001). Det kan således finnas en distinktion mellan vad kunden efterfrågar och vad företagen 
erbjuder. Likaså kan det uppstå ett gap mellan vad företagen tror att kunden efterfrågar och 
vad som egentligen efterfrågas.  
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Tidigare studier som identifierats inom ämnet har belyst frågan om faktorer som påverkar 
köpbeslut ur kundens perspektiv där en ytterligare analys saknas. Det lider således brist på 
forskning som berör fler perspektiv än ett där dessa vidare bedöms. Därmed krävs 
undersökningar som jämför kundens syn med företagets syn vad gäller efterfrågan och behov. 
Likaså saknas studier där researrangörer utgör grunden i undersökningen då det i dagsläget 
endast existerar studier som berör andra området inom turismen. Denna undersökning bidrar 
således till en fortsatt kunskapsutveckling inom turismområdet och kan ligga till grund för 
vidare forskning. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som kunden anser påverkar och avgör valet 
av researrangör samt jämföra detta med researrangörernas egen syn.  

1.4 Frågeställningar 
• Vilka faktorer påverkar kundens val av researrangör?  
• Vilka faktorer anser researrangörerna påverkar kundens val? 

1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till två researrangörer, Fritidsresor och Ving. Valet av att studera två 
researrangörer grundas i studiens omfattning där fler än två företag bidrar till ett alltför brett 
omfång. Att endast studera ett företag ansågs bristfälligt, studien av två företag ökar 
tillförlitligheten. Valet av researrangör baseras på det likartade kundsegment (något som 
framgår på researrangörernas hemsidor) samt den totala omsättningen för båda företagen. Den 
komparativa delen av uppsatsen blir därmed enligt oss mer givande och intressant. Detta för 
att tydligare klargöra de faktorer som påverkar kunden vid valet mellan två likartade 
researrangörer med liknande produktutbud och storlek. Studien har sitt fokus på privatturism 
som tillhandahålls av de ovan nämnda researrangörerna vilket innebär att affärsturism inte 
kommer att behandlas.  

1.6 Definitioner 
Turism: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför 
sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften 
(Turistdelegationen, 1995). 

Researrangör: Författarnas definition av researrangör syftar på små eller stora företag som 
ägnar sig åt paketering och försäljning av resor.  

Faktorer: Författarnas definition innefattar de händelser, beteenden och erfarenheter som 
medvetet eller omedvetet påverkar konsumenten.  

Högengagemangsvara: Högengagemangsköpet skiljer sig från lågengagemangsköpet där 
konsumenten gör en omfattande informationssökning och utvärdering av alternativen (Fill, 
2013, s. 95). 



	  

	  

	   Kundens val av researrangör 
Gestlöf & Hendsel 

	  
	   	  

3 

 
Kunder/respondenter: Begreppen kommer i arbetet likställas för att underlätta den språkliga 
strukturen i uppsatsen.   

1.7 Bakgrund 

1.7.1 Företagspresentation Ving 
Ving är Sveriges ledande researrangör och har resmål till över 500 destinationer i fler än 50 
länder. Ving erbjuder charterresor, paketresor med reguljärflyg, enskilda flygbiljetter samt 
hotellövernattningar och har årligen cirka 1 991 000 resenärer (Ving, 2012). Ving är en del av 
den nordiska resekoncernen Thomas Cook plc och deras kundlöfte innefattar att sälja 
förväntningar, upplevelser och minnen. Företaget har som mål att ”resenärerna ska få de bästa 
veckorna året runt med upplevelser som gör att känslan sitter kvar länge” (Ving, 2014a). 
Deras affärsidé bygger på att producera och sälja semesterresor som ger kunderna de bästa 
veckorna på året. Försäljningen av resorna sker via internet, telefon, i egna butiker samt hos 
externa resebyråer (Ving, 2014a). 

Räkenskapsåret för Ving följer moderbolaget Tomas Cook Group plc. Omsättningen avser 
Ving Sverige AB där Ving och Globetrotter ingår. Ving har 169 anställda inom Sverige och 
hade en omsättning på 4 850 000 kronor åren 2012-2013 (Ving, 2014b).  

1.7.2 Företagspresentation Fritidsresor  
Fritidsresor ägs av världens största resekoncern, TUI Travel plc och tillhör 
Fritidsresegruppen. I Fritidsresegruppen tillhör även andra nordiska researrangörer samt 
TUIfly Nordic vilket är Sveriges näst största flygbolag (Fritidsresor, 2013). Då Fritidsresor 
ingår i TUI Travel plc erhålls ingen enskild årsredovisning, den omsättning som presenteras 
innefattar därmed hela TUI Travel plc. Omsättningen år 2012-2013 var 12 478 000 kronor 
och antal resenärer uppkom till 1 600 000. Fritidsresor har i dagsläget 1604 anställda där 
försäljningen av resor sker via internet, butik, telefon samt externa resebyråer. 
Internetförsäljningen var störst med en omfattning på 67 procent under åren 2013-2014, 
därefter kom butik och telefon med 21 procent och externa resebyråer hade 12 procent av 
försäljningen (Fritidsresor, 2013a).  

Fritidsresor arbetar med resedrömmar och semestrar och strävar efter att skapa de bästa 
dagarna på året. Tid tillsammans är ett av Fritidsresors ledord där de vill skapa förutsättningar 
för att semestern ska bli dagarna du minns. Dessutom strävar varumärket Fritidsresor efter att 
skapa en känsla av kvalitet och trygghet (Fritidsresor, 2013b).  
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2. TEORI 
Kapitlet inleds med en beskrivning över faktorer som påverkar konsumentbeteenden följt av 
köpprocessens uppbyggnad. Därefter beskrivs tidigare forskning kring kundtillfredsställelse 
och Gapmodellen vilket ligger som teoretisk grund för denna studie. Kapitlet avslutas med en 
teoretisk syntes för att tydliggöra varför teorierna valts att anammas.  

2.1 Konsumentbeteenden  
Blythe (2008, s. 56-58) talar om tre typer av influenser som påverkar en konsuments beslut, 
vilka är personliga, - psykologiska och sociala influenser. Kotler (2008, s. 131) menar vidare 
att konsumentbeteendet påverkas av ytterligare faktorer som består av; kulturella-, sociala-, 
personliga-, och psykologiska faktorer. Dessa faktorer kan oftast inte påverkas utifrån men är 
något som bör beaktas av företag (Kotler et al., 2008, s. 131). Studien har fokuserat på de 
sistnämnda faktorerna då dessa är mer djupgående och lämpligt omfattande för att uppfylla 
syftet.        

2.1.1 Kulturella faktorer 
Enligt Kotler et al., (2002, s. 192-193) baseras kulturella faktorer på den grund, preferens och 
beteende som kunden får under sin uppväxt, bland annat genom familj och skola. De 
kulturella faktorerna delas vidare upp i tre delar; kultur, subkultur samt social klass vilka 
samtliga påverkar kunden. Genom kulturen försöker företag att förutse kulturella skiftningar 
för att ha möjlighet att skapa framgångsrika produkter. Axelsson & Agndal (2005, s. 107-112) 
menar även att kulturen påverkar kunden mest då människans beteende är ett resultat av 
inlärning och erfarenhet.   

2.1.2 Sociala faktorer 
Enligt Gajjar (2013) påverkas kundens beteende av de sociala faktorerna som kundens 
umgängeskrets, familj samt sociala roll och status. Umgängeskretsen är de som har en direkt 
eller indirekt påverkan på en individs attityd eller beteende. Dessa kan påverka individen till 
nya beteenden och livsstilar, influera attityder och självbilder samt inverka på valet av 
produkter och tjänster. Familjen utgör den mest inflytelserika referensgruppen. Detta gäller 
främst vid dyrare köp såsom resor då majoriteten av familjer fattar gemensamma beslut vid 
sådana köp. Enligt Axelsson & Agndal (2005, s. 107-112) tenderar även individer att välja de 
produkter som reflekterar och kommunicerar deras roll och status.  

2.1.3 Personliga faktorer  
Axelsson & Agnal (2005, s. 107-112) tyder på att en kunds beslut baseras på personliga 
karaktärer som bland annat personens ålder, livsstil, utbildning, ekonomiska situation och 
personlighet. En individ påverkas således beroende på vilket stadie i livet personen befinner 
sig där åldern kan spela stor roll vid val av produkt eller tjänst. En individ påverkas även av 
sin utbildning och ekonomiska situation vilket måste beaktas vid exempelvis nya 
produktlanseringar. Kotler et al., (2008, s. 139-141) påstår vidare att personliga faktorer kan 
vara ett användbart verktyg för marknadsförare vid analysering av konsumenters beteende vid 
specifika produkter eller tjänster.  
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2.1.3.1 Kön 
Bakshi menar (2012) att kön är en ytterligare variabel som har stor påverkan på 
konsumentbeteende, en variabel som ofta förbises. Han menar att på grund av mäns och 
kvinnors varierande uppfostran skildras olika beteenden och män och kvinnor agerar 
annorlunda beroende på köpsituation. Detta sker oavsett vad beslutsfattandet involverar, 
könen ter sig olika i beslutsfattandet då män och kvinnor arbetar med differentierade stimuli 
och parametrar för utvärdering. Undersökningar visar att kvinnor bland annat finner glädje 
när de handlar till skillnad från män som tenderar vara mer likgiltiga vid dessa tillfällen 
(Bakshi, 2012). Ytterligare en undersökning visar jämförbara skillnader mellan mäns och 
kvinnors inköpsbeteende hos den Amerikanska befolkningen. Resultatet visar en distinktion 
mellan hur kvinnor och män beter sig vid inköp av varor (Kuruvilla et al., 2009). Uppenbara 
könsskillnader existerar dock inte enbart på grund av genetiska orsaker utan ofta på grund av 
kulturella skillnader (Bakshi, 2012). Med ovan nämnd information anser skribenterna att 
variabeln kön är viktig att beakta då resultatet kan skiljas åt. 

2.1.4 Psykologiska faktorer  
Kotler (2008, s. 142-145) menar att en persons psykologiska faktorer påverkas i sin tur av 
fyra andra psykologiska variabler: Övertygelse och attityd, motivation, uppfattning, inlärande. 
Likaså anser Gajjar (2013) att ett motiv eller drivkraft är ett behov som är tillräckligt starkt för 
att styra personen till att söka tillfredsställelse. En person som har en motivation är sedan redo 
att agera. Hur personen agerar påverkas av personens uppfattning av situationen. Inlärning 
baseras på de förändringar som sker i en individs beteende genom erfarenhet. Genom 
inlärningen får personen övertygelse och attityd vilka i sin tur påverkar personens 
köpbeteende (Gajjar, 2013).    

2.2 Köpprocess 
Köpbeslut varierar beroende på olika faktorer, varav en är graden av engagemang från 
kundens sida gällande produkten för köpet. Högt engagemang innefattar således en vara eller 
tjänst som kunden anser vara viktig samt upplever en finansiell risk med köpet. Detta kan 
exempelvis vara resor, bilar, diskmaskiner, hus eller försäkringar. Dessa är produkter eller 
tjänster vilka inhandlas sällan och skapar en hög grad av engagemang. I samband med det 
lägger kunden ner mycket tid på införskaffning av information för att på så sätt ha möjlighet 
att minska den upplevda risken. Många studier hänvisar endast till den vanliga köpprocessen. 
Baserat på ovan nämnd information och det faktum att studien beaktar resor kommer 
uppsatsen utgå från en beslutsprocess kopplat till högengagemangsvaror (Fill, 2013, s. 95).  

Skillnaden mellan låg- respektive högengagemangsvaror är att lågengagemangsvaror har 
lägre risk vilket innebär att kunden har möjlighet att ”testa” produkten eller tjänsten innan 
köpet och på så sätt bilda sig en uppfattning. Till skillnad innebär högt engagemang 
granskning av produkten innan köpet för att på så sätt bilda sig en uppfattning. Det går 
således inte att ”testa” produkten som vid en lågengagemangsvara (Fill, 2013, s. 95-97).   
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Den mest kända och framkommande modellen vid diskussioner kring köpprocesser består 
sammanlagt av sju steg och är utarbetad av Engel et al., (1995, s. 142). Modellen har dock 
kritiserats då ett flertal brister i modellen kunnat urskiljas (Nordfält, 2007). Nordfält (2007) 
ifrågasätter huruvida kunden verkligen genomgår samtliga steg i köpprocessen och om detta 
sker i kronologisk ordning. Vidare diskuterar Nordfält (Nordfält, 2007) om kunden besitter 
den kognitiva kapacitet som modellen för beslutsprocessen förutsätter att kunden har. 

Kritiken till modellen har bidragit till att skribenterna valt att tillämpa en mer refererad och 
förkortad version av modellen som endast består av fem steg framtagen av Chris Fill.  

Modellen nedan visar hur en individ anses förflyttas när denne har högt engagemang. Då 
kunden associerar högengagemangsvaror med hög risk är ett typiskt sådant kundbeteende 
förknippat med kundens önskan att minska den upplevda risken. Det viktigaste i modellen 
består av att en stor del av informationen söks upp i ett tidigt skede vilket skapar en attityd 
redan innan ett åtagande eller köp sker. Informationssökandet är i och med det en viktig del i 
beslutsprocessen hos högengagemangsvaror då kunden är mer engagerad och noggrannare i 
köpet. Detta då individer är starkt motiverade och informationssökningen är omfattande vilket 
kräver bearbetning samt utvärdering. Om förväntningarna för en högengagemangvara 
uppfylls kan detta leda vidare till att kunden stimuleras att återkomma vid nästkommande 
tillfälle och på så sätt bidra till en långvarig relation (Fill, 2013, s. 95-96).   
 
 

	  

	  

	  

	  

 

Figur 1: High involvment decision making.  

Steg 1: Medvetenhet 
Medvetenhet innebär att kunden identifierar sitt behov eller problem och är införstådd med de 
risker som finns i relation till högengagemangsvaror (Fill, 2002, s. 96-104).   

Steg 2: Informationssökning 
Kunden införskaffar information för att ett beslut ska kunna tas och för att ett köp ska 
genomföras. Detta kan exempelvis vara genom internet, tidningar, annonser, bekanta eller 
TV-reklam. Informationens omfattning baseras på hur viktigt kunden anser att köpet är, hur 

Källa: Fill, 2013, s. 96 
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lättillgänglig informationen är samt kundens tidigare erfarenheter (Fill, 2002, s. 96-104). 

Steg 3: Attityd                                                                                                                               
Efter informationssamlingen utvärderar kunden alternativens fördelar, egenskaper, image och 
bildar sig därefter en attityd kring de olika företagens erbjudanden. Personlig försäljning kan 
påverka kundens attityd (Fill, 2002, s. 96-104).  

Steg 4: Test/experimenterande 
Ett test eller experimenterande av en produkt eller tjänst sker om kunden införskaffat sig en 
tillräckligt positiv attityd för att anse sig vara intresserad att testa produkten och genomföra ett 
köp (Fill, 2002, s. 96-104). 

Denna fas uppstår om kunden fått en tillräckligt positiv attityd gentemot produkten och om 
den är tillräckligt lockande för att testas. Om köpet inte blir av kan det bland annat bero på att 
kunden upplever att riskerna är för höga, att varan är slut eller att bättre erbjudanden från 
andra produkter uppträder (Fill, 2002, s. 96-104).   

Steg 5: Långsiktigt beteende 
Uppfyller produktens kvalitet de krav och förväntningar som kunden har kan ett långsiktigt 
beteende skapas. Detta är något som företag bör beakta då ett långsiktigt beteende ofta 
genererar nöjda kunder. En nöjd kund talar fördelaktigt om företaget och dess produkter samt 
gör troligast återköp (Fill, 2002, s. 96-104).   

2.3 Kundtillfredsställelse  
Den växande konkurrensen bidrar till att intresset för kundtillfredsställelsen ständigt ökar 
(Grönroos, 2008). Företag arbetar för att kunden ska återkomma och vara lojal vilket bidrar 
till lönsamhet för företag. Vidare kan detta leda till att en nöjd kund rekommenderar företaget 
till en bekant vilket skapar en positiv marknadsföring som inte kräver några ekonomiska 
resurser (Söderlund, 2003, s. 60).  

Kundnöjdhet är enligt Agyapong (2011) en upplevelse som jämför upplevd kvalitet med 
förväntad. Tidigare forskning påpekar att det därmed är en känsla som uppstår i ett behov som 
kunden vill få tillfredsställt genom ett inköp av en produkt eller tjänst (Zeithaml & Bitner, 
2003; Bergman & Klefsjö, 2007). Söderlund (2003, s. 62) beskriver att kundnöjdhet är ett 
särpräglat tillstånd eller attityd som uppstår i varje individs förstånd. I och med det kan två 
individer uppleva samma tjänst på olika sätt vilket avgörs av individens förväntningar, 
tolkningar samt tidigare erfarenheter.  

Enligt tidigare studier har förmågan att ge sina kunder god service blivit ett måste för 
företagens överlevnad (Berry et al., 1988). Avgörandet om en service är god eller inte sker via 
en jämförelse mellan kundens förväntningar och den levererade servicen. Många författare är 
överens om att bemötandet av en kund kan vara en avgörande faktor vid val av företag (Hart 
et al., 1990). Hart et al., (1990) tar upp att den största anledningen till att kunder blir illojala 
mot företag är att deras problem blivit dåligt omhändertagna eller lösts på ett dåligt sätt. 
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Agyapong (2011) anser att kundnöjdhet mäts utifrån kundens perspektiv. För att mäta detta 
identifieras enskilda faktorer som anses vara viktiga för kunden. Dock anser García-Aracil 
(2009) att det inte tillräckligt att endast ta reda på i vilken uträckning kunden är nöjd. För att 
förstå komplexiteten bör företaget ta reda på vilka faktorer som bidrar till tillfredsställelsen. 
Vidare diskuterar Bergman & Klefsjö (2007) samt Söderlund (2003) att den totala 
upplevelsen är viktig att ta reda på då det är det totala omdömet som avgör graden av nöjdhet. 
En modell som anses vara passande vid mätning av kundnöjdhet och som kan vara ett viktigt 
verktyg för företag är Gapmodellen. Nedan kommer denna att presenteras för att vidare kunna 
analyseras.  

2.3.1 Gapmodellen 
Tidigare studier gjort av Berry & Clark (1998) har tagit fram och utvecklat en modell vid 
namn Gapmodellen som hjälper företag att identifiera fem gap som kan skapa missnöje hos 
kunder. Även Grönroos har framställt en gapanalysmodell som ger en bra översikt över 
eventuella sprickor mellan ledning och kund (Grönros, 1990). Grönroos (1990) modell är 
dock mer tjänsteinriktad med fokus på vilken roll i tjänstesystemet den interna 
marknadsföringen har vilket resulterat i att skribenterna bedömde den förstnämnda modellen 
som mer relevant. Berry och Clark (1998) anser att företag som inte lyckas med att 
implementera kunders önskemål leder till missnöje där modellen fungerar som ett hjälpmedel 
för att urskilja orsaker varför en kund inte blir helt nöjd. Olika funktioner och åtgärder i 
företaget samverkar och påverkar gemensamt kundens tillfredsställelse. Missnöje inom 
servicemarknader som exempelvis turism beror ofta på ett gap mellan förväntningar och 
upplevt resultat (Gill & Ibrahim, 2005). 

Modellen identifierar fem gap. 

Gap 1: Skillnader mellan företagens uppfattning om kundens förväntningar och kundens 
verkliga förväntningar. Zeithaml & Bitner (2003) anser att vetskapen om kundens 
förväntningar är det första och mest kritiska steget för att kunna leverera rätt tjänster. Vidare 
menar Bergman & Klefsjö (2007) att utan denna vetskap kan företagen inte leverera det 
kunden önskar, vilket i sin tur leder till missnöje.  

Gap 2: Skillnader mellan företagens uppfattning av kundens förväntningar och den utformade 
tjänsten och servicekvalitén. Företagens vetskap om kundens önskemål leder inte alltid till att 
den levererade tjänsten lever upp till förväntningarna. Detta kan bero på flera olika faktorer 
som exempelvis bristande insikt hos ledningen eller bristfälliga mål. (Bergman & Klefsjö, 
2007) 

Gap 3: Skillnader mellan den utformade tjänsten och den tjänst som faktiskt erbjuds. Trots att 
företag designat tjänsten utefter kundens förväntningar kan denna verkställas på ett oönskat 
sätt. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Gap 4: Skillnader mellan tjänsten som erbjuds och företagens externa kommunikation till 
kunderna. Detta gap uppstår när företag utlovar löften genom sin marknadsföring som sedan 
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inte uppfylls. Utlovandet stämmer således inte överens med den faktiska tjänsten vilken i sin 
tur leder till missnöje. Gapet kan uppstå genom dålig intern kommunikation mellan företagets 
olika avdelningar där alltför stora förhoppningar ges till kunden. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Gap 5: Skillnader mellan kundernas förväntningar och kundernas uppfattning av den 
levererade tjänsten. Detta gap uppstår när förväntningarna inte stämmer överens med den 
levererade tjänsten. Gapet är därmed summan av de fyra ovanstående gapen. Enligt Bergman 
& Klefsjö (2007) kan gap fem endast elimineras genom att förebygga att de fyra ovanstående 
gapen uppstår.  

2.4 Teoretisk syntes 
Konsumentbeteende:  
Valet av konsumentbeteende som en del av teorin baseras på den enkätundersökning som 
genomfördes i studien. Vidare anses detta viktigt för möjligheten att uppnå syftet. Då syftet 
innefattar undersökning av kundens åsikter vid valet av researrangör bör kundens 
bakomliggande beteende därmed beaktas. Konsumentbeteende som teori har valts att 
presenteras på grund av möjligheten att utvärdera och göra en djupare analys av 
respondenternas resultat från enkätundersökningen.  

Valet av att djupgående innefatta kön som en del i materialet som presenteras baseras på 
enkätundersökningens utformning då kön är en variabel som förekommer. Kön som variabel 
används för att införskaffa sig en djupare kunskap kring respondenterna svar samt få en 
bakomliggande förståelse kring detta. Likaså anses detta vara bristfälligt vid tidigare studier 
då kön som variabel inte diskuteras.    

Köpprocess: 
Köpprocessen som presenteras i teorin innefattar högengagemangsvaror. Avsikten med 
processens medverkan relateras till uppsatsens syfte. Då studien ämnar undersöka 
turismbranschen och bokning av resor anses det vara mer relevant att enbart beakta detta 
utifrån en högengagemangsprocess (Fill, 2013, s. 95-96). Vidare i studien kommer detta att 
analyseras och diskuteras.  

Kundtillfredsställelse och Gapmodellen:                                                                                       
För att undersöka eventuella skillnader mellan researrangörernas och kundens syn på faktorer 
som är viktiga vid valet av researrangör har tidigare forskning kring kundtillfredsställelse och 
Gapmodellen används. Valet av att grunda arbetet i dessa två teorier baseras på företagens 
medvetenhet om vad kunden kräver för att skapa kundnöjdhet.   
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3. METOD 
Metodkapitlet beskriver de metodologiska tillvägagångssätten vilket studien har som 
underlag. Inledningsvis redogörs för val av undersökningsmetod och datainsamlingsmetoder 
som följs av en diskussion kring utformning av enkätundersökning och intervjuer. Slutligen 
diskuteras analysmetod, studiens tillförlitlighet, metod- och källkritik samt studiens hänsyn till 
etiska bestämmelser.                                                                                                                       

3.1 Forskningsansats 
Epistemologi och ontologi är två grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp. Epistemologi 
är läran om hur kunskap kan nås och består av realism och empirism. Ontologi behandlar 
frågor som exempelvis ”vad som finns” eller vad som är verkligt, där en uppdelning görs 
mellan objektivism och konstruktivism. Dessa är två synsätt vilka beskriver hur forskaren 
väljer att tolka den värld individen befinner sig i, där denna studie använder sig av ett 
konstruktivistiskt synsätt. Objektivism innebär att människan möter sociala företeelser i form 
av yttre fakta som ligger utanför dennes förstånd och kan inte påverkas. Ståndpunkten i 
objektivismen är att sociala företeelser och dess betydelse har en existens vilka är oberoende 
av sociala aktörer (Bryman, 2011, s 30-37).  

Konstruktivismen innebär enligt Bryman (2011, s. 36) att skribenterna ser sociala företeelser 
och kategorier vilka skapas av sociala samspel och att de befinner sig i ett tillstånd av ständig 
revidering. Till skillnad från objektivismen ser konstruktivisterna på regler i en organisation 
som en generell uppfattning eller en form av samstånd i jämförelse med befallningar. De 
ifrågasätter kultur och organisation som givna element och att sociala aktörer har en 
uppfattning om att dessa inte går att påverka utifrån en yttre verklighet (Bryman, 2011, s 36-
39). Författarna i denna studie erhåller föreställningen att individer grundar uppfattningar på 
erfarenheter och upplevelser. Detta baseras på studiens kvalitativa del i form av intervjuer och 
jämförelsen mellan företagen och kundens syn där researrangörerna anses skapa egna samspel 
och ständig utveckling. Studien utgår således från ett konstruktivistiskt synsätt där människan 
ständigt skapar och utvecklar förklaringar och lösningar. 

Epistemologin och ontologin har vidare två vetenskapsteoretiska perspektiv, positivism och 
hermeneutik. Valet av tolkningsperspektiv baseras på vilken metod studien innehar. 
Positivismen är en vetenskapsteori som endast erkänner säkra fakta och observerbara 
fenomen och gör skarp åtskillnad mellan fakta och värderingar (Bryman, 2011, s. 30-35). 
Samtlig insamlad data är inom positivismens ståndpunkt redan påverkad av befintliga teorier 
(Bryman, 2011, s. 29). Hermeneutiken innebär tillskillnad att vetenskapsteorin betonar 
inlevelse och förståelse där en enhet finns mellan fakta och värderingar (Bryman, 2011, s. 30-
35). Tolkning av insamlat material sker utifrån författarnas perspektiv (Bryman, 2011, s. 507). 
Denna studie baseras därmed på ett hermeneutiskt perspektiv då materialet samt källorna 
bakom materialet har tolkats och studerats.  

Abduktion innebär en kombination av induktion och deduktion. Induktion betyder att 
slutsatserna dras utifrån empiriskt material och är generella och riktiga. Deduktion innebär att 
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ansatsen utgår från generella antaganden för att bilda hypoteser (Bryman, 2011, s. 26-29). 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s. 55) är abduktion ett inslag av båda men tillför egna 
moment. Detta bidrar till att abduktion ligger nära induktion men likaså deduktion genom att 
de teoretiska föreställningarna inte avisas av skribenterna. Vidare leder det till att arbetet inte 
innefattar färdiga teorier då de utvecklas genom insamling av empiriskt material (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 54-56). I denna studie har abduktion tillämpats då teorierna används i takt 
med insamling av empirin samtidigt som teorikapitlet utvecklats efter insamling av empirin.  

3.2 Undersökningsmetod 
Kvantitativa och kvalitativa metoder är två forskningsmetoder som flitigt används inom 
uppsatsskrivande (Backman, 1998, s. 31). Kombinerat med varandra utgör dessa en 
metodtriangulering vilket utgör en större tillförlitlighet gällande resultat då en mer fullständig 
bild ges. Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder bidrar till att undersökningen 
blir mer ekologiskt valid än om endast en av metoderna tillämpas. Ekologiskt valid innebär 
huruvida samhällsvetenskapliga resultat är brukbara i människors vardag samt sociala miljöer 
(Bryman & Bell, 2013, s. 64, 82).  

En tillämpning av metodtriangulering har genomförts under studiens gång då möjligheten att 
nå undersökningens syfte krävde varierande synvinklar och perspektiv. Det krävdes således 
olika forskningsmetoder för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Trianguleringen 
möjliggör även en övergripande helhetsbild jämfört med vad tillämpning av endast en metod 
skulle ge vilket ansåg vara till en fördel (Eliasson, 2013, s. 29).  

Kvantitativ forskning innebär metoder som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig 
transformeras i sådana där betoningen ligger på kvantifiering. Det sker således en användning 
av mätningar, kvantifieringar med hjälp av matematik och statistik. Exempel på kvantitativa 
metoder är experiment, prov, enkäter och frågeformulär (Backman, 1998, s. 31). Kvalitativa 
metoder skiljer sig från kvantitativa då kvalitativ forskning ersätter siffror och tal med ord. De 
ingriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade där intervjuer är ett sådant 
exempel (Backman, 1998, s. 31). Fokus markerar en induktiv syn gällande relationen mellan 
teori och praktik där vikten ligger på generering av teorier (Ahrne & Svensson, 2011, s. 12, 
192).  

Den kvantitativa forskningen utgörs i uppsatsen av en enkätundersökning och den kvalitativa 
forskningen består av intervjuer. Då studien analyserar och jämför researrangörernas syn med 
kundens perspektiv har en komparativ design tillämpats. Komparativ design tillämpas vid 
studier av två kontrasterande fall och kan generera bättre förståelse av en viss social företeelse 
(Bryman & Bell, 2013, s. 89). 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Primärdata  
Primärdata är data som samlats in och analyserats av forskaren själv vilket möjliggör att 
undersökningsprocessen kan kontrolleras. I uppsatsen utgörs primärdata av en 
enkätundersökning samt forskningsintervjuer som personligen samlats in (Eliasson, 2013, s. 
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24).  

3.3.2 Sekundärdata  
Sekundärdata är data som samlats in och analyserats av andra utifrån deras utgångspunkter för 
att undersöka ett annat sammanhang (Eliasson, 2013, s. 24, 53). Sekundärdata i denna uppsats 
baseras på litteratur, tidningsartiklar, forskningsrapporter, avhandlingar samt elektroniska 
källor. Elektroniska källor i denna uppsats utgörs av bland annat Vetenskapsrådet, Codex och 
Sverigestudien. Då det insamlade informationen från enkätundersökningen och intervjuerna 
inte var tillräckliga för att uppnå syftet kompletterades materialet med dessa.   

3.3.3 Enkätundersökning och urvalsstrategi  
Enkätundersökningar är tillsammans med intervjuundersökningar de vanligaste metoderna 
inom kvantitativ metod. En enkätundersökning består av ett frågeformulär som 
respondenterna endera kan inneha i tryckt eller nätbaserad form (Eliasson, 2013, s. 28). 
Skillnaden mellan en enkät och strukturerad intervju är avsaknaden av intervjuare. 
Utformningen bör därmed vara så pass enkel att förstå och lätt att följa för att på så sätt 
begränsa antalet obesvarade frågor. Enkäten bör likaså inneha få öppna frågor då dessa är 
svårare att besvara än slutna frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 246-252). 

Valet av enkätundersökning genomfördes för att komplettera underlaget i studien samt att 
denna metod inte kräver stora resurser (Eliasson, 2013, s. 30). Enkätundersökningen anses 
även vara passande då syftet är att ta reda på vad kunden anser påverka valet av researrangör. 
Enkätundersökningen lades upp som en länk på Facebook till skribenternas vänner och blev 
tillgänglig den tredje april 2014. Detta ansågs vara den mest fördelaktiga metoden för att 
uppnå syftet. Vidare i arbetet kommer för- respektive nackdelar kring den valda metoden att 
belysas. Undersökningens utformning grundar sig i ett bekvämlighetsurval vilket är en typ av 
icke sannolikhetsurval. Ett bekvämlighetsurval består av personer som för tillfället finns 
tillgängliga för undersökaren (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Valet av ett bekvämlighetsurval 
grundar sig i att enkätundersökningen genomfördes på Facebook och därmed var urvalet de 
vänner till skribenterna de som fanns tillgängliga på Facebook. En population definieras som 
summan av samtliga enheter som urvalet görs ifrån vilket i detta fall är samtliga vänner som 
författarna har tillsammans på Facebook (Holme & Solvang, 2006, s. 182). Då samtliga 
Facebookvänner inte valde att svara på enkäten blir därmed urvalet i denna uppsats vänner 
som valt att svara. 

Användningen av sociala nätverkssajter som hjälpmedel vid enkätundersökningar är en 
tämligen ny metod och forskningen kring detta område är begränsad. Frågan om huruvida 
internet kan vara ett lönsamt och livskraftigt forskningsverktyg är fortfarande under 
diskussion (Baltar & Brunet, 2012). Christine Brickman-Bhutta (2012) menar att sociala 
nätverk på internet erbjuder nya sätt för forskare att skapa enkäter snabbt och billigt. De 
största fördelarna med denna metod är att den kan expandera den geografiska räckvidden. En 
enkätundersökning som utdelas på en specifik plats innefattar respondenter som endast 
befinner sig på denna plats vid detta tillfälle. Generalisering av respondenternas svar blir 
därmed begränsade. Användning av virtuella nätverk kan således öka provstorleken och dess 
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representativitet då respondenterna kan befinna sig på olika delar av världen (Baltar & Brunet, 
2012). Något som skribenterna anses vara till stor fördel för möjligheten att besvara studiens 
frågeställningar. Som tidigare nämnt kan ett bekvämlighetsurval inte generaliseras men tack 
vare respondenternas höga svarsfrekvens samt geografiska räckvidd blir resultatet mer 
tillförlitligt.  

Användningen av sociala nätverk som Facebook vid enkätundersökningar administreras även 
på ett mer tidseffektivt vis där tiden för datainsamling minimeras kraftigt jämfört med många 
andra metoder. Onlineundersökningar ger även bekvämligheter för respondenterna gällande 
exempelvis tid. En respondent kan besvara onlineundersökningar vid ett bekvämt tillfälle i 
jämförelse med en telefonundersökning eller enkätundersökning på stan då detta oftast sker på 
en obekväm tid. Detta gör att respondenten inte behöver bli irriterad över den obekväma tiden 
och kan istället svara när detta anses lämpligt (Evans & Mathur, 2005). Enkätundersökningar 
på internet har även fördelen då programmet säger ifrån när svaren ifylls felaktigt. 
Programmet kan även konstrueras så att respondenterna måste svara på en fråga innan de kan 
gå vidare till nästa vilket bidrar till att bortfallet minskar (Evans & Mathur, 2005). Detta 
ansågs vara till stor nytta vid insamling av materialet från enkätundersökningen då det 
resulterade i en hög svarsfrekvens.   

Den huvudsakliga begränsningen vid användningen av Facebook är att den inte är avsedd för 
postbefordran och om samma meddelande skickas många gånger, kan administratören 
blockera kontot. Det finns även risk för att respondenterna ser meddelandet som skräppost 
och därmed ignorerar undersökningen. Detta innebär att länken till enkätundersökningen 
måste finnas tillgänglig som en så kallad uppdatering och inte skickas som ett personligt 
meddelande. Populationen på undersökningen skiljer sig då denna är kopplad till utförarens 
unika kontaktnät. Svaren kan således skilja sig beroende på vem som genomför 
underökningen. Detta då populationen utgörs av skribenternas kontaktnät och en replikation 
kan därmed försvåras. Hänsyn måste även tas till möjligheten att ta bort eller lägga till vänner. 
Detta har skribenterna dock medvetet valt att undvika under perioden då enkätundersökningen 
var aktiv (Evans & Mathur, 2005).  

Baltar & Brunet (2012)  menar att om vi idag säkert kan bedriva onlinetransaktioner, politiska 
kampanjer och utbildningar via nätet kan även forskningsmetoder via nätet ske på ett 
tillförlitligt sätt. Vetenskaplig social forskning tar hänsyn till verkligheten och dess 
förändringar och det är numera enligt Baltar & Brunet (2012) omöjligt att förstå mänskligt 
beteende och dess sammanhang utan att ta hänsyn till den virtuella verkligheten. Då 
undersökningen ämnar förstå kundens val anses därmed en onlineundersökning vara lämplig.  

3.3.4 Utformning av enkätundersökning 
Enkätundersökningen som genomfördes hade i förväg testats för att på så sätt ha möjlighet att 
korrigera och förbättra den slutgiltiga utformningen, vilket benämns pilotundersökning. 
Pilotundersökningen gavs ut i tryckt form till tio respondenter som bestod av släkt och vänner 
till skribenterna. Detta genomfördes med syftet att stämma av om undersökningen är korrekt 
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utformad samt om undersökningen mäter det som är avsett att mäta (Olsson & Sörensen, 
2011, s. 153). Utifrån de rättningar och korrigeringar som gavs från pilotundersökningen 
genomfördes sedan den slutgiltiga enkätundersökningen på Facebook. Enkätundersökningen 
bestod av totalt 15 frågor varav tio frågor innehöll underfrågor. Underfrågorna i detta fall 
tillhörde huvudrubriken och varierade mellan tre till sju frågor. Frågorna bestod av både 
öppna samt slutna frågeställningar och besvarades av totalt 150 respondenter varav 96 
kvinnor och 54 män. Valet att tillämpa både öppna samt slutna frågor baseras på studiens 
syfte och frågeställningar. Den öppna frågan hjälper att besvara vad som påverkar och avgör 
valet av researrangör då respondenten själv kan formulera sitt svar och påverkas inte av redan 
fastställda alternativ. De slutna frågorna bidrar därefter till att specificera vilka detaljerade 
faktorer respondenterna anser påverkar. På detta sätt kan researrangörernas syn jämföras med 
respondenternas, likaså kan ett resultat av viktiga faktorer ges. Detta används därmed som 
komplement till varandra och anses vara en lämplig metod för att besvara syftet och 
frågeställningarna. Enkäten genomfördes elektroniskt och konstruerades samt sammanställdes 
genom internetsidan http://enkät.se. Detta verktyg möjliggjorde att svaren sammanställdes 
under tiden svarsfrekvensen ökade.   

De inledande frågorna i enkätundersökningen bestod av ålder, kön samt sysselsättning. 
Anledningen till att dessa tagits med är främst för att ge en djupare bredd i undersökningen. 
Dessa frågor ansågs vara relevanta för studien vid en vidare jämförelse av resultatet. 
Resulterar undersökningen i en stor åtskillnad mellan dessa variabler kommer ytterligare 
analys att göras kring dessa. Följande tio frågor besvarades utifrån hur viktiga faktorerna 
ansågs vara i valet av researrangör. Respondenterna fick välja på en skala mellan ett och fyra 
där ett var oviktigt och fyra mycket viktigt, två klassas som relativt viktigt och tre som viktigt. 
En skala med fyra variabler ansågs vara ett bättre alternativ än en skala med fem val. Detta för 
att försvåra för respondenten i valet av ett mellantal som inte resulterar i ett analyserbart 
värde, det vill säga siffran tre på ett femskaligt alternativ. Den öppna frågan vad som avgjorde 
valet av researrangör vid den senaste resan. Denna fråga underlättar i den konkreta förståelsen 
för vad som påverkar valet av researrangör. Enkätundersökningens resultat sammanställdes 
sedan i både text och tabeller för att tydligare få en överblick över resultatet. 

3.3.5 Intervjuer  
Då studiens syfte är att undersöka två perspektiv, kundens och företagens, ansågs intervjuer 
vara den mest lämpliga metoden för insamling av material från företagen.  

En semistrukturerad intervju medför att intervjuaren utgår från ett fråge- eller intervjuschema 
som intervjupersonen senare har möjlighet att svara fritt på. Likaså finns möjlighet att ställa 
ytterligare frågor som är av relevans under pågående intervju. Intervjuaren som ställer frågor 
ska vara förberedd innan intervjun och förtrogen i de frågor som fråge- eller intervjuschemat 
innefattar, detta för att inte förbise eller ställa fel fråga (Ahrne & Svensson, 2011, s. 40-41, 
44-52). Intervjuschemat har utarbetats utifrån vald litteratur och information från ytterligare 
källor samt utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att minimera risken för 
missförstånd under intervjuns gång har frågorna tydligt formulerats (Ahrne & Svensson, 
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2011, s. 46-47).   

Intervjuerna genomfördes med Ann-Sofie Holm, resesäljare på Fritidsresors samt Claes 
Pellvik, marknadschef på Ving (Intervju, 9 maj, 2014; Intervju, 14 april, 2014). Båda 
intervjuerna består i grunden av ett enhetligt intervjuschema för att möjliggöra en jämförelse 
av företagen på lika omständigheter (Bryman & Bell, 2013, s. 215). Holm och Pellvik blev 
även tilldelade samma enkätundersökning som respondenterna på Facebook för att på så sätt 
ha möjlighet att se konkreta distinktioner mellan kundernas respektive företagens svar. Båda 
intervjupersonerna blev ombedda att besvara enkätundersökningen utifrån företagets synpunkt 
och inte sin egen. Intervjupersonerna fick ta del av materialet innan intervjutillfället för att ge 
möjlighet att förbereda sig så gott som möjligt innan intervjun. Detta gjordes för att tillgå 
genomtänkta och fördjupande svar till studien (Ahrne & Svensson, 2011, s. 46-47). 
Telefonintervjuerna genomfördes av en skribent, med hjälp av högtalartelefon kunde den 
andra skribenten få möjlighet att anteckna. 

Intervjun med Ann-Sofie Holm från Fritidsresor genomfördes via telefon då tillgång till 
personlig intervju inte var möjlig och en telefonintervju ansågs därmed vara ett lämpligt och 
effektivt alternativ (Bryman & Bell, 2013, s. 215). Holm är resesäljare på Fritidsresor och 
intervjun genomfördes den 9 maj klockan 15.00. 

Den andra intervjun genomfördes med Claes Pellvik, den 15 april klockan 19.00 via telefon. 
Pellvik är marknadschef på Ving och är beställare, initiativtagare till kampanjer både på 
strategisk långsiktig nivå samt på en mer praktisk operativ nivå (Intervju 15 april, 2014).  

3.4 Analysmetod  
Den kvalitativa analysmetoden är enligt Bryman & Bell (2013, s. 565) det vanligaste 
tillvägagångssättet vid kvalitativ analys av dokument. Metoden tar hänsyn till de 
bakomliggande faktorerna i det som analyseras och syftet är att författaren ska vägledas i 
analysen av den insamlade empirin. I uppsatsen har en variation mellan insamling och analys 
av data gjorts för att lättare kunna jämföra intervjuer med resultatet från 
enkätundersökningen. Därefter har detta tolkats för att på så sätt få svar på vad som skiljer sig 
mellan vilka faktorer kunden anser vara avgörande i valet av researrangör med vad 
researrangörerna anser (Bryman & Bell, 2013 s. 565).  

3.5 Reliabilitet och validitet  
Då både kvantitativa och kvalitativa metoder används har hänsyn tagits till båda metodernas 
kriterier gällande bedömning av mått på olika begrepp. Reliabilitet handlar om huruvida 
undersökningens resultat blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt och 
om resultatet kan påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga villkor (Olsson & Sörensen, 2011, 
s. 123-124). Detta är främst aktuellt inom kvantitativ forskning och utgör en viktig faktor vid 
avgörandet av kvaliteten i undersökningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123-124). Detta är 
viktigt för att ha möjlighet att kontrollera den data som undersökningens slutsatser bygger på. 
Under studiens gång har tydliga instruktioner formulerats för att undvika osäkerhet kring hur 
undersökningen ska genomföras. Detta bidrar således till en ökad reliabilitet. Ju högre 
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reliabilitet desto bättre förutsättningar för en hög validitet (Eliasson, 2013, s. 15-16).  

Validitet behandlar huruvida informationen mäter det som avses där en hög validitet uppnås 
genom en hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123-124). För studiens innehav av att 
säkerställa en hög validitet har tydliga frågeställningar utformats. Detta för att kontrollera vad 
som ska mätas samt att den information som insamlats är sann. Validiteten anses vara mest 
betydelsefull för kvantitativ forskning men kan även vara användbar inom kvalitativ 
forskning (Eliasson, 2014, s. 16-17).   

Kvantitativa forskare lägger större vikt på frågor som rör mätning då det närmast är omöjligt 
att komma fram till en fullständig bild av den sociala verkligheten (Ahrne & Svensson, 2011, 
s. 11-12). Således krävs alternativa termer för att bedöma tillförlitligheten. Kvalitativa 
forskare tar till skillnad från kvantitativa forskare hänsyn till tillförlitlighet och äkthet vilka 
innehåller delkriterier som motsvarar de kvantitativa. En genomgripande teoretisk 
referensram bidrar till en hög trovärdighet vilket studien strävar efter att tydligt beskriva. 
Detta har gjorts genom en beskrivning av studiens genomförande, syfte och frågeställningar 
samt genom att använda förankrade teorier som stöd för slutsatserna (Bryman, 2011, s. 354). 
Tillförlitlighetens delkriterier består av: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering/ bekräftelse (Bryman, 2011, s. 353, 354).   

Trovärdighet 
Studiens bidragande till en hög trovärdighet har gjorts genom redovisandet av noggrannhet 
vid utförande av undersökningen samt tillämpning av två metoder, det vill säga en 
triangulering har används. Detta ger således studien en bättre grund vilka metoderna kan 
styrka varandra genom (Bryman, 2011, s. 354).                                                                            
 
Överförbarhet 
Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet eller teorin går att överföra på andra 
miljöer. Generalisering inom kvalitativ forskning är ett problem då urvalet oftast är relativt 
litet. Det krävs därmed en grundlig och detaljerad observation för att läsaren själv ska ha 
möjlighet att avgöra huruvida resultatet är överförbart på andra miljöer (Bryman & Bell, 
2005, s. 307).                                                                                                                                    
 
Syftet med överförbarhet är att skapa en god redogörelse av studiens syfte för läsaren. 
Studiens inledande kapitel har således strävat efter att ge läsaren en så tät redogörelse som 
möjligt för att vägleda denne vidare under studiens gång. Studien eftersträvar att tydligt 
beskriva de ämnen och koppla dessa till det studiens syfte i teorikapitlet. Vidare har en 
bearbetning av tidigare forskning gjorts för att därefter kunna bidra med användbara metoder 
(Bryman, 2011, s. 355).       

Pålitlighet 
För att ha möjlighet att bedöma pålitligheten i studiens slutsatser har en fullständig 
redogörelse för forskningsprocessen gjorts. Genom att redogöra för en fullständig och 
tillgänglig beskrivning av bland annat urval, intervjuscheman, enkätundersökning med dess 



	  

	  

	   Kundens val av researrangör 
Gestlöf & Hendsel 

	  
	   	  

17 

tillhörande svar har detta i stor utsträckning kunnat uppnås. Likaså har en redogörelse för 
diskussion av metod- och källkritik beaktats.     

Konfirmering/bekräftelse 
En god konfirmering uppfylls genom att studien genomgående har diskuterat personliga 
värderingar som kan påverka kring bland annat tolkning och utförande av intervjuer och 
enkätundersökningen. Genom tillämpning av en metodtriangulering har även en helhetsbild 
kunnat uppnås då dessa ger stöd för varandra (Bryman, 2011, s. 355).   

3.6 Replikation  
Replikation eller replikerbarhet behandlar huruvida en studie och dess resultat är möjlig att 
upprepa. Detta kan vara vid tillfällen då andra forskare misstänker att resultaten är oriktiga 
eller skiljer sig från andra undersökningsresultat. Replikation är möjligt om 
tillvägagångssättet är noggrant beskrivet vilket därmed innebär att en grundlig kontinuerlig 
registrering av studiens förfarande krävs. En god replikation är en förutsättning för att bedöma 
reliabiliteten i studien (Bryman, 2011, s. 169).  

Denna studie har utifrån den kvantitativa delen strävat efter information baserat på pålitligt 
material samt att på ett tydligt sätt beskriva handlingssätten som tillämpats. Replikationen i 
studien anses även kunna öka då studien baseras på offentligt material som är lättillgängligt 
och kan nås av allmänheten. Tolkningen av detta material har beaktats med noggrannhet kring 
subjektivitet samt att intervjuschemat tydligt har redovisats (Bryman, 2011, s. 169-171).        

Inom den kvalitativa forskningen är en replikation inte möjlig då forskaren saknar 
möjligheten att åter exakt genomföra studien. Upprepning av problemformulering, syfte och 
litteratur är möjlig, dock kommer resultaten av detta inte bli i enighet med den tidigare. Detta 
beror på att undersökarna tolkar den insamlade informationen utifrån egna kunskaper och 
erfarenheter. Studien har således strävat efter att noggrant beskriva studiens underlag för att 
stärka validiteten vilket i detta fall kompletterar bristen av replikerbarheten (Bryman, 2011, s. 
169-171).         

3.7 Metod- och källkritik 

3.7.1 Reflektion kring enkätundersökning 
Nackdelen med enkätundersökningar är avsaknaden av forskare vid eventuella frågor samt att 
svårformulerade frågor kan förbises. Det är även svårt för undersökarna att ställa följdfrågor 
för att få fördjupande svar (Bryman & Bell, 2013, s. 247). En enkätundersökning innebär i 
många fall stora bortfall vilket kan öka risken för skevheter i resultaten. Dock anses detta inte 
vara ett problem i denna studie då enkäten fanns tillgänglig på Facebook under en längre 
period vilket gav möjligheten för respondenterna att svara vid lämpligt tillfälle. Bortfallet blir 
därmed inte lika högt då möjligheten av svara på enkäten fanns vid fler tillfällen än ett. 
Dessutom minskas bortfallet då respondenterna var tvungna att fylla i vissa frågor för att gå 
vidare (Bryman, 2011, s. 227). 

Då enkätundersökningen är ett icke sannolikhetsurval vilket innebär att svaren inte kan 
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generaliseras är en replikation svår. Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av en länk 
via det sociala mediet Facebook vilket innebär att respondenterna av enkäten ingår i 
forskarnas kontaktnät. Vid en replikation av enkäten med andra undersökare utgörs 
respondenterna från ett annat kontaktnät vilket gör att resultaten kan skilja sig. Bryman (2011, 
s. 227) beskriver att resultaten från en undersökning bör vara opåverkade kännetecken och 
förväntningar som rör forskaren. Studien strävar därmed efter att minimera risken för 
inflytande vid analys och kodning av enkätundersökningens öppna frågor och svar.  

3.7.2 Reflektion kring intervju  
Med intervjuer ges möjligheter för forskaren att notera samt observera ytterligare viktiga 
aspekter för undersökningen syfte. Dock kan det finnas svårigheter kring att inte låta 
intervjupersonens egenskaper påverka respondentens svar eller effekten av det samspel som 
uppstår dem emellan. Det mest fördelaktiga hade varit att genomföra personliga intervjuer 
med båda respondenterna för möjlighet att lättare ställa följdfrågor samt minimering av 
missförstånd. Då mailkontakt förekom under studiens gång med både Vings och Fritidsresors 
representanter kunde följdfrågor dock ställas vilket därmed gav fullbordade svar för att 
besvara syftet. Tillskillnad från en personlig intervju är dock återkopplingen via mail mer 
tidskrävande (Ahrne & Svensson, 2011, s. 56-57). 

3.7.3 Reflektion kring datainsamling och källkritik 
Studiens bas utgörs till viss del av elektroniska källor i form av bland annat researrangörernas 
hemsidor vilket kan innebära en brist i tillförlitlighet då dessa källor kan uppdateras under 
studiens gång och därmed resultera i inaktuell information. En replikation kan således 
försvåras då källorna kan leda till att resultatet blir olikt om källan uppdateras (Bryman & 
Bell, 2013, s. 62). Detta är något skribenterna valt att beakta, inga elektroniska källor 
framkommer därför i teori- samt metodavsnittet. Enkätundersökningen som genomfördes 
utgörs som tidigare nämnt av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att en generalisering är 
omöjlig då populationen är okänd för vilken stickprovet ska vara representativt för (Bryman, 
2011, s. 194).  

3.7.4 Reflektion kring analysmetod 
Kvalitativ analysmetod används i studien vilket innebär att materialet samlats in genom ett 
ostrukturerat textmaterial och måste tolkas utifrån undersökarens tidigare erfarenheter och 
kunskap. Detta innebär att analyserna utan subjektiva tolkningar kan försvåras vilket leder till 
att resultatet påverkas av undersökarens egenskaper (Fejes & Thornberg, 2011). 
Interbedömarreliabiliteten innebär att en studie med minst två innehavande observatörer 
bygger på subjektiva värderingar vid tolkning. Enkätundersökningen samt intervjuerna 
innefattar båda öppna frågor vilket medför risken för att samklang mellan tolkningarna är 
liten. Detta bidrar även till att reproduktionen i studien minskar (Olsson & Sörensen, 2011, s. 
123). 

3.8 Etik 
Forskning har idag strikta restriktioner gällande det etiska förhållningssättet. Uppsatsen har 
ständigt strävat efter att förhålla sig till de etiska riktlinjer vetenskapsrådet hänvisar till 
(Vetenskapsrådet, 2011, s.12). I studien har således ansvar till de medverkande tagits där 
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resultatet som redovisats är moraliskt korrekt. Vidare har god forsknings- och 
dokumentationssed tillämpats samt att privata åsikter exkluderats (Codex, 2013; 
(Vetenskapsrådet, 2011, s.12).         

Grundläggande etiska principer behandlar frivillighet, integritet, konfidentialitet och 
anonymitet beträffande de som är direkt inblandade i studiens undersökning. Etiska principer 
inom svensk forskning innefattar fyra grunder.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer angående 
undersökningens syfte. I studien har detta inneburit att information till respondenterna har 
tillgetts kring att deltagandet är frivilligt samt att respondenterna har möjlighet att gör ett 
avhopp om så önskar. Intervjupersonerna har i ett tidigt stadium även blivit tydligt 
informerade kring undersökningens syfte. Andra principen är samtyckeskravet vilket 
innefattar möjligheten till respondenternas beslut över sin medverkan. I studien har detta 
informerats vid genomförda intervjuer och i samband med enkätundersökningen. 
Konfidentialitetskravet är den tredje principen och behandlar respekt och säkerhet för 
medverkade respondenters personuppgifter. Studien har valt att inte innefatta personuppgifter 
mer än namn vid de genomförda djupintervjuerna samt att enkätundersökningen var 
fullkomlig anonym. De personliga uppgifterna om de intervjuade personerna har beaktats med 
största sekretess för att inte delge information som den intervjuade inte godkänt. Den sista 
principen är nyttjandekravet och behandlar att insamlad information endast får användas till 
undersökningens ändamål. I samband med intervjuerna och enkätundersökningen fick 
respondenterna möjlighet att erhålla skribenternas kontaktuppgifter, detta om intresse för 
bland annat återkoppling skulle finnas (Bryman, 2011, s. 131-132).  
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4. EMPIRI 
I empirikapitlet redovisas de resultat som erhållits från den genomförda enkätundersökningen 
och intervjuerna. Inledningsvis presenteras en sammanställning av intervjun med Ving och 
Fritidsresor med tillhörande tabeller. Vidare redovisas resultaten av enkätundersökningen 
med tabeller från de öppna frågorna.                                                                                               

4.1 Sammanställning av intervjuer  

4.1.1 Intervju med Ving 
Enligt Claes Pellvik, marknadschef på Ving (Intervju, 15 april, 2014) arbetar företaget efter 
en grundstrategi där fokus riktas till kunden under hela marknadsföringsprocessen. För Ving 
är marknadsföringen gynnsam då undersökningar visar att försäljningssiffrorna ständigt ökar i 
samband med reklamkampanjer. Pellvik klarlägger även att det är få kunder som erkänner att 
reklam har en inverkan men att resultatet visar det motsatta.  

För att locka nya kunder används breda externa mediekanaler där traditionell 
linjekommunikation via TV är ett sådant exempel. För Ving är användningen av sociala 
medier även betydande för att synas och kunna inspirera på kundernas nivå. Likaså anses 
Google vara en användbar mediekanal för att nå ut till ressugna kunder. De arbetar ständigt 
med att bevara befintliga kunder då arbetet för att locka nya kunder inte ses som en långsiktig 
strategi. Pellvik poängterar att Sverige är ett litet land med få invånare vilket innebär att de 
redan befintliga kunderna måste tas om extra hand. Detta görs via egna kanaler med 
nyhetsbrev, sociala medier och hemsida. De anställda får även direktiv om att genomföra 
specifika prioriteringar till befintliga kunder för att locka dessa till ytterligare ett köp 
(Intervju, 15 april, 2014).  

Arbeten kring varumärket är något Ving lägger extra fokus på där frågor om vad varumärket 
står för och vad som förknippas med Ving är centrala. Trygghet, kvalité och innovationskraft 
är faktorer som förknippas med varumärket vilket framgått i tidigare genomförda 
kundundersökningar (Intervju, 15 april, 2014). Enligt Pellvik (Intervju, 15 april, 2014) är 
varumärket och produkten de viktigaste faktorerna vid val av researrangör. Därefter kommer 
priset men är inget Pellvik värderar högt. 

Vings främsta differentieringsverktyg är utbudet av hotell där målgruppsanpassade 
koncepthotell som exempelvis Sunwing för barnfamiljer eller Sunprime för vuxna utan barn. 
Boendet är enligt Ving något som blir allt viktigare och mer efterfrågat bland kunder där 
fokus således ligger på erbjudandet av unika hotellupplevelser. Detta lyfts även fram i den 
externa kommunikationen till kunderna (Intervju, 15 april, 2014).  

Miljövänliga alternativ är något som många kunder efterfrågar enligt Pellvik (Intervju, 15 
april, 2014). Dock är det få kunder som väljer att betala extra för exempelvis miljöcertifierade 
hotell när möjligheten väl ges. När Ving började erbjuda miljöalternativ var många kunder 
positivt inställda till denna möjlighet i samtliga kundundersökningar. Dock var endast 0,02 
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procent av kunderna som verkligen betalade när denna möjlighet gavs.  

Som nämndes i metoden har intervjupersonen (Claes Pellvik) besvarat enkätundersökningen 
utifrån researrangörens synvinkel. Tabellen nedan presenterar Vings resultat från denna. 

Fråga Skala (1-4) 
Välkänd researrangör 4 

Pris 2 
Boende (antal stjärnor) 4 

Boende (avstånd) 3 
Boende (utseende) 4 

Boende (mat) 4 
Boende (internet) 4 
Boende (övrigt) 3 
Boende (Spa) 3 

Fysisk butik (öppettider) 2 
Fysisk butik (geografiskt läge) 3 

Fysisk butik (utseende) 3 
Fysisk butik (trevlig personal) 3 
Fysisk butik (kunnig personal) 3 

Fysisk butik (det lilla extra) 2 
Hemsidan (utseende) 4 

Hemsidan (lätt att navigera) 4 
Hemsidan (möjlighet att ta kontakt) 4 

Hemsidan (svar från personal) 4 
Hemsidan (betalningsmöjligheter) 4 

Hemsidan (bilder) 4 
Hemsidan (information) 4 

Tilläggstjänster (ombokningsskydd) 4 
Tilläggstjänster (transfer) 4 

Tilläggstjänster (sjukersättning) 3 
Tilläggstjänster (försäkring) 3 
Tilläggstjänster (öppet köp) 4 
Sociala medier (utseende) 4 

Sociala medier (lätt att navigera) 4 
Sociala medier (möjlighet att ta kontakt) 4 

Sociala medier (svar från personal) 4 
Sociala medier (bilder) 4 

Sociala medier (information) 4 
Sociala medier (aktiva uppdateringar) 4 
Researrangörernas utbud av aktiviteter 

(barnpassning) 4 

Researrangörernas utbud av aktiviteter 
(utflykter) 2 

Researrangörernas utbud av aktiviteter 
(träningspass) 3 
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Researrangörens utbud (sista minuten) 2 
Researrangörens utbud (endast flyg, Endast 

boende, charter) 2 

Researrangörens utbud (rabatter) 3 
Researrangörens utbud (direktflyg) 4 
Researrangörens utbud (temaresor) 3 

Researrangörens utbud (hållbara möjligheter) 2 
Marknadsföring (TV-reklam) 3 

Marknadsföring (sökmotoroptimering) 4 
Marknadsföring (reklam på sociala medier) 2 

Marknadsföring (reklam på stan) 3 
Marknadsföring (omdömen från nära och 

kära) 4 

Tabell 1: Sammanställning enkätsvar Ving 

4.1.2 Intervju med Fritidsresor 
I intervjun med Ann- Sofie, resesäljare på Fritidsresor (Intervju, 9 maj, 2014) framkom att 
företaget använder specifika strategier för att nå olika kundsegment där olika mediekanaler 
används beroende på målgrupp. Exempelvis framhävs Blue Village- hotell och barnklubbar 
vid kommunikation med barnfamiljer. En ytterligare marknadsföringsstrategi är mail- eller 
brevutskick anpassat efter vad målgruppen efterfrågar. Marknadsföringen sker genom bland 
annat TV-reklam, sociala medier, affischering, dagspress samt hemsidan som anses vara den 
viktigaste kanalen. Holm tillägger även att företaget strävar efter att få många kunder i de 
fysiska butikerna trots få kvarstående sådana. I de fysiska butikerna har personalen möjlighet 
att påverka och marknadsföra resor samt erbjudanden (Intervju, 9 maj, 2014).   

Enligt intervjun med Holm (Intervju, 9 maj, 2014) arbetas det aktivt med att bevara kunder. 
Efter kundens hemkomst görs mailutskick för möjligheten att bland annat undersöka hur resan 
har varit och om något kunde förbättras samt ytterligare frågor som berör innan, under eller 
efter resan. Dessutom görs mail- eller brevutskick till kunder som inte bokat en resa under en 
längre period för att åter kunna göra dessa uppmärksamma på företaget. Även kvalitativa och 
kvantitativa marknadsundersökningar görs för att se hur marknadsföringen har levererats 
(Intervju, 9 maj, 2014).  

Den primära faktorn enligt Holm vid valet av researrangör är service/tillgänglighet 
tillsammans med trygghet (Intervju, 9 maj, 2014). Holm påpekar att Fritidsresor inte är det 
billigaste alternativet och är mer benägna att ge bra service. Trots detta nämns pris som den 
tredje avgörande faktor då det enlige henne ändå måste beaktas.  

Tabellen nedan presenterar Fritidsresors resultat från enkätundersökningen.  

Fråga Skala (1-4) 
Välkänd researrangör 4 

Pris 2 
Boende (antal stjärnor) 3 
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Boende (avstånd) 3 
Boende (utseende) 4 

Boende (mat) 3 
Boende (internet) 2 
Boende (övrigt) 2 

Boende (spa) 3 
Fysisk butik (öppettider) 2 

Fysisk butik (geografiskt läge) 4 
Fysisk butik (utseende) 4 

Fysisk butik (trevlig personal) 4 
Fysisk butik (kunnig personal) 4 

Fysisk butik (det lilla extra) 4 
Hemsidan (utseende) 3 

Hemsidan (lätt att navigera) 4 
Hemsidan (möjlighet att ta kontakt) 4 

Hemsidan (svar från personal) 4 
Hemsidan (betalningsmöjligheter) 4 

Hemsidan (bilder) 4 
Hemsidan (information) 4 

Tilläggstjänster (ombokningsskydd) 4 
Tilläggstjänster (transfer) 4 

Tilläggstjänster (sjukersättning) 4 
Tilläggstjänster (försäkring) 3 
Tilläggstjänster (öppet köp) 3 
Sociala medier (utseende) 3 

Sociala medier (lätt att navigera) 3 
Sociala medier (möjlighet att ta kontakt) 3 

Sociala medier (svar från personal) 4 
Sociala medier (bilder) 4 

Sociala medier (information) 4 
Sociala medier (aktiva uppdateringar) 4 
Researrangörernas utbud av aktiviteter 

(barnpassning) 4 

Researrangörernas utbud av aktiviteter 
(utflykter) 3 

Researrangörernas utbud av aktiviteter 
(träningspass) 2 

Researrangörens utbud (sista minuten) 2 
Researrangörens utbud (endast flyg, Endast 

boende, charter) 2 

Researrangörens utbud (rabatter) 3 
Researrangörens utbud (direktflyg) 4 
Researrangörens utbud (temaresor) 2 

Researrangörens utbud (hållbara möjligheter) 2 
Marknadsföring (TV-reklam) 3 

Marknadsföring (sökmotoroptimering) 4 
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Marknadsföring (reklam på sociala medier) 1 
Marknadsföring (reklam på stan) 4 

Marknadsföring (omdömen från nära och 
kära) 4 

Tabell 2: Sammanställning enkätsvar Fritidsresor 

4.2 Sammanställning av enkätundersökning  
Nedan kommer en sammanställning av enkätundersökningen presenteras baserat på svar från 
150 respondenter. Då enkätundersökningen innehöll både öppna samt slutna frågor 
presenteras svaren var för sig. Slutligen kommer tabeller från enkätens öppna frågor 
presenteras. Sammanställning i tabeller från samtliga svar finns i bilaga 1.   

Frågorna ett till tio besvarades utifrån hur viktiga respondenterna ansåg dessa faktorer vara i 
valet av researrangör. Därefter fick respondenten välja på en skala mellan ett och fyra, där ett 
är oviktigt och fyra mycket viktigt. Två klassas i detta fall som relativt viktigt och tre som 
viktigt.  

Första frågan besvarades utifrån hur viktig en välkänd researrangör är. 44 procent svarade att 
detta är viktigt, en trea och 27 procent ansåg att detta är relativt viktigt det vill säga en tvåa. 
Därutöver ansåg 22 procent att det är mycket viktigt, en fyra på skalan och resterande åtta 
procent svarade oviktigt, en etta.   

Den andra frågan behandlade priset. 55 procent svarade att priset är mycket viktigt, det vill 
säga en fyra, och 35 procent svarade att det är viktigt, en trea. Därefter svarade en procent att 
det är oviktigt, ett, och resterande att det är relativt viktigt, en tvåa.  
 
Den tredje frågan ställdes kring boendet med inkluderade underfrågor. Resultatet visar att 
respondenterna anser att avståndet är det viktigaste. 54 procent ansåg att avstånd till strand, 
city, kommunikation eller flygplats är det viktigaste vad gäller boendet. Ett utmärkande svar 
är att få respondenter ansåg att spa vid boende är viktigt då 71 procent svarade att detta är 
oviktigt, en etta. 

Den fjärde frågan behandlade den fysiska butiken vilket likaså hade underfrågor. Här ställdes 
frågor angående öppettider, geografiskt läge, utseende, trevlig personal, kunnig personal och 
”det lilla extra”. Majoriteten svarade att öppettider är oviktigt, en etta, varav 37 procent. 
Därefter är resultatet utspritt vad gäller det geografiska läget där flertalet svarade en trea, det 
vill säga viktigt. Utseendet i den fysiska butiken anses däremot vara oviktigt då majoriteten 
svarade etta på den frågan. 40 procent anser att kunnig och trevlig personal är mycket viktigt, 
en fyra.  

Den femte frågan besvarades utifrån hemsidan vilket innehöll underfrågor så som; utseende, 
lätt att navigera, möjlighet att ta kontakt, svar från personal, betalningsmöjligheter, bilder och 
information. Majoriteten anser det är mycket viktigt med lättnavigerad hemsida, möjlighet att 
ta kontakt samt svar från personal. Likaså anser flertalet att möjlighet till differentierade 
betalningsmöjligheter samt bilder och information är mycket viktiga, en fyra. Summeringen 
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är att majoriteten svarade att samtliga parametrar är mycket viktiga med undantag för 
hemsidans utseende.  

Sjätte frågan behandlade tilläggstjänster kring bokning av resa med tillhörande underfrågor 
som ombokningsskydd, transfer, sjukersättning, försäkring samt öppet köp. Majoriteten anser 
att ombokningsskydd och transfer är viktigt, en trea och 32 procent svarade att sjukersättning 
är oviktigt, en etta. 34 procent anser även att försäkring är oviktigt, en etta.  

Fråga sju innefattade frågor kring sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram och 
Twitter. Underfrågorna gällande utseendet, lätthet att navigera, möjlighet att ta kontakt, svar 
från personal, bilder, information samt aktiva uppdateringar. De tre första underfrågorna 
resulterade i liknande svar där majoriteten anser att detta är oviktigt, ett, eller relativt viktigt, 
två. Svar från personal visade sig dock vara oviktigt då 39 procent svarade en etta på den 
frågan. Vid de tre sista frågorna gällande bilder, information och aktiva uppdateringar anser 
majoriteten att detta inte är av stor vikt, det vill säga en etta.  

Den åttonde frågan behandlade researrangörernas utbud av aktiviteter, vilket innefattar sådant 
som researrangören erbjuder på destinationen. Där ställdes frågor som barnpassning, utflykter 
och träningspass. Majoriteten anser att detta inte är mycket viktigt då de svarat en etta eller en 
tvåa på skalan. Utmärkande är att resultatet visar att de som anser detta viktigt, en trea, är 
mellan åldrarna 36-45 år. Tillika har respondenter i åldrarna 15-25 år svarat att detta är 
oviktigt, en etta.  	  

Nionde frågan ställdes angående researrangörernas utbud av sista minuten, endast flyg-, 
boende-, charterresor, erbjudande (rabatterade priser på specifika resmål eller perioder), 
direktflyg, temaresor eller hållbara möjligheter (exempelvis miljömedvetna alternativ på 
boende eller flyg). Temaresor anses vara oviktigt vid valet av researrangör då endast fyra 
procent svarade en fyra, mycket viktigt. Därutöver svarade övervägande respondenter att 
resterande variabler är mycket viktiga, fyra, bortsett från hållbara möjligheter. 

Den sista frågan innefattade marknadsföring med underfrågor i form av; TV-reklam, 
sökmotoroptimering, reklam på sociala medier, reklam på stan samt omdömen från nära och 
kära. Sökmotoroptimering innebär att företaget eller produkten hamnar högt upp vid sökning 
på exempelvis Google. TV-reklam, reklam på sociala medier och reklam på stan anser 
nästintill hälften av respondenterna är oviktiga, en etta. Dock anser 59 procent att omdömen 
från nära och kära är mycket viktigt och svarade en fyra. Sökmotoroptimering är jämt fördelat 
över skalan, majoriteten anser att detta inte är av stor vikt, därmed en etta.	  

Vid fråga elva besvarade respondenten frågan kring vilken researrangör de senast reste med. 
Om respondenten inte rest med researrangören kunde denna fråga bortses. 23 procent har 
senast rest med Fritidsresor och 20 procent reste senast med Ving. Därefter har 16 procent rest 
med Apollo. Resterande är jämnt fördelat över andra researrangörer (se bilaga 
1).                                                                                                                                        
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Den öppna frågan behandlade vad som avgjorde respondentens val av researrangör vid den 
senaste resan. I det fall då respondenten inte rest med någon researrangör besvarades frågan 
utifrån vad denne tror kan vara avgörande. Då frågan var öppen, kunde respondenten svara att 
fler faktorer är avgörande vilket resulterade i fler antal svar än det totala antal respondenter 
som medverkade. Antalet kan även komma att skilja sig beroende på fråga då respondenterna 
valt att skriva olika många faktorer beroende på fråga. En respondent kan exempelvis svara 
pris och service som avgörande vid valet av researrangör vilket därmed sammanställs som två 
svar. Totalt resulterade denna fråga i 240 svar och majoriteten av respondenterna anser att den 
avgörande faktorn är service/tillgänglighet/kontakt. Faktorn service innefattar den service som 
sker innan, under samt efter resan. Tillgänglighet behandlar öppettider, telefontider och 
kontakt behandlar möjligheten att ta kontakt via exempelvis hemsidor eller sociala medier. 53 
respondenter svarade service/tillgänglighet/kontakt vilket är den andra viktigaste faktorn är 
utbud/produkt vilket 48 respondenter svarade. I denna kategori ingår erbjudandet, utbudet och 
själva produkten som erbjuds av researrangören. Den tredje viktigaste faktorn resulterade i 
priset vilket fick 41 antal svar. Nedan visas en tabell över den fullständiga sammanställningen 
från denna fråga.  

Faktorer Antal 
Service/Tillgänglighet/Kontakt 53 

Utbud/Produkt  48 
Pris  41 

Välkänd researrangör 20 
Passande tider för avgång och vistelse 18 

Rest med arrangören tidigare 14 
Hotell 12 
Flyg 7 

Hemsidans utformning 6 
Barnvänligt 3 

Kvalitet 3 
Information på hemsidan 3 

Bra kritik från andra 3 
Påverkade ej valet 3 
Första bästa resan 2 

Temaresa 2 
Sökmotoroptimering (hamnar högt upp i 

sökalternativen) 1 

Helhetsintryck 1 
Tabell 3: Faktorer vid val av researrangör vid senaste resan 
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5.	  ANALYS	  	  
I analyskapitlet sammanställs den insamlade empirin från enkätundersökningen samt 
intervjuerna i relation till studiens teoretiska grund. Resultatet från Vings, Fritidsresors och 
respondenternas svar från enkätundersökningen illustreras i en jämförande tabell.   

5.1	  Resultat	  från	  enkätundersökning	  	  
Tabellen nedan visar enkätundersökningens resultat på slutna frågor baserat på Vings, 
Fritidsresors och respondenternas svar. Resultatet sammanställs för att tydligare kunna 
redovisa likheter samt skillnader mellan researrangörernas och respondenternas svar. Frågan 
som kopplas till siffran i den vänstra kolumnen finner läsaren i bilaga 1. Svaren kommer 
vidare i kapitlet att analyseras i relation till konsumentbeteende, köpprocessen och 
Gapmodellen.  

Fråga Ving Fritids- 
resor 

Respon- 
denter 

Välkänd researrangör 4 4 3 
Pris 2 2 4 

Boende (antal stjärnor) 4 3 3 
Boende (avstånd) 3 3 4 
Boende (utseende) 4 4 3 

Boende (mat) 4 3 2 
Boende (internet) 4 2 3 
Boende (övrigt) 3 2 1 

Boende (spa) 3 3 2 
Fysisk butik (öppettider) 2 4 1 

Fysisk butik (geografiskt läge) 3 4 3 
Fysisk butik (utseende) 3 4 1 

Fysisk butik (trevlig personal) 3 4 4 
Fysisk butik (kunnig personal) 3 4 4 

Fysisk butik (det lilla extra) 2 3 3 
Hemsidan (utseende) 4 4 3 

Hemsidan (lätt att navigera) 4 4 4 
Hemsidan (möjlighet att ta 

kontakt) 
4 4 4 

Hemsidan (svar från personal) 4 4 4 
Hemsidan (betalningsmöjligheter) 4 4 4 

Hemsidan (bilder) 4 4 4 
Hemsidan (information) 4 4 4 

Tilläggstjänster kring bokning av 
resa (ombokningsskydd) 

4 4 3 

Tilläggstjänster kring bokning av 
resa (transfer) 

4 4 3 

Tilläggstjänster kring bokning av 
resa (sjukersättning) 

3 3 1 
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Tilläggstjänster kring bokning av 
resa (försäkring) 

3 3 1 

Tilläggstjänster kring bokning av 
resa (öppet köp) 

4 3 2 

Sociala medier (utseende) 4 3 1 
Sociala medier (lätt att navigera) 4 3 1 
Sociala medier (möjlighet att ta 

kontakt) 
4 4 1 

Sociala medier (svar från personal) 4 4 1 
Sociala medier (bilder) 4 4 1 

Sociala medier (information) 4 4 1 
Sociala medier (aktiva 

uppdateringar) 
4 4 1 

Researrangörernas utbud av 
aktiviteter (barnpassning) 4 4 1 

Researrangörernas utbud av 
aktiviteter (utflykter) 2 3 2 

Researrangörernas utbud av 
aktiviteter (träningspass) 3 2 1 

Researrangörens utbud (sista 
minuten) 

2 2 4 

Researrangörens utbud (endast 
flyg, endast boende, charter) 2 2 4 

Researrangörens utbud 
(erbjudanden) 

3 3 4 

Researrangörens utbud (direktflyg) 4 4 4 
Researrangörens utbud (temaresor) 3 2 1 

Researrangörens utbud (hållbara 
möjligheter) 

2 2 2 

Marknadsföring (TV-reklam) 3 3 1 
Marknadsföring 

(sökmotoroptimering) 
4 4 3 

Marknadsföring (reklam på sociala 
medier) 

2 1 1 

Marknadsföring (reklam på stan) 3 4 1 
Marknadsföring (omdömen från 

nära och kära) 4 4 4 

Tabell 4: Jämförelse av enkätsvar mellan Ving, Fritidsresor och respondenter 

Analys kring enkätundersökningens öppna fråga 
Utifrån de öppna frågorna kan det konstateras att de faktorer som påverkar kundens val av 
researrangör främst är service/tillgänglighet/kontakt. De andra faktorerna är utbud/produkt 
och pris. Detta framgick ur enkätundersökningens fråga gällande vad som avgjorde 
respondentens val av researrangör vid den senaste resan. Konklusionen av detta är således att 
service/tillgänglighet/kontakt, utbud/produkt och pris är de tre faktorer som främst påverkar 
kundens val av researrangör.  
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Faktorer Antal 
Service/Tillgänglighet/Kontakt 53 

Utbud/Produkt  48 
Pris  41 

Tabell 5: Analys kring enkätundersökningens öppna fråga 

Intervju Ving 
Intervjuerna har resulterat i att Ving som researrangör anser att de tre faktorer som påverkar 
valet mest är varumärket, produkten och priset. Pellvik menar att varumärket Ving ska 
förknippas med trygghet, kvalitet och innovationskraft. I de öppna frågorna var det dock inga 
av respondenterna som nämnde varumärket som en viktig faktor. Däremot kan varumärket 
tillsammans med trygghet sammankopplas med faktorn ”välkänd researrangör” vilket 
respondenterna ansåg vara den fjärde viktigaste faktorn. Det som däremot bör beaktas är att 
”välkänd researrangör” trots att det hamnade på fjärde plats inte har lika stor betydelse för 
respondenterna som för Ving. Detta grundar sig i att det skiljer sig mer än dubbelt så många 
svar mellan tredje och fjärde platsen. Det vill säga att det är en stor skillnad mellan de tre 
första faktorerna och resterande faktorer. Sammanfattningsvis visar dock detta på att Ving har 
likställande syn med respondenterna då två av tre faktorer är lika, det vill säga produkten och 
priset.   

Intervju Fritidsresor 
Enligt intervjun med Fritidsresor framkom att de tre viktigaste faktorerna är 
service/tillgänglighet, trygghet och pris. Därmed finns en likhet mellan företaget och 
respondenterna kring dessa faktorer. Det vill säga både service/tillgänglighet och pris fick en 
liknande syn av företaget som av respondenterna. Däremot skiljde sig faktorn trygghet där 
respondenterna istället valt att svara utbud/produkt som andra viktigaste faktorn.  

Sammanfattningsvis är priset den gemensamma faktorn vilket hamnade på plats tre hos 
samtliga parter. Fritidsresor anser att service/tillgänglighet är den främsta faktorn vilket kan 
likställas med respondenternas svar. Den gemensamma faktorn för respondenterna och Ving 
är synen på produkt/utbud vilket hamnade bland de tre viktigaste hos respektive part.     

5.2 Konsumentbeteende 
Som nämnt i teorin har konsumentbeteende undersökts och variablerna kön, ålder samt 
sysselsättning varit förekommande faktorer i enkätundersökningen. Detta bidrar till 
möjligheten att djupare analysera dessa variabler, huruvida skillnader existerar samt bidra till 
förståelsen för enkätundersökningens uppbyggnad. Sammanställningen av 
enkätundersökningen visade dock inga betydande distinktioner mellan sysselsättning och kön 
och kommer därmed inte vidare att analyseras. Däremot kunde en distinktion urskiljas i 
variabeln ålder tillsammans med frågan kring researrangörernas utbud av aktiviteter 
(barnpassning). Vid denna fråga svarade majoriteten av respondenterna en etta, oviktigt. Dock 
kunde ett mönster upptäckas där respondenter som befann sig i åldrarna 36-45 år hade en 
benägenhet att svara högre på skalan vilket innebär att frågan för dessa bedömdes vara av 
stötte vikt än för övriga respondenter. Som nämnts i teorin påverkas en individ av personliga 
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faktorer som bland annat ålder. Individen i fråga påverkas således beroende på vilket stadie i 
livet personen befinner sig i där åldern kan spela stor roll vid valet av produkt eller tjänst 
(Axelsson & Agnal, 2005, s. 107-112). Grunden till sambandet är inget som kan fastställas 
utifrån det existerande materialet, mer ingående studier som belyser denna relation krävs. 
Däremot kan en möjlig förklaring till åtskillnaden ges utifrån den genomförda intervjun med 
Ving. Pellvik (Intervju, 15 april) anser att svaret till denna fråga kan skilja beroende på om 
respondenten i fråga är förälder. Då samtliga respondenter som i åldrarna 15-25 år svarat en 
etta, oviktigt och respondenter i åldrarna 36-45 år svarat en trea, viktigt kan slutsatser tas. 
Detta innebär att individer som befinner sig i åldrarna 36-45 i större sannolikhet är 
småbarnsföräldrar som därmed önskar barnpassning. För dessa kan barnpassning som ett 
alternativ avgöra valet av researrangör.  

5.3 Köpprocessen  
Steg 1: Medvetenhet 
Utifrån undersökningens perspektiv innebär medvetenhet kundens behov av att resa. Behovet 
kan skapas genom marknadsföring via TV-reklam, sociala medier, hemsida, 
sökmotoroptimering, reklam på stan eller omdömen från nära och kära (Intervju, 15 april, 
2014; Intervju, 9 maj, 2014). Utifrån kundens perspektiv baserat på enkätundersökningens 
resultat ansågs marknadsföring i form av omdömen från bekanta samt sökmotoroptimering 
vara viktigast. Då majoriteten av respondenterna ansåg TV-reklam vara oviktigt, en etta, 
skiljer sig detta från intervjuerna med Ving och Fritidsresor. Enligt intervjun med Pellvik och 
Holm (Intervju, 15 april, 2014; Intervju, 9 maj, 2014) är TV-reklam jämförelsevis viktigt det 
vill säga en trea. Medvetenheten kring produkten eller tjänsten skapas därmed inte medvetet 
via TV-reklam enligt respondenterna. 

Sökmotoroptimering och omdömen från bekanta ansågs vara lika viktigt för Ving och 
Fritidsresor som för respondenten (Intervju, 15 april, 2014; Intervju, 9 maj, 2014; 
enkätundersökning).  

Steg 2: Informationssökning 
Enkätundersökningen visade att information på hemsidan är mycket viktigt vid val av 
researrangör då majoriteten svarade en fyra på denna fråga. Även Ving och Fritidsresor 
svarade att information på hemsidan är något som är mycket viktigt. Däremot ansåg 
respondenterna att information på sociala medier var oviktigt då majoriteten svarade en etta. 
Detta ansågs dock vara av stor vikt för researrangörerna då båda företagen svarade en fyra på 
frågan, mycket viktigt. Respondenternas informationssökning sker därmed främst via 
hemsidan, något beaktas av både företagen och kunderna.  

Som framgick i steg ett angående medvetenheten sker informationssökningen även genom 
omdömen från nära och kära samt god sökmotoroptimering. Sammanfattningsvis sker 
informationssökningen främst genom information på hemsidan, bekanta samt god 
sökmotoroptimering.  
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Steg 3: Attityd 
Beroende på vad och hur mycket information kunden får kan antingen en positiv eller negativ 
attityd skapas. Undersökningen visar att vid frågan; Vad avgjorde ditt val av researrangör vid 
den senaste resan? hamnade faktorn ”tidigare rest med arrangören” bland de främsta 
faktorerna. Detta betyder att en positiv attityd redan finns då respondenten valt att göra 
ytterligare en resa med arrangören. Attityden är även något arrangörerna värdesätter då det 
framgick i både intervjuerna att företagen fokuserar på långsiktiga beteenden som skapas 
genom positiva attityder (Intervju, 15 april, 2014; Intervju, 9 maj, 2014).  

I teorikapitlet beskrevs att personlig försäljning kan påverka kundens attityd positivt (Fill, 
2002, s. 96-104). Som tidigare nämnt har den personliga kontakten idag minskat på grund av 
reducering av fysiska butiker samt ökad försäljning via internet (Intervju, 15 april, 2014; 
Fritidsresor, 2013b). Detta gör att researrangörerna har mindre chans att personligen skapa en 
positiv attityd hos kunden då den personliga kontakten måste ske via sociala medier, via 
hemsidan eller via de fåtalet kvarvarande fysiska butikerna. 

Steg 4: Test/experimenterande 
En av frågorna i enkätundersökningen behandlade vilken researrangör respondenten rest med 
senast. Antal respondenter som inte valt att svara på denna fråga var nio personer vilket 
innebär att dessa aldrig valt att resa med någon researrangör. Slutsatsen av detta är att 
majoriteten av respondenterna valt att resa med en researrangör och därmed ta del av 
informationen som kommuniceras av arrangörerna. För att kunderna ska göra ett experiment 
krävs att företagen har kommunicerat åtråvärd information. Något som även stärks av 
undersökningen då både Ving och Fritidsresor anser att all typ av kommunikation är av vikt. 
Båda arrangörerna svarade en fyra, mycket viktigt på faktorer som sociala medier, hemsidan 
och marknadsföring. Detta innebär att företagen värdesätter all form av kommunikation för att 
kunna locka kunden.   

Undersökningen visar även att bland de befintliga arrangörerna på marknaden valde 
majoriteten av respondenterna att resa med Ving och Fritidsresor vid den senaste resan. Detta 
medför att företaget skapar positiva attityder då kunden är villig att testa. Som nämns i teorin 
kan detta möjligtvis grundas i att arrangören anses ha bättre erbjudanden eller alternativ än 
övriga researrangörer (Fill, 2002, s. 96-104).  

Steg 5: Långsiktigt beteende 
Företag strävar ständigt efter att skapa långsiktiga relationer med sina kunder (Fill, 2002, s. 
96-104). Enkätfrågan; Varför kunden valt att resa med företaget tidigare? resulterade i att 
majoriteten av Fritidsresors kunder valde att göra ytterligare en resa på grund av tidigare 
tillfredsställelse. Detta tyder på ett långsiktigt beteende som företaget skapat med sina kunder. 
Enligt intervjun med Fritidsresor (Intervju 9 maj, 2014) framkom dessutom att det ständigt 
görs mail- eller brevutskick till kunder som varit på en resa med arrangören nyligen. Vid 
dessa tillfällen görs en undersökning över hur resan varit, om förbättringar krävs samt allmän 
information som är bra för företaget att ha kunskap om. Likaså görs automatiska utskick till 
kunder som inte varit aktiva eller gjort något köp på en längre period för att på så sätt fortsätta 
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hålla kontakten. Detta innebär att Fritidsresors strategi för att skapa ett långsiktigt beteende är 
gynnsam då deras kunder valt att göra ytterligare en resa med arrangören.  

Enligt intervjun med Ving är service inte något som tas upp i samma utsträckning som hos 
Fritidsresor (Intervju, 15 april, 2014) inte heller hos Vings kunder. Däremot hamnade faktorn 
”välkänd researrangör” på fjärde plats, vilket kan anses vara liknande faktorn ”rest med 
researrangören tidigare”. Detta kan innebära att respondenten sedan tidigare haft information 
eller erfarenheter om företaget, vilket då innehar samma betydelse. Detta innebär att Ving 
skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt beteende då respondenterna värdesätter faktorn 
välkänd researrangör.    

5.4 Gapmodellen 
Som nämns i teorin uppstår gap när en distinktion mellan företagens och kunders uppfattning 
kan urskiljas (Zeithaml & Bitner, 2003). Modellen beskriver företagens identifiering av 
kundens krav som grundläggande för utveckling och framtagning av produkter och tjänster 
med kvalité. Enkätundersökningen visade en enad uppfattning från kunder och de två 
företagen angående frågan om välkänd researrangör. Samtliga parter var ense om faktorns 
betydelse och avgörande roll vid val av researrangör. För fortsatt bidragande till forskningen 
kring detta ämne kan ytterligare studier undersöka vad denna överensstämmande syn kan 
grundas i. Utifrån den valda teorin kan dock en möjlig förklaring till detta ges. Teorin 
behandlar resors klassificering som högengagemangsvaror vilket innebär att kunden tvingas ta 
en högre risk jämfört med långangagemangsvaror. Kännedomen om researrangören kan 
därmed bidra till trygghet vilket i sin tur kan minska risken kunden tvingas ta. Detta är dock 
endast en tänkbar förklaring där djupare studier krävs.  

Vid den andra frågan på enkäten, vilket innefattade priset, kunde ett större gap urskiljas. Ving 
och Fritidsresor hade en liknande syn på frågan om pris där båda företagen svarade en tvåa, 
relativt viktigt. Kunderna svarade däremot en fyra på skalan vilken betyder att denna fråga är 
mycket viktig och avgörande vid val av researrangör för kunden. Priset hamnade även enligt 
respondenterna bland de tre viktigaste faktorerna som avgör valet av researrangör. Resultatet 
från empirin där intervjun från Fritidsresor presenteras kan ge en möjlig förklaring (Intervju, 9 
maj, 2014) då det framgick att service och tillgänglighet är det som prioriteras och priset 
bortses. Dock är detta som ovan nämnt endast en tänkbar förklaring där studiens resultat 
möjliggör för fortsatt djupare forskning.  

Vid frågor kring boende upptäcktes inga tydliga gap mellan kundernas och företagens 
uppfattning. Majoriteten svarade en trea eller fyra med undantag från frågan om spa. Både 
Ving och Fritidsresor svarade en trea där kunderna istället svarade en etta. Synen på spa 
skiljer sig därmed mycket mellan företagen och kunderna då gapet är av en större karaktär. I 
frågor krig den fysiska butiken var företagen och kunderna överens i majoriteten av frågorna. 
Det som utmärkte sig var frågan om betydelsen av den fysiska butikens utseende där Ving 
svarade en trea och Fritidsresor en fyra. Kunderna svarade däremot en etta på frågan vilket 
visar på en stor skillnad i uppfattningen för respektive part. Även svaren i frågan om den 
fysiska butikens öppettider var utmärkande. Kunderna svarade en etta på denna fråga där 
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Vings svar med en tvåa inte kom långt ifrån. Fritidsresors svar är däremot avvikande då de 
svarade en fyra. Även här kan det empiriska materialet ge en möjlig förklaring då det i 
intervjun framgick att företaget fokuserar mycket på service och tillgänglighet vilket därmed 
kan ge en förklaring till den höga skalan.  

I frågorna kring hemsidan framgick tydligt att denna punkt är mycket viktig. Företagen och 
kunderna svarade en fyra på samtliga frågor bortsett från hemsidans utseende där kunderna 
svarade en trea. Det som framkommit från undersökningen är att majoriteten av samtliga 
kunder bokar en resa på internet. I intervjun med Ving (Intervju, 15 april, 2014) framgick 
även att företaget hade 54 kontor i början av 2000-talet men har i dagsläget endast fyra kvar.    
Hemsidan blir då ett viktigt kommunikationsverktyg för företagen och den del som kunderna 
kommer i kontakt och skapar en relation till företaget med. Något som både kunderna och 
företagen är ense om. Hemsidan blir således en viktig och avgörande faktor vid valet av 
researrangör där inget gap kan urskiljas.  

Resultatet från undersökningen visar ett gap mellan kundernas och företagens uppfattning om 
betydelsen av tilläggstjänster. I samtliga frågor svarade företagen en högre skala i jämförelse 
med kundernas svar. I frågorna om sjukersättning och försäkring har kunderna svarat en etta 
medan företagen svarat en trea. Ska resultatet granskas kritiskt kan svaren från arrangörerna 
möjligen förklaras med större vinster och mer försäljning för företaget vilket innebär att de 
svarat en högre skala.     

I frågorna kring sociala medier kan det största gapet i undersökningen urskiljas. Kunderna har 
i samtliga frågor svarat en etta där Ving och Fritidsresor istället svarat en fyra eller trea. 
Resultatet från enkätundersökningen visar att sociala medier har en väldigt liten betydelse hos 
kunderna. Vad detta stora gap beror på är svårt att tyda utifrån det existerande materialet. För 
fortsatt forskning kan detta vara en intressant aspekt att studera. 

I frågorna kring researrangörernas utbud av aktiviteter kan även här ett mindre gap urskiljas. I 
samtliga frågor svarade företagen att frågorna är viktigare än vad kunderna anser. I frågan om 
barnpassning svarade kunderna en etta där båda företagen istället svarade en fyra. Det som är 
viktigt att beakta i denna fråga är att svaren kan skilja sig en del beroende på vem som svarar 
på enkäten. Barnpassning kan vara mycket avgörande för en barnfamilj men för ett par utan 
barn kan detta istället ses som något negativt. För en ökad kvalitet av studien skulle ytterligare 
frågor som fastställer om respondenten var förälder vara på sin plats. Detta skulle därmed 
kunna specificera vart exakt gapet existerar.      

I frågorna kring researrangörernas utbud av exempelvis sista minuten, rabatter och temaresor 
uppkom även ett mindre gap. Kundernas svar på blev en fyra där företagen svarade en tvåa 
eller trea vilket betyder att företagen underskattar hur viktigt detta är för kunderna.  

Frågorna kring marknadsföringen i undersökningen har resulterat i ett antal mindre gap. I 
frågan om marknadsföring på tv svarade kunderna en etta där företagen svarade en trea. Gapet 
kan skildras utifrån det empiriska materialet i uppsatsen där det enligt Claes Pellvik (Intervju, 
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15 april, 2014) är något som konsumenterna sällan vill erkänna. Få vill medge att de påverkas 
av reklam men att statistiken visar på det motsatta. I samband med reklamkampanjer på tv 
ökar försäljningen vilket tyder på att marknadsföringen lyckas. Detta kan således förklara 
gapet mellan dessa uppfattningar utifrån det material studien innehar. Dock krävs djupare och 
vidare forskning för att säkerställa de utgörande faktorerna för gapens existens. 

Liknande gäller frågan om reklam på stan. Kunderna har svarat en etta där företagen istället 
svarat en trea respektive en fyra. Detta kan således bero på att kunderna inte vill erkänna hur 
mycket reklamen påverkar dem alternativt att påverkan sker omedvetet. I frågan kring 
sökmotoroptimeringen var företagens och kundernas syn jämlika, samtliga ansåg att detta var 
viktigt. Även svaren på frågan kring reklam på sociala medier var likställt, detta var inget som 
någon av parterna ansåg sig vara viktigt. Den sista frågan behandlar påverkan av bekanta. I 
denna punkt var samtliga parter överens om frågans betydelse där svaret blev en fyra. Denna 
likställande syn kan tänkas förklaras utifrån det teoretiska materialet som valts att tillämpas i 
studien. Enligt Gajjar (2013) påverkas individer av sin sociala omgivning i form av 
umgängeskrets och familj där dessa utgör den mest inflytelserika referensgruppen vid 
högengagemangsvaror som resor. Detta kan därmed förklara varför båda parter valt att svara 
en fyra, mycket viktigt på denna fråga. Som tidigare nämnt vid diskussioner kring tänkbara 
förklaringar är även denna endast en möjlig tolkning. För att säkert kunna fastställa detta 
krävs mer ingående studier med andra teorier och empiriskt material.   

Värdering och kritisk analysering av insamlat material                                                               
Vid kritisk granskning av det material som framgått är det viktigt att beakta att företagen kan 
ha besvarat frågorna med höga skalor. Detta då arrangörerna troligen inte erbjuder produkter 
eller tjänster som de själva anser vara oviktiga. Det kan därmed finnas en benägenhet att vilja 
svara höga skalor på samtliga frågor. Detta är dock något skribenterna inte anser vara ett 
problem då företagen blivit ombedda att svara utifrån kundens perspektiv. Vidare kan 
osäkerheten kring uppfattningen och tolkningen av enkätfrågorna förekomma. Respektive 
parter har kunnat tolka frågorna olika vilket då kan ge missvisande resultat. För att detta ska 
undvikas har skribenterna lagt resurser på utformning av tydliga enkätfrågor samt att kontakt 
vid eventuella frågor har varit möjlig. Eventuella brister kan även utläsas i 
enkätundersökningens öppna frågor där subjektiva tolkningar kan ha påverkat analysen av 
resultatet. Metoden ansågs trots detta vara den mest fördelaktiga då frågor med fasta 
svarsalternativ bidrar med ledande svar. Fasta svarsalternativ hade påverkats av skribenternas 
egna erfarenheter och tolkningar och undveks därför.  
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6. RESULTAT  
I detta kapitel diskuteras resultatet av det presenterade materialet i analysen. En redovisning 
av det material som ämnar besvara uppsatsens syfte och frågeställningar kommer presenteras 
för att sammanfatta om researrangörernas syn stämmer överens med respondenternas.   

6.1 Diskussion 
Diskussion kring enkätundersökningens slutna frågor 
Nedan visas en sammanställning av analysens mest betonande resultat där frågor med lika 
respektive avvikande svar presenteras.  

Fråga Ving Fritidsresor Respondenter 
Hemsidan (lätt att navigera) 4 4 4 

Hemsidan (möjlighet att ta kontakt) 4 4 4 
Hemsidan (svar från personal) 4 4 4 

Hemsidan (betalningsmöjligheter) 4 4 4 
Hemsidan (bilder) 4 4 4 

Hemsidan (information) 4 4 4 
Tabell 5: Sammanställning av enkätfrågor kring hemsidan 

Analysen visade att frågor kring hemsidan är något samtliga parter värdesätter och svarade 
därmed en fyra, mycket viktigt. Resultatet visar således vikten av hemsidans betydelse, något 
som både företagen och kunderna uppfattat.   
 

Fråga Ving Fritidsresor Respondenter 
Researrangörens utbud (direktflyg) 4 4 4 
Tabell 6: Sammanställning av enkätfrågor kring researrangörernas utbud 

Frågan kring direktflyg visade även på en likande syn från samtliga parter. Både arrangören 
och respondenterna har därmed samma uppfattning om vikten kring frågor om direktflyg. 

Fråga Ving Fritidsresor Respondenter 
Marknadsföring (omdömen från nära och kära) 4 4 4 
Tabell 7: Sammanställning av enkätfrågor kring marknadsföring 

Marknadsföring från bekanta visade en fyra från respektive part. Samtliga anser att omdömen 
från bekanta har en betydande roll vid val av researrangör. Som nämndes i analysen kan detta 
tänkas förklaras utifrån Gajjars syn på sociala faktorer. Då uppsatsens syfte inte är att besvara 
varför denna likställande syn uppstått väljer skribenterna att inte vidare diskutera detta.    

Fråga Ving Fritidsresor Respondenter 
Sociala medier (lätt att navigera) 4 4 1 

Sociala medier (möjlighet att ta kontakt) 4 4 1 
Sociala medier (svar från personal) 4 4 1 

Sociala medier (bilder) 4 4 1 
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Sociala medier (information) 4 4 1 
Sociala medier (aktiva uppdateringar) 4 4 1 

Tabell 8: Sammanställning av enkätfrågor kring sociala medier 

Gap-modellen presenterade det största gapet i frågor kring sociala medier. Kunderna valde att 
svara en etta, oviktigt, där företagen istället svarade en fyra. Resultatet visar att företaget 
värdesätter denna fråga och att det existerar en brist kring synen på sociala medier. 
Sammanställningen av detta visar ett stort gap mellan företagen och respondenterna och 
undersökningen bidrar således till en kunskapsplattform till turismområdet. Undersökningens 
resultatet kan studeras för att bland annat undersöka varför detta gap uppstår då det 
existerande materialet inte är tillräcklig för denna typ av studie.  

Diskussion kring enkätundersökningens öppna frågor samt intervjuer                                
Sammanfattningsvis kan konstateras att priset anses vara av stor vikt då samtliga parter har 
valt denna faktor bland de tre viktigaste. Gemensamma nämnare för respondenterna och 
Fritidsresor är synen på service/tillgänglighet då båda svarat att det är den främsta faktorn vid 
val av researrangör. Den gemensamma nämnaren för Ving och respondenterna är faktorn 
utbud/produkt vilket båda parter svarade som den andra viktigaste faktorn.    

6.2 Slutsats 
Skribenterna anser att de öppna samt slutna frågorna kompletterar varandra väl. Detta då 
resultatet från de öppna frågorna endast ger ett material som visar att 
service/tillgänglighet/kontakt, utbud/produkt och pris är de avgörande faktorerna vid val av 
researrangör. De slutna frågorna fungerar därmed som ett komplement genom att tydligare 
specificera innebörden av varje faktor. Då resultatet från de slutna frågorna visade att 
hemsidan är en mycket viktig faktor kan detta sammankopplas med 
service/tillgänglig/kontakt. Därmed ges en mer specifik inblick i vad kunden anser är viktigt 
vid frågor kring service/tillgänglig/kontakt. Likaså kan faktorn utbud/produkt sammankopplas 
med den slutna frågan kring direktflyg. Detta tyder på att direktflyg är en viktig parameter i 
researrangörernas erbjudande.  

Utifrån de slutna frågorna kan det utläsas att det endast uppstår ett stort gap kring frågan om 
sociala medier. Detta indikerar att synen mellan researrangörerna och kunderna är tämligen 
jämlik. De öppna frågorna styrker även detta då både kundernas och researrangörernas svar 
resulterade i två av tre lika variabler.       

Den kritik som kan ges till undersökningen är valet av öppna frågor då detta resulterar i 
tolkning utifrån skribenternas erfarenheter och kunskap vilket kan ge oundvikliga subjektiva 
analyser. De öppna frågorna valdes dock att tillämpas i studien då skribenterna ville minimera 
risken att respondenten svarar mycket viktigt på samtliga frågor. De öppna frågorna tvingar 
således respondenterna att välja ut de viktigaste faktorerna. För att kunna besvara syftet 
krävdes således de öppna frågorna då exkludering av dessa hade bidragit till ett bristfälligt 
resultat.  
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6.3 Kunskapsbidrag  
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som kunden anser påverkar och avgör valet 
av researrangör samt jämföra detta med researrangörernas egen syn. Avsikten är att studera 
om researrangörer är medvetna om kundens efterfrågan och om detta beaktas av företagen. 
Fokus har riktats mot att skapa en forskningsplattform där nyfunnen kunskap inom ämnet 
skapar goda förutsättningar för fortsatta studier. Som nämndes i problemformuleringen saknas 
idag studier som undersöker kundernas syn på faktorer som avgör vid val av researrangör 
samt undersökningar som i sin tur jämför materialet med företagens egen syn. På så sätt kan 
eventuella gap samt likheter urskiljas vilket bidrar med att en tydlig illustration ges. 
Forskningsbidraget blir således identifieringen av eventuella differenser som skildras mellan 
företagens respektive researrangörernas syn på faktorer som avgör. Forskare kan därefter 
använda plattformen som bas för fortsatta studier inom ämnet.  

Under studiens gång har skribenterna upptäckt att det empiriska materialet som samlats in 
med avsikten att besvara studiens syfte även kan användas vid förklaring av andra 
frågeställningar. Frågor som berör varför särskilda gap respektive likställande syn uppstår 
ingår inte i uppsatsens syfte där det empiriska materialet trots detta kunnat ge möjliga 
förklaringar. Skribenterna är dock medvetna om att en djupare och mer ingående studie med 
relevanta teorier är nödvändig för möjligheten att kunna dra riktiga slutsatser. Materialet har 
torts detta valts att presenteras då detta utgör en intressant grund som kan väcka intresse hos 
andra forskare.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
I analysen framkom såväl gap som likartad syn mellan kunderna och företagen. Vad detta 
grundas i är svårt att fastställa utifrån de teorier och material som redogjorts i studien. Det kan 
därmed vara av intresse att vidare studera vad gapet utgörs av och varför detta uppstår. Vidare 
kan det vara intressant att studera fler researrangörer alternativt mindre välkända 
researrangörer. Ytterligare en intressant studie skulle kunna tillämpas på företag inom andra 
branscher där daglig kundkontakt sker. Detta för att kunna öka graden av generaliserbarhet.  

Likaså kan en jämförelse göras mellan ett större företag och ett mindre företag för att påträffa 
vad kunder anser vara den största skillnaden företagen mellan. På detta sätt kan det mindre 
välkända företaget få indikationer på vad kunderna anser bör förbättras.  

6.5 Kvalitetssäkring  
Under studiens gång har skribenterna strävat efter att säkra uppsatsens kvalitet. Detta har 
gjorts genom att använda kritiskt granskad vetenskaplig och accepterad litteratur. Därutöver 
har intervjuer med personer som besitter kunskap inom ämnet gjorts. Författarna har även i så 
god mån som möjligt försökt undvika personliga värderingar och åsikter och beaktat ledande 
frågor vid intervjuer. Vidare har arbetet granskats och ifrågasatts utifrån tidigare nämnda 
tillförlitlighetsvariabler, reliabilitet och validitet. För att bidra med hög vetenskaplig nivå har 
uppsatsen ständigt kopplats till de utvalda teorierna, metoderna samt det empiriska materialet. 
Genom att omvandla den teoretiska grunden till variabler som varit möjliga att mäta har 
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studien kunnat undersöka det som ämnats undersökas.  

De eventuella svagheter uppsatsen besitter är användningen av elektroniska källor i form av 
bland annat researrangörernas hemsidor vilka anses vara mindre pålitliga. På grund av detta 
har få elektroniska källor, valts att anammas i uppsatsen samt att inga elektroniska källor 
tagits med i teori- eller metodavsnittet. Författarna är även medvetna om att det eventuellt kan 
uppkomma begränsning i resultatet på grund av antalet medverkande respondenter. För ett 
mer tillförlitligt svar hade fler respondenter varit önskvärt, dock anses 150 respondenter ändå 
vara tillräckligt för denna studie.  

Då uppsatsen resulterat i ett tydligt resultat och slutsats har problemformuleringen och syftet 
kunnat uppnås. Detta betyder att uppsatsen producerat vidare kunskap, dels för 
uppsatsskribenterna men även för andra personer och researrangörer.   
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BILAGOR 
Bilaga 1: Enkätundersökning 
Hej! Vi är två studenter som studerar Turismvetenskap C och skriver för tillfället vår C-
uppsats. Då syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar kunden i valet 
av researrangör och jämföra detta med researrangörernas egen syn på vilka faktorer som 
avgör, behöver vi fråga er vad ni tycker. Kryssa antingen i svaret i rutan bredvid eller i 
rullistan under frågan. Du som svarar på̊ enkäten år helt anonym. Vid frågor eller funderingar kan ni 
kontakta oss via mejl på̊: gestlof@live.se. 
 
Det skulle vara guld värt om ni ville ta er tid att svara på dessa frågor. Tack så mycket på 
förhand för er tid! / Sandra Gestlöf och Maria Hendsel 
	  
Ålder 
15-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
66+ 

 
Kön 
Man  
Kvinna 

 
Sysselsättning 
Studerande 
Fast anställd 
Deltidsanställd 
Pensionär 
Arbetssökande 
Annat 

 
Fråga 1-10 ska besvaras utifrån hur viktiga ni anser att dessa faktorer är i valet av 
researrangör. Välj sedan på en skala mellan 1 och 4, där 1 är oviktigt och 4 är mycket 
viktigt. 
 

1. Välkänd researrangör 
 

2. Pris 
 

3. Boende 
a) Antal stjärnor 
b) Avstånd (närhet till city, strand, kommunikation, flygplats) 
c) Utseende (rum, lobby, matsal, poolområde, reception) 
d) Mat (frukostbuffé, all- inclusive, halvpension) 
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e) Internet (WiFi, kostnader för internet) 
f) Övrigt (solstolar, gym, lekland)  
g) Spa 

 
4. Fysisk butik 
a) Öppettider 
b) Geografiskt läge 
c) Utseende 
d) Trevlig personal 
e) Kunnig personal 
f) Det lilla extra- kaffe, sköna stolar 

 
5. Hemsidan 
a) Utseende 
b) Lätt att navigera 
c) Möjlighet att ta kontakt 
d) Svar från personal (snabba svar, trevliga svar, kunniga svar) 
e) Betalningsmöjligheter (internetbank, paypal, kortalternativ, delbetalning, faktura) 
f) Bilder (hotell, destination, flygplan, personal) 
g) Information(om hotell, destination, personal osv) 

 
6. Tilläggstjänster kring bokning av resa 
a) Ombokningsskydd 
b) Transfer 
a) Sjukersättning 
b) Försäkring 
c) Öppet köp 

 
7. Sociala medier (exempelvis Facebook, Instagram, Twitter) 
a) Utseende 
b) Lätt att navigera 
c) Möjlighet att ta kontakt 
d) Svar från personal 
e) Bilder 
f) Information 
g) Aktiva uppdateringar 

 
8. Researrangörernas utbud av aktiviteter (som finns att erbjuda på destinationen) 
a) Barnpassning 
b) Utflykter 
c) Träningspass 

 
9. Researrangörens utbud  
a) Sista minuten 
b) Endast flyg, Endast boende, charter 
c) Erbjudanden (exempelvis rabatterade priser på specifika resmål eller perioder) 
d) Direktflyg 
e) Temaresor 
f) Hållbara möjligheter (exempelvis miljömedvetna alternativ på boende, flyg) 
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10. Marknadsföring 
a) TV-reklam 
b) Sökmotoroptimering (researrangören hamnar högt upp på sökning på exempelvis 

Google)  
c) Reklam på sociala medier 
d) Reklam på stan (reklampelare, tunnelbana m.m.) 
e) Omdömen från nära och kära (bättre respektive sämre betyg) 

 
 

11. Vilken researrangör reste du med senast? (Har du inte rest med någon 
researrangör kan du bortse från denna fråga) 

• Ving 
• Fritidsresor 
• Apollo 
• Lowcost holidays 
• Solresor 
• Solfaktor 
• Airtours 
• Ticket 
• Resfeber 
• Nasar 
• Detur 
• Travelink 
• Resia 
• Annat 

 
12. Vad avgjorde ditt val av researrangör vid den senaste resan? 
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Resultat enkätundersökning  

 

 
  
Fråga 1-10 ska besvaras utifrån hur viktiga ni anser att dessa faktorer är i valet av 
researrangör. Välj sedan på en skala mellan 1 och 4, där 1 är oviktigt och 4 är mycket viktigt. 
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Bilaga 2: Intervjuschema grund     

1. Hur marknadsför ni er till era kunder? Har ni någon specifik strategi för olika 
kundsegment? 

2. Hur lockar ni nya kunder?  
3. Har ni någon strategi för att bevara befintliga kunder? Är detta något ni arbetar aktivt 

med?  
4. Vad tror ni är de tre viktigaste faktorerna när en kund ska välja researrangör?  
5. Hur differentierar ni er från andra researrangörer?  
6. Har ni någon specifik konkurrensstrategi?   
7. Hur tar ni reda på vad kunderna anser om er som researrangörer?  

Bilaga 3: Intervju Ving 
Vad är din arbetstitel och vilka arbetsuppgifter arbetar du med? 
 
Jag är marknadschef på Ving. Jag är den som är beställare, initiativtagare till olika kampanjer, 
både på strategisk långsiktig nivå och på en mer praktisk operativ nivå. Så jag jobbar med lite 
allt möjligt.   
 
Hur marknadsför ni till era kunder? Har ni någon specifik strategi till olika kundsegment? 
 
Ja precis, vi har olika strategier till olika kundsegment. Vi har en grundstrategi där vi börjar 
med kunden och avslutar med kunden. Vi försöker vara så relevanta i vårt tilltal till kunden vi 
bara kan för just den specifika kunden. Hur man tilltalar kan skilja sig åt en aning om det är 
barnfamiljer, par eller olika nischgrupper som golfare eller liknande. Vi försöker komma med 
information som är relevant, inte tjatig eller tråkig utan vi försöker inspirera kunden. Något 
som även är mycket viktig är tajming. Det måste vara rätt tillfälle när vi lägger fram vårt 
erbjudande för kunden. Marknadsföring är väldigt gynnsamt för oss. Skulle du fråga en 
konsument så tror jag ingen vill erkänna att reklamen påverkar de val man gör. Men vi har 
märkt att vi säljer mer när vi har reklamkampanjer vilket ändå visar att konsumenter blir 
påverkade av reklamen.  
 
 
Hur lockar ni nya kunder? 
 
För att locka nya kunder så använder vi framförallt breda mediekanaler, externa breda 
mediekanaler. Det är oftast traditionell linjekommunikation via TV men även playtjänster och 
annonsering i både print och digitalt. Vi använder även sociala medier då vi tycker att det är 
jätteviktigt att vi kan synas där för att kunna inspirera, locka och nå kunderna på deras nivå. 
En annan viktig kanal är även Google då det är superviktigt att vi finns tillgängliga så att 
kommer högt upp i sökfältet och lyckas nå ut till ressugna kunder.  
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Hur arbetar ni för att behålla de redan befintliga kunderna? Är detta något ni jobbar aktivt 
med? 
 
Det är jätteviktigt! Sverige ett litet land med få invånare så det går inte att endast locka nya 
kunder utan det är jätteviktigt att värna om och bevara de kunderna som redan rest med oss 
tidigare. Detta gör vi mycket via våra egna kanaler med nyhetsbrev, sociala medier och vår 
hemsida. Vi försöker göra hemsidan så personligt anpassad som möjlig. Våra kollegor som 
arbetar med att genomföra slutköpet med kunden har direktiv om att ha ett extra gott öga mot 
de gamla kunderna. Att dessa prioriteras och får lite extra personlig service med exempelvis 
lite bättre rum så att en gammal kund vill återkomma. Vi kan givetvis inte göra allt till alla 
men vi gör så gott vi kan. Vi har inte någon kundklubb där kunderna samlar poäng eller 
liknande då vi inte tror att detta skulle fungera särskilt bra för vår del. Resor är sällanköpsvara 
där våra kunder är personer som reser vartannat år vilket gör att detta system inte skulle 
fungera lika bra. Det skiljer sig lite från exempelvis inköp på Ica som kanske behöver göras 
varje dag med resor som görs lite mer sällan. I början på 2000-talet hade vi på Ving 54 
butiker i Sverige och idag har vi endast tre kvar. Butikens betydelse för oss har fallit något 
enormt så allt mer tyngd läggs på hemsidan.  
 
 
Vad anser Ving är de viktigaste faktorerna som avgör en kunds val av researrangör? 
 
En utav de viktigaste är varumärket. Vad varumärket står för och vad man förknippar med 
Ving.  Ving brukar förknippas med trygghet, kvalitét men även innovationskraft. Sen är 
självklart produkten viktig. Vad erbjuds och till vilket pris. Så jag skulle kunna sammanfatta 
det till faktorerna, varumärke och produkt. Dessa ska samverka på ett bra sätt.  
 
Vad grundar ni detta i? 
 
Detta baseras på olika kundundersökningar som vi genomför. Att ta reda på vad kunden 
tycker anser vi är jätteviktigt. Att få kundinsikt och veta vad kunden vill ha. Vi har dels vår 
ständigt pågående kundenkät där 60 procent är redan befintliga kunder där vi frågar frågor 
som: hur tyckte du upplevelsen var? Vad tyckte du hotellet? Hur var kvalitén på resan? Och 
fler liknande frågor. Vi jobbar även med varumärkestracking som är en tjänst som vi köper in 
vecka för vecka där vi frågar en mängd människor i en kundpanel. Frågor som ställs där är: 
Vem har man sett reklam för? Vilken reklam gillar man? Vilka produkter skulle man kunna 
tänkas köpa? Kundinsikt är superviktigt och därmed är kundundersökningar av stor vikt.   
 
Anser ni att dessa undersökningar ger er betydelsefull information? 
 
Ja den information som vi får via dessa källor är jätteviktig för vår del. De förändringar som 
genomförs är inte några radikala förändringar utan det som sker är ett ständigt arbete med små 
förändringar av utbudet. I det långa loppet blir dessa små förändringar lite större. Det är 
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således inga enorma förändringar som sker utan snarare små förändringar som med tiden gör 
att utbudet ändras mer och mer.  
 
Hur differentierar ni er från andra researrangörer? 
 
Det som utmärker oss från våra konkurrenter är vårt utbud av hotell.  Vi har egna 
målgruppsanpassade koncepthotell där exempelvis Sunwing är våra hotell för barnfamiljer 
och Suntrack är hotell för vuxna utan barn. Detta är således unika produkter som endast kan 
köpas utav oss. Enligt vår erfarenhet är boendet är jätteviktigt men det betyder inte att alla 
våra gäster bor på femstjärniga hotell. Boendet är blir allt viktigare och något som kunder 
efterfrågar. Därmed är detta vårt främsta differentieringsverktyg. Sol och bad är viktigt 
oavsett om man reser med Ving, Apollo eller Fritidsresor. Vi jobbar därmed mycket med 
hotellen och erbjudandet av hotellupplevelsen.  Detta är också något vi försöker använda oss 
av i vår kommunikation till kunder. Vi försöker lyfta fram det unika med hotellen och att 
detta ska vara något som kunderna också uppfattar och uppskattar.  
 
För vissa av gästerna som exempelvis barnfamiljer är lekland superviktigt medan för gäster 
utan barn så spelar lekland inte så stor roll.  För dem sistnämna kan till och med ett lekland 
vara någonting negativt. Därför är det viktigt att ha boenden för alla typer av målgrupper.  
 
Vad tror du om miljövänliga alternativ? 
 
Av erfarenhet så vet jag att folk gärna säger att miljövänliga alternativ är superviktigt.  Men 
när det väl kommer till kritan när det gäller att betala lite extra för att exempelvis 
miljökompensera eller betala lite mer för ett miljöanpassat hotell så är det nästan ingen som är 
beredd att göra detta. Detta är något vi har tydliga bevis på. När vi började med att erbjuda 
miljöalternativ var det väldigt många kunder som uppskattade detta. I kundundersökningar 
var det 70 procent av dom som svarade som sade att detta var superviktigt och att dom var 
beredda att betala mer. Men när det väl kommer till kritan är det 0,02 procent som faktiskt 
gjorde det. 
 

Bilaga 4: Intervju Fritidsresor 
Vad är din arbetstitel och vilka arbetsuppgifter arbetar du med? 
 
Jag jobbar i en av våra butiker på Sveavägen och där arbetar jag som resesäljare. Jag arbetar 
även i support men huvuddelen av min arbetstid arbetar jag i butiken. 
 
Hur marknadsför ni er till era kunder? Har ni någon specifik strategi för olika kundsegment? 
 
Ja vi har specifika strategier för olika kundsegment. Vi riktar oss till olika målgrupper och 
arbetar med olika mediekanaler beroende på målgrupp, som exempelvis de som reser mycket 
med oss, familjer, par. Ett exempel är bland annat när vi kommunicerar med barnfamiljer 
lufter vi då självklart fram Blue Village- hotel och barnklubbar. Det vi gör är att vi skickar ut 
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mail eller brev beroende på målgrupp och på så sätt marknadsför oss olika beroende på vad de 
efterfrågar.  

Hur lockar ni nya kunder?  

Vi försöker marknadsföra oss så mycket som möjligt genom exempelvis TV-reklamer, sociala 
medier samt andra reklamer som affischer på stan bland annat. Sen självklart genom vår 
hemsida som är en av de viktigaste kanalerna vi har och även dagspress och andra magasin. 
Sen försöker vi såklart få in kunderna till butiken för att marknadsföra resorna här inne och 
andra återförsäljare.    

Har ni någon strategi för att bevara befintliga kunder? Är detta något ni arbetar aktivt med?  

Ja, detta är såklart något som vi arbetar aktivt med. Vi skickar tillexempel alltid mail vid 
hemkomst, ganska tätt intill resan för att ha möjlighet att ta reda på hur resan har varit, om 
något kunde förbättras eller andra allmänna frågor om oss som researrangörer. Vi skickar 
även ut mail eller brev till kunder som inte har rest på länge. Detta är något som görs av 
datasystemet och den känner av om det var länge sen en kund valde att köpa en resa av oss.  

Vad tror ni är de tre viktigaste faktorerna när en kund ska välja researrangör?  

Jag skulle egentligen vilja säga att alla är lika viktiga och det är väldigt viktigt att behålla de 
kunderna vi har idag. Men jag skulle väl säga att service är viktigt. Vi arbetar med väldigt 
mycket service och trygghet och vi strävar ständigt efter att vara så tillgängliga som möjligt. 
Detta sker dels genom butiker så som en jag arbetar och dels via hemsidan eller sociala 
medier. Vi vill alltid vara de som ger bäst service och vi är inte den billigaste researrangören 
men vi vill hellre göra ett bra jobb utåt till våra kunder och satsar mer på det. Men de tre 
faktorerna jag skulle säga är väl i sådana fall service/tillgänglighet, trygghet och pris.   

Hur differentierar ni er från andra researrangörer?  

Ving är den största konkurrenten, alla är egentligen konkurrenter men Ving är den största. 
Men jag skulle säga att vi är bättre i service än de andra. Det som är viktigt är ju att vi måste 
sticka ut och det gör vi genom att hålla kolla på varandra hela tiden, det är väldigt viktigt. Vi 
måste även ständigt vara uppdaterade på nyheter och trender för att ha möjlighet att locka nya 
kunder främst. Vi arbetar såklart för att vara bäst men främst för att ge den bästa servicen så 
differentieringen skulle jag säga är service och tillgänglighet. Vi har som mål att kunder alltid 
ska ha möjlighet att komma i kontakt med oss. Vi har även något nytt på gång där man hela 
tiden, det vill säga 24 timmar om dygnet ska kunna få tag på oss på något sätt. Det kan 
exempelvis vara så om en kund är i Thailand eller på andra sidan jorden då tiden är helt 
omvänd jämfört med den svenska tiden så ska det gå att kontakta oss trots att det kan vara 
mitt i natten i Sverige. Detta är helt nytt och inte lanserat ännu och det är under konstruktion 
men det är något som kommer att komma i framtiden. Jag tror detta är en viktig 
differentieringsstrategi för oss och för att sticka ut och det efterfrågas på marknaden av 
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kunderna. Vi har ju ändå väldigt mycket så idag också dock inte 24 timmar om dygnet. 
Kunder får oftast alltid tag på oss via sociala medier eller via hemsidan. Vi har även ett 
system som innebär att när kunden har varit inne på vår hemsida tillräckligt länge kommer det 
upp en ruta som frågar om vi ska ringa upp kunden alternativt om kunden har några frågor att 
ställa över nätet. Det finns även möjlighet att chatta med vår personal om kunden vill ställa en 
snabb fråga.  

Har ni någon specifik konkurrensstrategi?   

Denna fråga går ihop med den ovan, se svar ovan. 

Hur tar ni reda på vad kunderna anser om er som researrangörer?  

Vi skickar ut formulär som jag pratat om tidigare och det är det viktigaste vi har som 
instrument för företaget. Det skickas ut ett mail en vecka efter det att kunden har kommit hem 
med frågor som berör innan, efter och under resan. Där får kunden svara på frågor som rör 
flygresan, hotellet, servicen, kommunikationen kring resan och helhetsbedömningen. Detta 
ger oss chansen att se om vi har lyckats att marknadsföra på rätt sätt. Sen gör vi även 
marknadsundersökningar, både kvalitativa och kvantitativa sådana.  

Vad använder ni dessa undersökningar till och vad känner ni att detta ger er?  

Det är lite det jag har varit inne på tidigare. Det ger oss möjlighet att marknadsföra oss på rätt 
sätt och se om exempelvis hotellet har illustrerats på ett rätt sätt. Men sen ger det även oss 
möjlighet att kunna förändra om något anses vara av sämre karaktär, vi kan förbättra och 
utveckla erbjudanden och resmål samt likaså reklam och marknadsföring.   

	  
 


