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Förord 
 

Valet av ämne var relativt enkelt då vi båda har bakgrund inom medietekniken och att sammanslå det 
med vår kunskap och intresse för turism var ett självklart val. 

 
Som tack för hjälpen vill vi börja med att tacka de deltagande reseföretagen i vår studie. Vi vill tacka de 

anställda på dessa företag för att de tagit tid från sin arbetsdag för att ställa upp på intervju. 
 

Vi vill även tacka vår handledare Christian Widholm som gett oss feedback och underlättat för oss 
under arbetets gång med att få oss att se studien från olika perspektiv.



Abstract 
 
Title: Travel companies' adaptation of marketing in the digital society  
 
Level: Bachelor Thesis, spring 2014 
 
Authors: Jeanette Grydz & Sofi Jacobson 
 
Supervisor: Christian Widholm 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine how travel companies have adapted to a digital society 
and how they use the Internet as a marketing channel. 
 
Problem: How have current travel companies adapted to the development of the Internet and how do they use 
Internet as a marketing channel? Are there any differences in the marketing strategies of different types of travel 
companies and does the clientele have any impact on the selected marketing method? 
 
Method:  This study has been formed by a qualitative approach. Interviews have been conducted with 
employees at different travel companies across Sweden. The qualitative approach has been chosen to create 
a deeper understanding and give a broader knowledge to our study.  
 
Conclusion: Companies today use the Internet as one of their primary marketing channels, these are mainly 
websites and social media. The companies agree that aligning themselves after a digital society and new 
innovations is key to compete in the market. Depending on the clientele and target audience the companies’ 
marketing strategies may differ, the results show that there is a clear difference between niche and non-niche 
travel companies.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Reseföretagens anpassning av marknadsföring i det digitala samhället. 
 
Nivå: Kandidatuppsats, våren 2014 
 
Författare: Jeanette Grydz och Sofi Jacobson 
 
Handledare: Christian Widholm 
 
Syfte: Att undersöka hur reseföretag anpassat sig till ett digitalt samhälle och efter Internets framfart, samt 
se hur reseföretagen använder Internet som en marknadsföringskanal.  
 
Problemformulering: Hur har dagens reseföretag anpassat sig efter Internets utveckling och hur 
använder de Internet som marknadsföringskanal? Finns det några skillnader i marknadsföringsstrategier 
mellan olika typer av reseföretag och har reseföretagens kundkrets någon påverkan på vald 
marknadsföringsmetod? 
 
Metod: Metoden som används för denna studie är av kvalitativ ansats. Intervjuer har utförts med anställda på 
olika reseföretag runtom i Sverige. Den kvalitativa ansatsen har valts för att skapa en djupare förståelse och 
bredare kunskap till vår studie. 
 
Slutsats: Reseföretag idag använder Internet som en av deras främsta marknadsföringskanaler. Främst är 
det hemsidor eller sociala medier som används och reseföretagen är överens om att det gäller att anpassa 
sig hela tiden efter ett digitalt samhälle för att konkurrera på marknaden. Beroende på kundkrets och 
målgrupper kan det skilja sig mellan reseföretagens marknadsföringsstrategier och här kan vi se en 
skillnad främst mellan nischade och icke-nischade reseföretag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Reseföretag, digitalt samhälle, Internets utveckling, marknadsföring.  
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1. Inledning  
I detta avsnitt introduceras inledningsvis ämnesområdet för uppsatsen och därefter 
presenteras syftet, frågeställningar samt avgränsningar och definitioner.  
 
Då denna studie inriktas på marknadsföring i ett digitalt samhälle presenteras här hur 
nätverksplattformer utvecklades. Web 2.0 är en definition av Internet och är en 
nätverksplattform, syftet är att skapa en interaktion mellan människor och öka deltagandet 
virtuellt.1 Då nätverksplattformen har skapats kan ärenden via Internet underlättas. Vikten 
läggs på information, bekvämlighet, pris och snabbhet gällande betalning och bokning av 
resor. Dessa faktorer går att erhålla via Internet och är enklare att tillhandahålla, resorna 
upplevs inte längre som “enstaka inköp”.2 Enligt en undersökning bokar idag 62 % av alla 
resenärer resor online och att de syr ihop sin egen resa. Det för att resenärerna kan komma 
över de bästa prisalternativen. Undersökningen visar även att en av fem resenärer bokar sin 
resa via en mobiltelefon.3 Internet kan även användas som en marknadsföringskanal för ett 
reseföretag där de kan där marknadsföra sina produkter samt stärka sitt varumärke och skapa 
nya kundkontakter.4 

Genom en kombination av både online- och offlinemarknadsföring kan reseföretag behålla 
positionen och konkurrera på marknaden med reseföretag med liknande utbud. 
Marknadsföringen består av utvecklingsstrategier inom e-handel för att behålla eller öka 
marknadsföringen och konkurrensen. Marknadsföringen online används även för att erbjuda 
potentiella kunder added value, det innebär att reseföretagen erbjuder ytterligare information 
till potentiella kunder. Tillgången till informationen skapar även förståelse för kunden samt 
erbjuder tvåvägskommunikation där möjlighet för en långsiktig relation kan skapas. Målet är 
att skapa långsiktiga relationer och erhålla återkommande kunder resulterande i lojalitet för 
reseföretaget genom marknadsföring.5 

1.2 Bakgrund och problemdiskussion 
En modell skapad av Poon visar hur turismen utvecklats från år 1975 till idag. Modellen visar 
även hur turismen kan komma att utvecklas fram till år 2020.6 Modellen visar en stor del av 
faktorer som påverkat den nya och gamla turismen under många år. Den gamla turismen 
innebär att kraven på resor inte var en stor faktor för resenärerna, under denna period blev det 
populärt med sol- och badsemester då chartern var nytt. Reseföretagen erbjöd  

                                                
1 O’reilly, Tim, What Is Web 2.0, O’reilly Media, 2005-09-30. <http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-
20.html> (Hämtad 2014-04-14). 
2 Barnett, Martin & Craig Standing, Repositioning travel agencies on the Internet, Journal of Vacational 
Marketing 7 nr. 2 (2001): s. 155. 
3 Mogensen, Björn, Tradedoublerstudie visar att 62 procent av semesterresenärerna sätter ihop resan själv, 2013. 
<http://www.tradedoubler.com/se-sv/press/tradedoublerstudie-visar-att-62-procent-av-semesterresenarerna-
satter-ihop-resan-sjalv-/> (Hämtad 2014-02-24).  
4 Barnett, Martin & Craig Standing s. 146.  
5 Álvarez, Suárez, Leticia, Martin, Diaz, Ana Maria & Casielles, Vázquez, Rodolfo, Relationship Marketing and 
Information and Communication Technologies: Analysis of Retail Travel Agencies, Journal of Travel Research 
45 nr. 4 (2007): s. 454. 
6 Se bilaga 1.  
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bland annat färdiga paketresor som kunden tog del av, den typen av massturism nådde sin 
höjdpunkt omkring 1970-talet.7 
 
År 1978 utvecklades den nya turismen, kring det årtalet startade nya flygbolag och det 
resulterade i en ökning av antalet flyg, nya rutter och ankomst- och avgångstider. Den 
traditionella charterresan förlorade popularitet då många valde att resa till nya oexploaterade 
destinationer. En stor faktor i den nya turismen är att resenären hade större kontroll över 
resan. Poon påstår att efterfrågan på charterresor med sol och bad fortfarande är stark, 
däremot ansågs trenden undergå en tillbakagång.8 
 
Till följd av utvecklingen inom teknologi och främst Internet har den nya turismen utvecklats. 
I dagens samhälle och i framtiden är information en stark och essentiell aspekt i resesyftet. Att 
ha möjlighet att använda Internet för bokning av resor på egen hand har utvecklats markant 
och Poon menar att utvecklingen kommer att öka i framtiden.9 Internet och andra 
teknologiska aspekter skapar en möjlighet för resenärer i dagens samhälle att ställa högre krav 
på resor. Den aspekten har även påverkat de flesta charterbolag/resebolag, de följer kundernas 
önskemål och erbjuder inte enbart färdiga paketresor. 10  
 
Med Internets och de Internetbaserade reseföretagens framfart har konkurrensen mellan 
reseföretag ökat. Vi anser att det idag är en viktig aspekt i marknadsföringen att synas i det 
digitala samhället för att stärka varumärket. Genom att marknadsföras på olika sätt online har 
reseföretag möjlighet att nå ut till en bredare kundkrets, däremot att marknadsföras offline är 
även av vikt.  

1.3. Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur dagens reseföretag har anpassat sig efter Internets 
och det digitala samhällets utveckling samt hur de använder Internet som plattform för 
marknadsföring. 

1.4 Frågeställningar 
● Hur använder reseföretagen det digitala samhället i sin marknadsföring? 
● Finns det några skillnader i marknadsföringsstrategier mellan olika typer av 

reseföretag och vilka är de?  
● Hur har dagens reseföretag anpassat sig efter Internets och det digitala samhällets 

utveckling? 
 

1.5 Avgränsning 
Inför studien har vi valt att inrikta oss både på nischade reseföretag samt reseföretag med ett 
bredare utbud. Vi har valt de här två typerna av reseföretag då vi vill täcka ett bredare område 

                                                
7 Poon, Auliana, Tourism, technology and competitive strategies, CAB International, Guildford, 2002, s. 22. 
8 Ibid. 
9 Ibid., s. 24. 
10 Ibid., s. 21. 
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inom ämnet och för att i slutändan kunna observera likheter och skillnader mellan dem. Vi 
anser att det kan finnas en betydande skillnad i marknadsföringsstrategier mellan ett 
reseföretag med bredare sortiment av paketresor i jämförelse med ett företag inriktat på en 
specifik destination. Vi tror även det kan finnas en markant skillnad mellan de reseföretagen 
gällande hur de anpassat sig efter Internet och på vilka sätt de påverkats av Internets framfart. 

1.6 Definitioner 
Traditionell resebyrå - finns på en fysisk plats som kunder ska kunna besöka. Resebyrån ska 
tillhandahålla reserelaterade tjänster och personalen ska vara utbildade i att ge ut tips på 
resmål eller dylikt. En traditionell resebyrå är den typ av resebyrå som fanns innan den 
Internetbaserade resebyrån uppkom.  
 
Fysisk butik - En fysisk butik innebär en butik som finns på en fysisk plats för kunder att 
kunna besöka. Det ska finnas möjlighet att konsumera produkter eller dylikt på plats och det 
ska finnas personal för kundservice och för att hantera eventuella köp. 
 
Resebyrå och researrangör - Skillnaden mellan de här två är att en researrangör skapar 
paketresor där exempelvis boende och flyg ingår. Här har oftast kunderna möjlighet att välja 
mellan fasta reseperioder som en eller två veckor som oftast är standard. En resebyrå däremot 
säljer produkter från andra företag, till exempel säljer de flygresor åt flygbolag eller 
transportföretag alternativ att de säljer researrangörers resor. Ett exempel är att Resevaruhuset 
är återförsäljare åt bland annat Apollo och Ving. Dock är det idag svårt att se en exakt 
skillnad då även researrangörer idag kan sälja åt andra företag. För att ta ett exempel placeras 
Ving under kategorin researrangör, de har däremot samarbeten med andra företag för 
exempelvis biluthyrning eller en del flygavgångar. Eftersom resebyråer även i en del fall 
säljer resor åt researrangörer erbjuder de på sådant sätt samma resepaket. För att göra det 
enkelt har vi valt att i vår uppsats använda reseföretag som samlingsnamn för båda 
definitionerna. 
 
Google Adwords - Adwords är ett annonseringskoncept hos Google. Företag betalar endast 
för varje klick de får på ett företags reklambanner som dyker upp på Google beroende på 
vilka sökord som skrivs in. Företagen själva väljer vilka sökord de vill finnas med på.11  
 
E-handel: det innebär att ett företag använder Internet eller andra elektroniska medel för att 
köpa, sälja eller överföra produkter, service eller transaktioner.12 

                                                
11 Google Support, Adwords <https://support.google.com/adwords/answer/1704410?hl=sv&ref_topic=3121763> 
(Hämtad 2014-04-24).  
12 Turban, Efraim, Electronic commerce 2006: a managerial perspective, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 
River, NJ, 2006, s. 4. 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga synsätt samt de forskningsmetoder och material 
som har använts i studien. 

2.1 Val av metod 
Det finns två olika inriktningar att välja mellan och de är objektivism och konstruktivism. 
Objektivismen innebär att sociala företeelsers existens inte är beroende av olika sociala 
aktörer, regler och riktlinjer existerar från början och de kan inte ändras eller påverkas av 
människan. Konstruktivismen, motsätter objektivismen och ifrågasätter det faktum att 
organisationer eller kulturer inte kan förändras eller påverkas. Till vår studie har vi utgått från 
ett konstruktivistiskt synsätt och det innebär att kulturer och organisationer påverkas av olika 
sociala aktörer och sätter människan i centrum.13  
 
Vi har även valt att utgå från en induktiv ansats, det innebär att från resultaten skapa generella 
slutsatser då vår studie kommer att bygga på kvalitativa undersökningar.14 Vi utgår från att 
den kvalitativa forskningen innebär att tyngden läggs vid vad som sägs under exempelvis en 
intervju och att försöka förstå hur människan upplever sin verklighet. Argumentet till varför 
en induktiv ansats är vald är att kvalitativ forskning innebär att den insamlade informationen 
inte genererar kvantitativ data i form av statistik och siffror.15  
 

2.2. Kvalitativ intervju  
Inom denna studie kommer det att genomföra sju kvalitativa intervjuer och det innebär en 
djupare konversation där raka och enkla frågor ställs i strävan efter att erhålla komplexa 
svar.16 En kvalitativ intervju är främst ostrukturerad eller semistrukturerad med öppna 
svarsmöjligheter, det ger informanten möjlighet att besvara frågorna på ett öppet sätt.17  Under 
en kvalitativ studie är det vanligt att det utförs cirka fem till tio intervjuer för att erhålla 
djupare information, det resulterar i att intervjuerna kan ta längre tid än vid exempelvis en 
enkät.18 Anledningen till att sju intervjuer valdes beror på att underlaget ger en bra grund till 
studiens empiri.  
 
I studien har tre olika intervjumetoder tillämpats och de är e-mailintervjuer, telefonintervjuer 
och personliga intervjuer. Anledning till de olika valda intervjumetoderna grundar sig i 
tillgänglighet och tid för informanterna. De två sistnämnda intervjuformerna kan räknas till 
djupintervjuer, då de varit öppna konversationer.19 
 

                                                
13 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 35-37. 
14 Ibid., s. 22. 
15 Ibid., s. 341. 
16 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 25.  
17 Ibid, s. 40. 
18 Bryman, s. 344.  
19 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund, 2006, s.26. 
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2.2.1 Personlig intervju 
En intervjumall med tolv frågor har legat till grund och skapat frågor till de personliga 
intervjuerna. Denna intervjumall har agerat som en riktlinje under intervjuerna för att följa en 
röd tråd och kunna användas i det fall då intervjun gått in på sidospår.20 Dock har det funnits 
en medvetenhet gällande valet att hålla intervjun öppen för att ge möjlighet till informanten 
att delge eventuell relevant information, de svaren behöver inte nödvändigtvis vara direkta 
svar på frågorna i intervjumallen. Den typen av intervju är ostrukturerad eller 
semistrukturerad då det användes uppställda frågor och tillåta den intervjuade prata fritt.21 
Inför de personliga intervjuerna har frågor skickats via e-mail till informanterna i förväg, 
anledningen är för att ge dem förberedelse inför intervjun. I mallen har den sista frågan 
avsiktligen formats på det sätt att informanten haft möjlighet till att fritt berätta om företaget 
om de har mer information att delge. Intervjuerna har spelats in och transkriberats i efterhand.  
 
Informanter, personlig intervju: 

● Anders Lindström, Försäljningschef - Turkietresor 
● Marie Östlund, Group development executive - Australienresor AB 
● Anette Atterström, Försäljningschef - Deluxe Vacations 

2.2.2 Telefonintervjuer 
I enstaka fall har informanterna blivit intervjuade över telefon och det är till följd av tidsbrist 
och informanterna har valt att bli intervjuade efter kontorstid. Bryman menar att det finns 
fördelar att utföra telefonintervjuer istället för personliga intervjuer. De fördelar Bryman 
främst tar upp är att en telefonintervju sparar tid och att kan utföras oberoende av plats.22 
Bryman tar även upp att en telefonintervju oftast går snabbare än en personlig intervju och 
brukar inte vara på mer än 20-25 minuter.23 Det stryks även av våra telefonintervjuer som i 
normalt utfördes i cirka 15 minuter.  
 
I likhet med de personliga intervjuerna har tolv stycken uppställda frågor legat till grund som 
en intervjumall. Även i detta fall har det funnits en medvetenhet med att låta informanten 
svara öppet på frågorna och på sådant sätt få in mer mängd information till studien. 
Telefonintervjuerna har spelats in för att sedan transkriberades och sammanställas.  
 
Informanter, telefonintervju:  

● Ulrika Nordgren, Marknadschef - Lotus Travel 
● Claes Pellvik, Marknadschef - Ving 

                                                
20 Se bilaga 2. 
21 Eliasson, s. 28. 
22 Bryman, s.208. 
23 Ibid., s. 209. 
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2.2.3 E-mailintervju 
En del informanter har intervjuats via e-mail, även de har erhållit tolv frågor alla övriga 
informanter har fått skickade till sig. E-mailintervjuerna har däremot utgått från en 
strukturerad form och det innebär att informanterna endast haft möjlighet att besvara frågorna 
utan direkta följdfrågor. En sista fråga har däremot valts att lämnas öppen med möjlighet för 
informanterna att tilldela övrig information. Frågorna är inte öppna och intervjun kan inte ses 
i form av en djupintervju då en konversation inte varit möjlig mellan oss och de 
informanterna.24  
 
Informanter, e-mailintervju: 

● Åka Linden, VD - Kihansi Afrikaresor AB  
● Marie Lindström, resekonsult - Fritidsresor   

2.3 Litteraturstudier 
För att stärka studien har litteratur samt vetenskapliga artiklar tillämpats och de har använts 
både faktamässigt och strukurmässigt. Det vill säga att den faktamässiga delen har använts för 
underlag till studie samt för att styrka valda metoder och bakgrund. Den strukturmässiga 
delen har använts till hjälp för att disponera hur studien ska läggas upp. De vetenskapliga 
artiklar som använts för studie har agerat underlag för teoriavsnittet. De har ansetts relevanta 
då det behandlat ämnen som på ett eller annat sätt kan kopplas samman till detta 
undersökningsfält. 
 
En tematisering av de olika vetenskapliga artiklarna utfördes då ett mönster var genomgående 
i de olika ämnena. Här gjordes beslutet om att sammanfatta och sammanfoga artiklarna efter 
att en kategorisering genomförts. De rubriker i teoriavsnittet är skapade av oss själva, även 
artiklarna under varje rubrik i teorin är de artiklar som anses tillhöra samma kategori som 
utgör ett tema.  

2.4 Urval 
I denna studie har det utgåtts från två olika urvalsmetoder och de är bekvämlighetsurval samt 
strategiskt urval. Bekvämlighetsurval syftar på att deltagarna väljs efter tillgänglighet.25 Inför 
studien gjordes valet att via e-mail kontakta ett flertal reseföretag och de som hade möjlighet 
att ställa valdes ut till studien. Valet av informanter inom reseföretagen valdes dock ut på ett 
strategiskt sätt. Vilket innebär att informanterna medvetet valdes ut på grund av att de ansågs 
kunna tillföra relevant information till studien.26 Främst har urvalet av informanter valts med 
högre positioner i reseföretaget. Det är baserat på att de valda informanterna kan bidra med 
bredare och djupare information och till studien har vi valt att intervjua sju informanter.  

                                                
24 Trost, s. 25. 
25 Eliasson, s. 51. 
26 Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Gleerup, 
Malmö, 2009, s. 77. 
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2.5 Etikdiskussion 
När en kvalitativ studie genomförs är det viktigt att ha en del etiska aspekter i åtanke. I 
utförandet har fyra huvudkrav följts och de är information, samtycke, konfidentialitet samt 
nyttjande.27 Informationskravet innebär att informant ska få information om studien och den 
eventuella intervjun i förhand. Att ge informanten information om vad studien handlar om 
samt hur dennes deltagande kommer att nyttjas är en viktig aspekt i informationskravet. Det 
är speciellt relevant vid en studie som denna som kommer att publiceras. Här anses det även 
viktigt att informanten har möjlighet att ge respons och sitt godkännande för vad som kommer 
att publiceras från dennes intervju.28 Här har vi utgått från det kravet genom att maila ut till 
våra informanter om vad vår studie har för syfte. Informanterna har även fått möjlighet till att 
se intervjufrågorna innan intervjun samt att de har alla fått sammanställningen av deras egen 
intervju för möjlighet till feedback.  
 
Samtyckeskravet innebär att informanternas deltagande till studien har skett frivilligt och att 
de under hela processen haft valmöjlighet att dra sig ur intervjun. För att samtyckeskravet ska 
uppnås krävs full information till deltagarna, vilket går ihop med informationskravet. Här 
gäller det att ta emot den feedback som ges på intervjusammanställningarna och att det finns 
en acceptans att några delar kan behövas strykas eller ändras. Det tredje huvudkravet är 
konfidentialitetskravet som i regel innebär att materialet man mottagit ska behandlas 
konfidentiellt.29 Vi har varit noga med att fråga informanterna om det går bra att intervjun blir 
inspelad och efterfrågat godkännande om att använda informanternas namn i uppsatsen.  
 
Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast får användas till forskningsändamål 
och ska vara tillgänglig för andra forskare och bör följas i en kvalitativ studie. Det är viktigt 
att inför studien meddela deltagarna att materialet kommer att delas officiellt och det har 
klarlagts för informanterna inför starten till varje intervju.30 

2.6 Analysmetod 
 
Från den kvalitativa ansatsen skapas en kvalitativ analys genom kodning, tematisering och 
summering av det insamlade materialet.31 I denna analysprocess är första steget kodning och 
det innebär grovt insamlad data i form av material som samlats in under exempelvis en 
intervju. Nästa steg är tematisering, i denna kategori bearbetas materialet mer noggrant och 
man sorterar datan för att få fram det mest relevanta för studien. Under summering 
färdigställer man till sist informationen som ska användas för analysen.32  
 
I studien har tre former av intervjuer utförts och de är e-mailintervjuer, telefonintervjuer samt 
personliga intervjuer. De två sistnämnda intervjuerna är inspelade med tillstånd från 
                                                
27 Langemar, Pia, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig, 1. uppl., Liber, Stockholm, 
2008, s. 148. 
28 Ibid, s. 147. 
29 Ibid. s. 151. 
30 Ibid. s. 152. 
31 Hjerm, Mikael & Lindgren, Simon, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 
2010, s. 17. 
32 Ibid., s. 87-88. 
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informanten samtidigt som det fördes anteckningar för att underlätta efterarbetet. I ett senare 
skede transkriberades materialet för att underlätta processen i empirin och under 
transkriberingen sorterades överflödigt material bort. I slutskedet summerades de färdigställda 
texterna för att sedan användas i analysen. 

2.7 Metodkritik 
När en kvalitativ metod används kan resultaten inte kan generaliseras på grund av att fokus 
endast ligger på ett mindre antal människor i jämförelse med en kvantitativ studie. Somliga 
hävdar även att den kvalitativa metoden är alldeles för vinklad i jämförelse med en kvantitativ 
studie som anses bättre då den har mer relevant koppling till litteratur.33 En kvalitativ intervju 
kan riskera att bli subjektiv för reseföretaget informanten representerar. Det är en faktor 
författarna bör ta i beaktning i analysen då det empiriska materialet kan vara vinklat.34 
 
Vid en kvalitativ intervju kan det vara enkelt att samtalet går in på sidospår och därför är det 
viktigt att de som intervjuar är strukturerade och kan föra intervjun i rätt riktning. Det är 
viktigt då det oftast är en begränsad intervjutid och risken finns att den relevanta 
informationen till studien inte tillhandahålls.35 Under en e-mailintervju är det däremot lättare 
att få relevanta svar då frågorna är strukturerade, dock kan möjligheten att ställa följdfrågor 
bli mer komplicerad och vissa svar kan misstolkas. Det kan även en informant välja att enbart 
svara på de frågor som denne anser vara viktigast, det är vanligt förekommande om 
informanten får alla frågor skickade till sig samtidigt. Informanten kan även välja att svara på 
frågor väldigt kortfattat eller till och med hoppa över några på grund av att en e-mailintervju 
kan ta längre tid att utföra.36 Däremot tenderar en e-mailintervju att besvaras mer genomtänkt 
om informanten har mer tid på sig.37 
 
Att utföra en telefonintervju kan ha både positiva och negativa aspekter. Enligt Bryman är en 
negativ aspekt att det erhållande kroppsspråket under en personlig intervju försvinner och det 
är negativt då kroppsspråket kan säga mycket. En andra negativ aspekt kan vara att 
informanten har möjlighet att undvika att ge svar på särskilda frågor eller avsluta intervjun 
tidigare på grund av olika skäl. Inför en telefonintervju bör det även finnas i åtanke vilken 
situation informanten befinner sig i som kan påverka informantens uppmärksamhet. Det kan 
även vara om telefonintervjun sker tidigt på morgonen eller sent på kvällen då det kan ha 
betydelse på informantens förmåga att bli intervjuad.38 

2.7.1 Validitet  
Validiteten innebär att den erhållna informationen är relevant eller giltig då det finns 
möjlighet att under en kvalitativ ansats ändra informationen under studiens gång om det 

                                                
33 Bryman, s. 341. 
34 Ibid., s. 344. 
35 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., 
[rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 55. 
36 Mann, Chris & Stewart, Fiona, Internet communication and qualitative research: a handbook for researching 
online, SAGE, London, 2000, s. 138-39. 
37 Bryman, s. 597. 
38 Krag Jacobsen, Jan, Intervju: konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 161-62. 
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skulle behövas.39 Frågeställningarna avses hjälpa att skapa ett sammanhang och frågan måste 
ställas om informationen som samlats in är relevant för studien. I kvalitativ mening kan vi 
ställa oss mot svaren som mottagits från de olika informanterna. Det är möjligt för dem att 
missförstå frågor och om det anses ha skett och att frågan inte besvarats har vi fått möjlighet 
att ställa frågan på nytt eller ställa följdfrågor. 

2.7.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i arbetet skapas genom noggrannhet i intervjuerna och bearbetningen av den 
erhållna informationen.40 Frågorna är noggrant utvalda för att ge svar på frågeställningarna 
och utföra en relevant analys. Bland annat ställs vi inför frågor om informanterna från 
reseföretagen förstått de frågor ställdes och om informanterna relevanta för studien. Det är 
problematiskt att bedöma om frågorna var rätt formulerade och gav studien rätt  
information, däremot har möjligheten att ställa följdfrågor agerat hjälpsamt om den erhållna 
informationen visades vara irrelevant. Efter intervjuerna har en sammanställning gjorts som 
skickats via e-mail till respektive informant. Informanterna har då fått bedöma om 
informationen är korrekt bearbetad och möjlighet gavs att kommentera eller lämna ytterligare 
information. Informanterna från reseföretagen arbetar med marknadsföring inom företagen. 
Risken finns att informanterna inte arbetat med uppgiften en längre period och därför ligger 
problematiken i att jämförelser och utveckling inte kan dokumenteras på samma sätt. Det 
åtgärdas genom att fokusera på hur utvecklingen och marknadsföringen sker idag och hur den 
förväntas ändras i framtiden.  

                                                
39 Larsen, s. 80-81. 
40 Ibid., s. 81. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I avsnittet presenteras de teorier och tidigare forskning vi valt att använda i studien. Teorin 
är en utgångspunkt och tematisering som följs under studien och tillämpas i analysen. 
Tematiseringen innebär att den samlade teorin delas upp i kategorier. 

3.1 Reseföretag och Internet 
Forskarna Martin Barnett och Craig Standing argumenterar att Internet skapar problem för 
reseföretag med fysisk butik då de inte kommer att behövas i lika stor utsträckning på grund 
av Internet. 41 Det stärks av forskaren Tania C. Lang som i en annan artikel skriver att med 
Internets utveckling ändras konsumentbeteenden och hur företag väljer att marknadsföra sig. 
Det finns olika fördelar och nackdelar med att använda Internet för att köpa resor. Fördelarna 
författaren tar upp är bekvämlighet, lätt att hitta relevant och detaljerad information, 
kostnadsfördel då branschen har en stor konkurrens samt inga extra avgifter från resebyråer. 
Nackdelarna är att det kan kännas svårt att hitta rätt information på reseföretagets hemsida, att 
säkerheten kan upplevas bristande samt avsaknaden av personlig kontakt.42  
  
Barnett tar upp ett flertal exempel på hur reseföretag kan positionera om på den nya 
Internetmarknaden och hur de kan använda Internet till en fördel istället för ett hot. Förslagen 
på hur reseföretag kan positionera om är bland annat genom två begrepp relevanta för studien. 
De två begreppen är virtual face och virtual space. Virtual face innebär interaktivitet mellan 
maskin och människa, vilket erbjuder resenärer möjlighet att boka resor via Internet. Med 
virtual space menas att virtuella företag endast använder Internet som marknadsföringskanal 
och eliminerar mellanhänder.43 Lang argumenterar att de traditionella reseföretagen agerar 
konsulter istället för säljare av resor. De agerar konsulter genom att vara informatörer och ge 
specifik information anpassad till resenärers specifika önskemål.44 
 
Barnett tar upp faktorer för reseföretag och hur de kan utveckla strategier på Internet. 
Flexibilitet är en av faktorerna då företagen måste vara för nya inköp av reseprodukter, 
minska kostnader för att upprätthålla en hemsida, expertis för Internetstrategier ska finnas för 
utveckling samt möjligheten att kunna nå fler målgrupper.45 
 
Resultatet av Barnett och Standings studie visar att traditionella resebyråer eller resekonsulter 
inte kommer att behövas i framtiden. Internetbokningar och Internetköp kommer att ta över då 
kraven från konsumenterna förändras. Det som krävs för att reseföretagen ska finnas kvar på 
marknaden är att de erhåller lojala och återkommande kunder.46 I kontrast mot Barnett och 
Standings studie visar Langs studie att behovet av traditionella resebyråer kommer att 

                                                
41 Barnett & Standing, s. 144. 
42 Lang, C. Tania, The effect of the Internet on travel consumer purchasing behaviour and implications for travel 
agencies, Journal of Vacation Marketing 6 nr. 4 (2000): s. 370. 
43 Barnett & Standing s. 145-149. 
44 Lang, s. 372. 
45 Barnett & Standing, s. 155. 
46 Ibid., s. 151. 
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reduceras dock inte nödvändigtvis försvinna ur marknaden.47 Anledningen till det är att 
människor använder Internet mer för informationssökning, osäkerheten är i form av 
genomförande av ett fulländat köp. Orsaken till att resenärer inte genomför köpet är bland 
annat på grund av säkerhetsrisken och överflöde av information resulterande i förvirring. 
Författaren skriver att den personliga kontakten erbjuder vägvisning, försäkran och samspel 
mellan människor.48 

3.2 Reseföretagens överlevnad i det digitala samhället 
Det argumenteras att en stor del av reseföretag inte kan överleva i en online marknad. 
Orsaken är då att Internets utveckling har skett hastigt och osäkerheten grundar sig i att de 
etablerade reseföretagen online i senare skede riskerar att hamna efter de som funnits med på 
Internet sen start. Osäkerheten ligger även i att flygbolag i större utsträckning kommunicerar 
direkt med kunden via Internet och inte är i behov av mellanhänder. Cheung menar att stora 
reseföretag med stora företagskunder ligger i framkant då de har möjlighet att förhandla med 
olika agenturer och flygbolag. Resultatet enligt Cheung är att reseföretagen blir mer nischade 
på specifika erbjudanden, till exempel, familjepaket och äventyrsprogram.49 
  
Det finns tre drivande faktorer för reseföretag att utvecklas, en faktor är att konkurrensen 
växer större genom globaliseringen samt att kunderna är mer aktiva. Kundernas krav växer 
samtidigt som de blir kunnigare och att teknologin blir mer automatiserad. Teknologin är av 
vikt då den har haft stor inverkan på strategier i form av kostnadsfördelar, 
produktledarskapsstrategi och kundfokusstrategier. Strategin kostnadsfördelar innebär att 
reseföretagen kan marknadsföra olika produkter billigare, det blir även mer interaktivt. 
Fördelen med att marknadsföra genom multimedia är att kunderna har möjlighet att förstå 
produkterna enklare. Produktledarskapsstrategi innebär att teknologin gör det möjligt för 
kunden att förvärva information smidigt gällande resor och inköp. Kundfokusstrategier gör 
det lättare för företagen att bidra kunder med specifika erbjudanden, teknologin gör det även 
möjligt för företag att behålla och förbättra kundrelationer.50 
 
Inom reseindustrin identifieras tre typer av förmedlare:  
● Den traditionella – traditionella resebyråer som erbjuder sina produkter i butiker och 

inte online. 
● EC-only – nyare inom reseindustrin och de erbjuder bokningsservice på Internet med 

avancerad teknologi. 
● EC-able – innebär både traditionella resebyråer som erbjuder sina produkter i butiker 

och finns samtidigt på Internet. 
                                                          
 
 
                                                
47 Lang, s. 368. 
48 Ibid., s. 380. 
49 Cheung, Ronnie & Lam, Pamela. How Travel Agency Survive in e-Business World?, Communications of the 
IBIMA 10 nr. 11(2009): s. 86. 
50 Ibid., s. 87. 
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Det innebär att de traditionella reseföretagen även måste finnas på Internet och inte enbart i 
butik för att konkurrera med reseföretag som enbart säljer resor via Internet. Fördelen med att 
endast finnas på Internet är att kostnaderna minskar då det personliga mötet förfaller, enligt 
Cheung. En annan fördel är att kunden kan göra reservationer online och jämföra priser själv. 
Traditionella resebyråer har därmed en fördel med att vara EC-able förmedlare. De 
reseföretagen har redan en god ekonomi, är redan experter inom reseutbudet, har en kundbas 
och relation med leverantörer sedan tidigare samt ett gott rykte. Det blir problematiskt för EC-
only reseföretag att vara i nivå med de andra ovan nämnda förmedlarna då de inte har samma 
bakgrund som traditionella resebyråer. De reseföretag som enbart förlitar sig på elektronisk 
handelsinnovation har inte samma fördel inom hållbar konkurrensfördel.51 
  
Traditionella resebyråer bör stärka sin närvaro på Internet och Internetförsäljning för att 
säkerställa strategisk lönsamhet. Att finnas på Internet ökar synligheten av företagens 
varumärke och är gynnsamt för framtiden. Däremot har EC-only reseföretag varit en stark 
konkurrens mot traditionella resebyråer och det har resulterat i att de traditionella 
resebyråerna förlorat marknadsandelar. Traditionella resebyråer måste upprätthålla positionen 
på marknaden genom att förnya sig och dess strategier. De reseföretagen måste bli EC-able 
och finnas på båda marknaderna för att behålla fördelarna som förvärvats. Att finnas på båda 
marknaderna krävs för att överleva och bevara konkurrenskraften.52          

3.3 Informationskällor och multikanalsmarknadsföring 
Jai Ganesh har i en studie från 2004 undersökt hur olika företag kan och bör använda 
åtskilliga kanaler för att nå ut till en bredare kundkrets. Ganesh har fokuserat på service via 
Internet och tar upp olika sätt för företag att marknadsföra sig via Internet. 
 
Internettjänster ses i form av applikationer företagen själva åstadkommit och bestämt över hur 
de ska synas och hur de ska vara användbara för besökare eller kunder. Applikationerna kan 
vara i form av egna hemsidor eller publicerade tillsammans med andra företags applikationer 
och på sådant sätt skapa en interaktion.53 Ganesh nämner fyra karakteristiska och beskrivande 
aspekter av vad Internettjänster är. Han menar dock att olika typer av organisationer definierar 
Internettjänster på olika sätt, men att de fyra är återkommande. Ganesh menar att 
Internettjänster är: 
 
● Löst kopplade 
● Dynamiskt bundet 
● Åtkomligt via Internet och 
● Standardbaserat 

 

                                                
51 Cheung & Lam, s. 89-90. 
52 Ibid., s. 91. 
53 Ganesh, Jai, Managing customer preferences in a multi-channel environment using Web services, 
International Journal of Retail Distribution Management 32 nr. 3(2004): s. 141. 
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Internettjänster är en implikation av serviceinriktad arkitektur (så kallad SOA), det innebär att 
de följer tre grundläggande regler; tjänsteleverantören, tjänsteförfrågan och tjänsteregister. De 
följer även tre grundläggande procedurer; publicera, hitta och binda. I en modell skapad av 
Ganesh presenteras processen av de ovan nämnda sex faktorerna.54 
 
Ganesh menar att Internettjänster är en stor del av konsumenternas val och att det är den del 
som spelar en markant roll i multikanalsinteraktionen. Idag riktar sig de flesta organisationer 
och företag mot sina kunder på flera olika sätt. Tidigare nämnt är Internet en av de större 
kanaler men företagen når även ut till sina kunder via mobilapplikationer och Tv-reklam.  
 
För att ett företag idag ska vara med och konkurrera mot liknande företag krävs att 
reseföretaget finns med på olika kanaler.55 För att ett företag ska ligga i framkant och ha en 
fördel mot sina konkurrenter gäller det att analysera och planera vilka kanaler företaget ska 
finnas med på, enligt Ganesh. Det är en ökande trend att konsumenter använder sig av flera 
olika verktyg och kanaler när de ska söka information om en produkt eller tjänst. Denna trend 
leder till att producenterna måste kunna erbjuda vad kunden söker och att ge kunden en 
extraordinär upplevelse vare sig det är genom en mobiltelefon eller en hemsida. Det är enligt 
Ganesh vanligast att sökning av information sker via Internet med hjälp av olika verktyg.56  
 
Att Internet är den främsta informationskällan styrks av en studie utförd av Leticia Suárez 
Álvarez m fl. De menar att Internet är en essentiell kanal gällande informationssökning och 
det är viktigt för företag att vara aktiva och tillgängliga på flera kanaler, det för att underlätta 
för ens kunder att hitta information om företaget och dess produkter.  Författaren menar att 
Internet är en viktig kanal för att bygga upp relationer mellan konsumenter och producenter. 
Vidare menar Álvarez att den tekniska revolutionen och utveckling erbjuder ett flertal kanaler 
för ett företag att kommunicera med sina kunder.57 Det kan vara till fördel för företaget att 
noga granska vilka kanaler används på marknaden och vilka kanaler kan utnyttjas för att 
gynna företaget. Slutligen vill Ganesh påpeka att användandet av flertalet kanaler stärker 
interaktionen mellan konsument och producent och att det därmed effektiviserar försäljningen 
och breddar kundkretsen för företaget.58  
 
Álvarez påpekar även i sin studie att tillgänglighet av information innebär att kunder har 
tillgång till information när det önskas, det är även kostnadseffektivt då det inte kostar pengar 
att söka information.59 Även här tillför Ganesh teori om olika kanaler och verktyg att det i 
dagens samhälle är relativt enkelt att komma åt information via exempelvis en mobiltelefon 
oberoende av plats. Ett företags potentiella kunder kan kvickt söka efter åtskillig information, 
det finns mycket information och många olika utbud. Interaktivitet ger även möjlighet för 
leverantörer att erhålla information om kundernas behov, smak och preferenser i mån om att 

                                                
54 Se bilaga 3. 
55 Ganesh., s. 146. 
56 Ibid, s. 143. 
57 Álvarez,  m fl., s. 454. 
58 Ganesh, s. 147. 
59 Álvarez, m. fl., s. 455. 
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tillfredsställa dem. Lojaliteten är vital och en hypotes har varit att om kunderna upplever att 
om de är mer förstådda blir de mer tillfredsställda och välja att återkomma. Potentiella kunder 
söker efter fantasi och sensorisk stimuli genom bland annat bilder med hög upplösning, grafik 
och musik.60 
 
 
 

                                                
60 Álvarez, m. fl., s. 455. 
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4. Empiri 
Under detta avsnitt presenteras resultat från de genomförda intervjuerna. 

4.1 Intervju Kihansi Afrikaresor AB 
Afrikaresor är ett bolag som specialiserar sig på resor till Afrika. De har sitt huvudkontor i 
Falun och är även etablerade med kontor i Västerås och Tanzania.61 Afrikaresor erbjuder 
olika typer av resor till Afrika, det kan handla om en Safariresa i Uganda, vandring i 
Kilimanjaro eller bröllopsresor till Namibia. De har ett stort utbud av paketresor till olika 
länder i Afrika.62 

Åke Linden, VD för Afrikaresor, berättar att företaget har varit nätbaserat i 13 år men att de 
skiljer sig från övriga Internetbaserade reseföretag då de inte är en Internetsida där kunderna 
kan klicka och boka. Linden berättar att de anställda för en dialog med sina kunder då de har 
bred kunskap gällande Afrika, alla anställda har även under en period varit bosatta någonstans 
på kontinenten. Att alla de anställda har varit i Afrika ger dem en fördel att ge sina kunder en 
optimal service skriver Linden trots detta menar han att de flesta av deras kunder bokar sin 
resa via hemsidan.63 

Afrikaresor väljer att använda sig av både online -och offlinemarknadsföring. De är 
återkommande utställare på TUR-mässan som årligen äger rum i Göteborg. Företaget gav 
tidigare ut kataloger men valde dock att välja bort dem då kostnaden blev för hög. Enligt 
Linden är Afrikaresors hemsida en stark marknadsföringskanal, de har även valt att använda 
sig av Adwords för att generera klick till hemsidan  

Linden menar att de inte ser övriga Internetbaserade reseföretag som konkurrenter då de 
själva funnits på Internet sedan företaget startade. Han skriver att de ser positiva aspekter med 
Internet och dess uppkomst då de som företag får lättare att nå ut till sina kunder över hela 
Skandinavium. Linden skriver att de klarar av det utan att behöva betala någon dyr kostnad 
för exempelvis hyra, vilket han även menar ger företaget större möjlighet att erbjuda resor till 
lägre pris. Dock ser företaget att de ändå förlorat kunder på grund av de lägre priser och 
Linden menar att alla kunder inte förstått att det idag inte finns någon korrelation mellan pris 
och kvalité.  
 

 

                                                
61 Afrikaresor, Om oss <http://www.afrikaresor.se/om-oss.aspx> (Hämtad 2014-04-09). 
62 Afrikaresor, Våra resor <http://www.afrikaresor.se/vaara-resor.aspx> (Hämtad 2014-04-09). 
63 Linden, Åke, VD Kihansi Afrikaresor AB, intervju 2014-04-09.  
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4.2 Intervju Turkietresor 
Turkietresor är en researrangör som specialiserar sig på Turkiet, i deras utbud finns bland 
annat charterresor till Alanya, Icmeler och Marmaris.64 Vid starten 2004 hade Turkietresor 
sin bas i Norge, 2007 utökades verksamheten till Sverige, idag har Turkietresor avgångar 
från 13 flygplatser runtom i Sverige.65 

Företagets hemsida etablerades redan vid starten av verksamheten och det var nödvändigt då 
Internet redan var en stor marknad, menar Anders Lindström, försäljningschef för 
Turkietresor. Då företaget är nischat på Turkiet ser Lindström att satsningen på kunskap och 
kompetens för de anställda är en betydande del. Han ser att efterfrågan på expertis inom 
Turkiet är en viktig komponent hos deras kunder och därför har alla anställda besökt landet 
minst en gång. Det för att kunna erbjuda kunden den kunskap om bland annat landets kultur, 
mat och sevärdheter som kunden efterfrågar.  

Lindström berättar att Turkietresor i nuläget satsar på resor under vår, höst och sommar. Han 
menar att deras kundkrets ser olika ut beroende på årstid. Under hösten är kunderna främst 
äldre klientel då de har tid och möjlighet att resa samt de som gillar att aktivera sig. Under 
sommaren däremot är Turkietresors målgrupp främst den yngre generationen samt 
barnfamiljer.66 Lindström berättar att deras kundkrets ser olika ut och ökar olika mycket 
beroende på vad de har för aktuella kampanjer. 

Lindström säger att Turkietresor använder sig av olika försäljningskanaler inom företaget. 
Han berättar att deras hemsida står för cirka 50 % av all deras försäljning och 20 % av 
försäljningen sker även via telefon. Företaget använder sig även av återförsäljare, främst på 
mindre orter där de även har flygavgångar och de står för cirka 20 % av företagets försäljning. 
Till sist använder sig Turkietresor av digitala resebyråer som reseguiden.se och destination.se 
och de står för de övriga 10 % av försäljningen.67 
 
Då företaget är relativt ungt och även är en nischad researrangör är det viktigt, menar 
Lindström, att finnas med och visa upp sig på marknaden. Han berättar att företaget använder 
sig av olika marknadsföringsstrategier både online och offline. Deras marknadsföring online 
innefattar dels annonsering via Google där de använder Adwords, nyhetsbrev via e-mail 
skickas ut till kunderna samt användning av banners på olika Internetsidor.  
 
På de digitala återförsäljarnas hemsidor har Turkietresor valt att annonsera sig med företagets 
logga när en kund exempelvis gör en sökning på ordet “Turkiet”. Det skapas för att generera 
fler besök till den egna hemsidan då det kan i sin tur kan leda till nya kunder och bokningar, 
menar Lindström. Vidare berättar han att Turkietresor finns med i olika sociala medier och 
det marknadsför företaget.  

                                                
64 Turkietresor, Startsida <http://www.turkietresor.se/> (Hämtad 2014-04-12). 
65 Turkietresor, Om oss <http://www.turkietresor.se/om-oss-3> (Hämtad 2014-04-12). 
66 Lindström, Anders. Försäljningschef Turkietresor, Intervju 2014-04-11. 
67 Ibid. 
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Deras offline marknadsföring innebär att de har reklamaffischer på busskurer och i 
tunnelbanor samt reklamannonser i tidningar och dagspress. Däremot menar Lindström att 
den främsta och viktigaste marknadsföringen är kunderna själva genom word-of-mouth. Han 
menar att en nöjd kund är viktigt då han eller hon förhoppningsvis berättar om sin upplevelse 
för närstående och på så sätt sprids ryktet om företaget och resulterar i att stärka varumärket.  

Lindström berättar att de inte ser övriga reseföretag som hot mot företaget men att de 
definitivt är konkurrenter, däremot väljer Lindström att se det som någonting positivt. De 
digitala resebyråerna ser Lindström som en stark tillgång då de ger en möjlighet för företaget 
att synas på marknaden och för att visa upp sig mot konkurrenterna. De digitala reseföretagen 
står även för en procentuell del av Turkietresors försäljning. Lindström menar att det breda 
utbudet av reseföretag ger en stor valmöjlighet för kunden och resulterar i att kraven på 
reseföretag ökar gällande kvalité och service. Konkurrenterna agerar en drivkraft för företaget 
att ständigt förbättra sig och möta kunden och dess behov på ett professionellt och kompetent 
sätt. 

4.3 Intervju Lotus Travel 
Lotus Travel startade år 1991 och är en researrangör med inriktning på resor till Asien.68 De 
erbjuder guidade resor till exempelvis Kina, Japan, Vietnam och Indien, resorna är dels för 
privatpersoner samt grupper och företag.69 De erbjuder även kunder att skräddarsy resor 
efter kundernas önskemål.70 
 
Ulrika Nordgren, marknadschef för Lotus Travel, berättar att Lotus Travel är en nischad 
researrangör med ett kontor i Stockholm. Kunderna har möjlighet att besöka kontoret för att 
erhålla djupare information om eventuell resa. Nordgren menar dock att kontoret inte fungerar 
som en traditionell butik med skyltfönster mot gatan, utan är främst till kunder som tidigare 
varit i kontakt med företaget. Till en början var företaget enbart inriktad på Kina men idag har 
företaget vuxit och erhållit ett bredare klientel då antalet resenärer har ökat. Nordgren berättar 
även att företaget fokuserar på resornas innehåll och program samt kunskap hos de anställda 
gällande deras utbud.  
 
Lotus Travel använder sig av olika marknadsföringsstrategier, både offline och online. 
Onlinemarknadsföringen består till stor del av deras egen hemsida och den genererar en stor 
andel trafik. De använder sig även av Google Adwords och sociala medier. Nordgren berättar 
att företaget finns med på reseguiden.se samt att de har reklambanners på olika dagstidningars 
hemsidor. Lotus Travel arbetar även med att utforma relevanta sökord för att hamna högt upp 
på resultatlistan efter en sökning på exempelvis Google. Att vara synlig på Internet, menar 
Nordgren, är essentiellt för ett företag för att stärka dess varumärke och nå ut till en bredare 
kundkrets samt generera trafik till hemsidan. I framtiden vill företaget satsa på att använda sig 
mer av kundernas egna reseberättelser och bilder på både hemsidan och sociala medier för att 
få större igenkänning.  

                                                
68 Nordgren, Ulrika, Marknadschef Lotus Travel, Intervju 2014-04-16. 
69 Lotus Travel, Destinationer <http://www.lotustravel.se/destinationer> (Hämtad 2014-04-16). 
70 Lotus Travel, Om Lotus Travel <http://www.lotustravel.se/om-lotus-travel-2> (Hämtad 2014-04-16). 
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Nordgren säger att det är essentiellt att vara synlig på Internet i dagens samhälle för att stärka 
det egna varumärket. Ett sätt att stärka varumärket är att använda sig av resenärers 
reseberättelser samt digitala verktyg i form av ljud, filmklipp och bilder för att potentiella 
resenärer ska erhålla ett djupare intryck. Det är även nödvändigt att ansluta till uppkommande 
trender i samhället.71 
 
Deras offlinemarknadsföring består av annonsering i dagspress och Nordgren berättar även att 
de är utställare på olika resemässor runt om i Sverige. Även annonsering i resemagasin 
förekommer då företaget är väl medvetna om att deras målgrupper finns där. Nordgren 
berättar även att ett av deras främsta verktyg är Lotus Travels egna katalog. Företaget väljer 
att satsa på katalogen då deras målgrupp är främst ett klientel över 50 år och som visat sig 
uppskatta katalogen. Ekonomiskt är det problematiskt att marknadsföra sig via alla de kanaler 
som finns att använda. Nordgren berättar att de analyserar och utvärderar vilka 
marknadsföringskanaler som ska användas för att nå ut till ett bredare klientel.  
 
Alla reseföretag är konkurrenter med olika reseutbud då de kan erbjuda billigare resor till 
Asien och kan attrahera olika typer av blivande resenärer. Nordgren säger däremot att deras 
produkt har fokus på innehåll genom exempelvis guidade turer och utbildad personal. Det 
reseutbudet är skapat för att erbjuda unika upplevelser och kan resultera i att blivande 
resenärer väljer Lotus Travel.72 Den större andelen av företagets potentiella kunder bokar via 
telefon och då direkt genom en resesäljare. Enligt Nordgren ökar dock Internetbokningar men 
andelen är relativt låg och det har blivit en vital del att göra bokningen genom Internet 
smidigare. 

4.4 Intervju Fritidsresor 
Reseföretaget Fritidsresor startade sin verksamhet år 1961 och grundades av Bengt 
Bengtsson och Håkan Hellström. Företaget hade det första datoriserade bokningssystem år 
1974 och år 1997 skapades deras hemsida. Fritidsresor räknas idag till en av Sveriges största 
researrangörer och har sin verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. De ingår i TUI-
koncernen och har idag butiker i Stockholm, Göteborg och Växjö.73 

Marie Lindström, resekonsult för Fritidsresor, berättar att företagets kundkrets är relativt bred 
och att de har kunder från både den yngre och äldre målgrupper. Hon menar att det idag blir 
allt vanligare att resor bokas i allt mer varierande konstellationer, det kan vara en släkt på 
flera generationer som vill åka tillsammans eller ett par. Även barnfamiljer är en stor del av 
Fritidsresors målgrupper. Lindström arbetar med fokus på sociala medier och hon berättar att 
företaget finns med på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Google+. Hon menar att 
det är viktigt för Fritidsresor att hänga med i den tekniska utvecklingen och att det är viktigt 
för dem att finnas där deras kunder finns. Främst lyfter Lindström upp Facebook som en 

                                                
71 Nordgren, Intervju 2014-04-16. 
72 Ibid. 
73 Fritidsresor, Våra butiker <http://www.fritidsresor.se/Kundservice/Kontakta-oss/Vara-butiker/> (Hämtad 
2014-04-22). 
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viktig kanal för Fritidsresor. Hon berättar att deras kunder finns till stor del där och att deras 
kunder använder det sociala medium på samma sätt som de gör via telefon, butik eller 
hemsidan. Facebook ger kunderna en chans att ställa frågor om resmål och för att ge dem 
inspiration till en eventuell resa.  

Fritidsresors marknadsföring online består till stor del av sociala medier samt företagets egen 
hemsida. Lindström berättar att de även använder sig av banners på diverse hemsidor för att 
marknadsföra sig och skapa trafik till hemsidan. Företagets offlinemarknadsföring består av 
Tv-reklam, affischer runt om i städer och på tunnelbanor. Lindström berättar att de har reklam 
i dagspress och övriga magasin samt att Fritidsresor använder sig av sitt egna resemagasin. 
Till sist nämner hon att även butiken och återförsäljarna agerar marknadsföringskanal. 

Lindström berättar att en stor del av deras kunder bokar sina resor via Fritidsresors hemsida, 
en del väljer dock att komma in i en av butikerna eller att ringa in till företaget. Lindström 
berättar att deras kunder fortfarande uppskattar den personliga servicen genom telefon eller 
direktförsäljning trots att bokning online blir allt vanligare.  

Till sist berättar Lindström att hon tror de är viktigt för ett reseföretag att hänga med i 
utvecklingen av teknologin och att vara uppdaterad på var företagets kunder befinner sig. Hon 
tror att det i dagens läge kan vara svårare för ett reseföretag att sälja sina resor jämfört med 
hur det såg ut innan Internets uppkomst. Hon menar att kunderna idag kan söka mycket 
information själva om resmålen och att de då ställer krav på resesäljare att ha djupare 
kunskap. 

4.5 Intervju Australienresor AB 
Australienresor startade sin verksamhet i Norge år 2005 och etablerades i Sverige år 2007.74 
De specialiserar sig på resor till Australien och Nya Zeeland. Fijiresor tillhör 
Australienresor AB och är specialiserade på stillahavsöarna.75 De skräddarsyr resor efter 
kundernas önskemål och utbudet erbjuder bland annat jorden-runt-resor, kryssningar och 
bröllopsresor.76  
 
Marie Östlund, Group Development Executive på Australienresor AB, berättar att företagets 
kundkrets främst består av kunder över 30 år, det menar hon är för att den målgruppen har tid 
till att resa en längre period. Vidare är även ett äldre klientel är en stor del av deras kundkrets. 
Östlund berättar att företaget erbjuder exklusiva resor med hög standard på exempelvis hotell. 
Det resulterar i att den yngre målgruppen, exempelvis backpackers, inte vänder sig till 
Australienresor. Vid starten av företaget såg kundkretsen annorlunda ut förhållande till idag 
då kundkretsen var blandad. I början var det möjligt att endast boka flygstol och det är inte 
aktuellt idag, cirka 95 % av kunderna väljer att köpa en paketerad resa. 
 
 

                                                
74 Östlund, Marie, Group development executive, Australienresor AB, Intervju 2014-04-23. 
75 Fijiresor, Om Fijiresor, <http://fijiresor.se/fijiresor> (Hämtad 2014-04-24). 
76 Australienresor, Startsida, <http://australienresor.se> (Hämtad 2014-05-20). 
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Östlund berättar att de endast väljer att använda direktförsäljning och väljer bort 
återförsäljare. Hon berättar även att de flesta av företagets kunder väljer telefonen för bokning 
och resekonsultation. En andel av kunderna använder även e-mail för att berätta om sina 
önskemål och få tips och idéer. Om en kund skickar ett e-mail in till företaget ringer en 
resekonsult till kunden för att skapa en kundanalys, anledningen till det är att få mer 
information om vad kunden vill få ut av resan. En resa skräddarsys från de önskemålen 
kunden ger och det menar Östlund är en av företagets styrkor i förhållande till Internet. De 
kunder som befinner sig i Stockholmsområdet har möjlighet att komma till kontoret för 
konsultation och eventuell bokning. 
 
Australienresors marknadsföring online består dels av företagets hemsida samt att de 
använder Google Adwords. Östlund nämner att de även använder reklambanners på 
destination.se och reseguiden.se. Företaget använder även Facebook och nyhetsbrev som 
marknadsföringskanal. Däremot berättar Östlund att företaget inte satsar på marknadsföring 
via Internet lika mycket i jämförelse med marknadsföring via andra kanaler. Anledningen till 
att de väljer att marknadsföra sig utanför Internet, menar Östlund, är att de känner att deras 
styrka är den personliga kontakten och servicen. Enligt Östlund uppskattar kunderna att få 
prata med någon som besökt ett specifikt resmål och kan skräddarsy en resa efter kundens 
önskemål. Det menar Östlund är svårt om de endast skulle använda sig av exempelvis 
bokningssystem online. Företagets offlinemarknadsföring består dels av en reklamfilm på TV, 
reklamtryck i dagspress, deras egen katalog och inspirationsblad.  
 
Då Australienresor satsar i stor omfattning på den personliga servicen har alla inom företaget 
bred kunskap om resmålen.77 Östlund berättar att personalen har sin expertis från att de dels är 
från de olika destinationerna företaget erbjuder, varit resenärer på destinationerna själva eller 
varit på utbildningsresa. Det är essentiellt att personalen har förstahandsinformation från 
destinationerna och erhåller bred kunskap om resmålen för att hålla en god standard.78 
Östlund menar att de försöker visa att de har expertisen om resmålen för att hålla upp 
konkurrensen mot andra liknande reseföretag. Vidare nämner hon att en kund kan enkelt få 
hjälp på plats på resmålet gällande exempelvis ombokning av biljetter i jämförelse med om 
kunden bokat via Internet.  
 
Östlund ser både fördelar och nackdelar med att Internet utvecklats gällande resebokningar. 
Hon menar att fördelarna är att kunderna själva kan erhålla och söka information om ett 
specifikt resmål samt att de då kan komma underfund med vad de vill få ut den potentiella 
resan. Nackdelarna, enligt Östlund, kan vara att kunderna blir mer prismedvetna och får 
många alternativ att välja mellan.  
 
 
 

                                                
77 Östlund Marie, Intervju 2014-04-23. 
78 Ibid. 
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Inför framtiden ser Östlund att det är essentiellt att företaget håller hemsidan uppdaterad och 
att de möjligen utvecklar ett bokningssystem. Dock ser hon att det är viktigt för företaget att 
hålla sin personliga service på en hög nivå samt att de möjligen i framtiden kan bli ännu mer 
nischade. Hon tror att det slutgiltigt finns plats på marknaden för nischade reseföretag även i 
framtiden där den personliga servicen är i fokus.    

4.6 Intervju Ving 
Ving är en researrangör och startade sin verksamhet 1956 och företaget tillhör koncernen 
Thomas Cook Group.79 Ving erbjuder charterresor, enskilda flygbiljetter, flexibla paketresor 
samt enskilda hotellövernattningar till över 50 länder.80  
 
Claes Pellvik, marknadschef för Ving, berättar att vid starten av företaget ansågs resande att 
vara exklusivt i jämförelse med pengavärdet idag. Kundkretsen bestod främst av personer 
med ekonomiska möjligheter för att resa. Pellvik berättar att på 60-talets början utvecklades 
företaget till en volymaktör då priserna på resorna sänktes. Det resulterade i att breddning av 
reseföretagets kundkrets då fler hade möjlighet att resa.  
  
Vings hemsida startades år 1996 och blev enbart en elektronisk variant av katalogen. Vid 
millenniumskiftet var försäljningen av resor på hemsidan uppe mellan 10-15 %. Pellvik 
berättar att Internetbokningar och trafik till Vings hemsida har ökat markant från 
millenniumskiftet till idag.  
 
År 2003 ställdes Ving inför ett vägval då deras mål blev att 50 % av försäljningen skulle ske 
via hemsidan år 2007. Hela organisationen ställdes om för att satsa på Internet i form av en 
stor försäljningskanal. Det resulterade bland annat i att reseföretaget reducerade antalet 
fysiska butiker, välja bort katalogerna och skapa inspirationsmagasin, anställa personal med 
kompetenser inom e-handel, sociala medier, medieanalytiker och webbutveckling med mera. 
Enligt Pellvik har de förändringarna lyckats och medfört stora framgångar för företaget de 
senaste åtta åren.  
  
Pellvik berättar att företagets marknadsföring online främst består av deras hemsida är den 
viktigaste kanalen med en besökssiffra på 650-700 000 per vecka. Vidare har företaget en 
aktiv närvaro på olika sociala medier. Pellvik menar att Facebook är den överlägsna kanalen i 
jämförelse med de andra sociala medierna gällande antalet följare. Ving använder sig även av 
reklambanners på andra hemsidor och behåller även tidigare kunders mailadresser för 
möjlighet att skicka nyhetsbrev. Till sist nämner Pellvik att företaget använder cookies, 
Google Adwords, samarbeten med destination.se och reseguiden.se som en stor del av 
företagets marknadsföring. Marknadsföringen offline består av bland annat av 
inspirationsmagasin, Tv-reklam och reklam i dagspress samt utomhusannonsering.  
 

                                                
79 Ving, Historia, http://www.ving.se/historia, (Hämtad 2014-05-07). 
80 Ving, Fakta och siffror, http://www.ving.se/fakta-och-siffror (Hämtad 2014-05-07). 
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De skiljer från konkurrenter med liknande upplägg genom att de satsa på tydlig reklam och att 
locka nya kunder med exempelvis reklam om populära destinationer.81 Vidare menar Pellvik 
att de är noga med kommunikationen mellan företaget och dess kunder. De använder sig av 
Brand tracking, det innebär att de varje vecka följer upp deras kunder med frågor och erhåller 
feedback på bland annat service och förbättringsområden. För att kunna upprätthålla 
konkurrensen i framtiden ser Pellvik att det är essentiellt att följa utvecklingen av teknologin 
och trender. Företaget måste ständigt förbättras och följa paradigmskiftet genom att göra det 
möjligt för kunder att boka resor via en Ipad eller smartphone i framtiden.82 

4.7 Intervju Deluxe Vacations 
Deluxe Vacations är en researrangör och har funnits på marknaden sedan år 1998.83 De 
erbjuder resor till Karibien, Kuba, Mexico och Barbados.84 Företagets anställda har 
sammanlagt över 50 års erfarenhet inom resebranschen och är i dagsläget störst gällande 
bröllopsresor.85  
 
Anette Atterström, försäljningschef på Deluxe Vacations, berättar att av den kundkrets de har 
idag är majoriteten inte återkommande kunder. Hon menar att då de är nischade på Karibien 
är det problematiskt att ha återkommande kunder då många väljer att inte resa till Karibien 
frekvent. Deluxe Vacations är specialiserade på bröllopsresor och även det påverkar då ett par 
eventuellt inte återkommer för en ny resa. Anledningen att de inte är relativt återkommande är 
för att resan kan vara relativt kostsam. Därför menar Atterström att företagets kundkrets kan 
variera, dock att nya kunder ständigt hittar företaget för resor. Målgrupperna företaget främst 
har är personer från cirka 25 år och par för bröllopsresor, ett äldre klientel och familjer 
förekommer även.86  
 
Deluxe Vacations resenärer går främst via hemsidan då de undersöker och väljer ut resmål, de 
kan sedan begära en offert. Alternativt att de sänder ett e-mail med deras önskemål eller 
ringer till resekonsulterna på reseföretaget, däremot är det en mindre del av kunderna som 
använder denna metod. Atterström berättar även att kunder har möjlighet att få boka ett möte 
och besöka kontoret för att få konsultation och hjälp med bokningar.  
 
För att hålla upp konkurrensen mot övriga reseföretag berättar Atterström att vara en nischad 
researrangör är en fördel mot konkurrenterna. Att vara en nischad researrangör medför att de 
kan specialisera sig på en marknad och på sådant sätt erbjuda mer kunskap om specifika 
resmål i företagets utbud. Inriktningen på bröllopsresor medför att reseföretaget kan särskilja 
sig på marknaden, dock menar Atterström att konkurrensen från övriga reseföretag, 
exempelvis säljare av charterresor, har både fördelar och nackdelar. Nackdelarna är att de 
oftast inte kan möta de priser charterbolagen erbjuder, däremot säger Atterström att de har 

                                                
81 Pellvik, Claes, Marknadschef Ving, Intervju 2014-05-07. 
82 Ibid. 
83 Atterström, Anette, Försäljningschef Deluxe Vacations, Intervju 2014-05-09. 
84 Deluxe Vacations, Resmål, http://www.deluxevacations.se/resmal (Hämtad 2014-05-12). 
85 Deluxe Vacations, Om oss, http://www.deluxevacations.se/om-oss (Hämtad 2014-05-12). 
86 Atterström, Intervju 2014-05-09.  
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större kunskap om Karibien. Fördelarna kan vara att när ett charterbolag marknadsför ett nytt 
resmål till Karibien att publiciteten även kan gynna Deluxe Vacations. Atterström berättar 
även att de särskiljer sig från charterbolagen genom att de är har större flexibilitet genom att 
de använder reguljärflyg. Det betyder att reseföretaget erbjuder fler avresemöjligheter efter 
kundens önskemål. Deluxe Vacations samarbetar inte med exempelvis Reseguiden eller 
destinaion.se, de betraktar företaget som konkurrenter.  
 
Deluxe Vacations marknadsföring online sker främst via deras största kanal, hemsidan. 
Atterström berättar även att de använder sig i stor omfattning av Google Adwords gällande 
marknadsföringen. Företaget satsar på att vara högt upp på resultatlistan när ett specifikt 
sökord används. Företaget använder även reklambanners på andra hemsidor, däremot används 
de i mindre utsträckning i jämförelse med marknadsföring via sökorden. En viktig prioritering 
är användningen av sociala medier och hemsidan, de använder både Facebook och Twitter i 
marknadsföringssyfte och hemsidan ska bearbetas. Företagets marknadsföring offline görs i 
lägre grad, de annonserar endast i dagspress och främst i bröllopstidningar på grund av deras 
specialisering. I framtiden är det essentiellt att följa den digitala utvecklingen samt att ett 
bokningssystem på deras hemsida kan bli en möjlighet.  
 
Atterström berättar att de är essentiellt för företaget och de anställda att ha god detaljkunskap 
om resorna i deras utbud. Detaljkunskapen används för att erbjuda god kundservice veta vad 
resmålen erbjuder, för att erhålla det har de anställda besökt resmålen samt att de reser till en 
del resmål årligen för att utveckla kunskapen. 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras kopplingar från empiri till teoriavsnittet samt egna reflektioner 
över resultaten. Vi utgår från teorin som tematisering och utgångspunkt för analysen. 

5.1 Reseföretag och Internet 
Att boka resor genom Internet blir vanligare och många väljer idag att söka information om 
ett resmål online. Genom att koppla ihop de använda teorier tillsammans med de utförda 
intervjuerna kan det ses att många av reseföretagen väljer att befinna sig på Internet på olika 
sätt och i blandad utsträckning. Det finns däremot de reseföretag som inte satsar mycket på 
Internetmarknadsföring och det beror på reseföretagens kundkrets. Enligt informanterna på 
reseföretagen används Internetbokningar och sökning av information mer av ett yngre 
klientel, den äldre klientelen väljer att ringa eller boka på andra sätt. Orsaken till det är att 
kunderna bland annat erhåller ett överflöde av information och det resulterar i osäkerhet 
gällande transaktioner på Internet och förvirring. 
 
Under temat Reseföretag och Internet i teoriavsnittet, menar Standing och Barnett, att 
reseföretag idag kan komma att konkurreras ut av Internetbaserade reseföretag samt att 
Internet främst kan uppfattas att vara en nackdel. Under intervjuerna har vi fått en annan 
uppfattning då majoriteten av de reseföretag vi intervjuat menar att de enbart ser Internet och 
Internetbaserade reseföretag till företagets fördel. Internet ses som en möjlighet för att nå ut 
till en bredare kundkrets och på sådant sätt öka trafiken till deras hemsida, butik eller kontor. 
Gentemot de redan existerande reseföretagen menar informanterna att de är positiva 
konkurrenter, det innebär att reseföretagen ser konkurrensen i form av en drivkraft att prestera 
på en högre nivå inom företaget samt för att öka servicekvalitén. Det finns däremot ett 
särskiljande reseföretag, Deluxe Vacations, de ser de andra reseföretagen i form av hot och en 
stor konkurrent. De menar att de företagen är konkurrenter då de flesta kan erbjuda ett lägre 
pris på resor än vad de själva kan åstadkomma. 
 
Barnett tar även upp två viktiga faktorer för ett reseföretag att positionera sig online. De 
faktorerna han nämner är virtual space och virtual face. Virtual space menar han innebär att 
reseföretag endast använder sig av Internet för marknadsföring och väljer bort mellanhänder. 
De företagen vi har intervjuat har inte valt bort mellanhänder, majoriteten av företagen har 
däremot valt att främst använda sig av för marknadsföring. Barnett menar att virtual face 
innebär att företagen erbjuder kunderna att boka resor direkt på Internet genom 
bokningssystem. Enligt våra informanter är detta förekommande hos somliga av dem, bland 
annat Ving och Fritidsresor. Alla reseföretagen erbjuder emellertid inte möjligheten av 
Internetbokningar till sina kunder. 
 
Forskaren Tania Lang menar att ett reseföretag måste anpassa sig efter teknologins utveckling 
för att fortsätta finnas och konkurrera på marknaden. Det styrks av informanterna då alla 
menar att det är viktigt för dem att finnas med på flera olika kanaler för att marknadsföra 
varumärket samt att nå ut till återkommande och nya kunder på ett bredare plan. Alla de 
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intervjuade reseföretagen säger att de försöker hänga med i utvecklingen för att hålla upp 
konkurrensen, ett särskiljande reseföretag i det sammanhanget är Australienresor AB, de ser 
att deras företag främst satsar på den personliga servicen då deras klientel är äldre och 
föredrar den personliga kontakten. 
 
Resultatet av Langs studie förutspår att reseföretag slutligen endast kommer att agera 
konsulter i framtiden och inte vara säljare av resor. Det kan till viss del styrkas av de 
intervjuade reseföretagen, de berättar enhetligt om att säljarna är konsulter men att säljdelen 
inte ska försummas då en stor del bokar via säljare. Ett exempel är Australienresor AB och 
Deluxe Vacations, de väljer att kontakta potentiella kunder för att analysera deras önskemål 
och skräddarsy resor. De andra reseföretagen däremot använder Internetbokningar då inte alla 
behöver skräddarsydda resor. De flesta reseföretag vi intervjuat använder inte butiker, de 
väljer istället att ha kontor där potentiella kunder har möjlighet att besöka om behovet 
uppstår. Det stöder till viss del Langs teori om att de fysiska butikerna inte längre kommer att 
behövas i lika stor utsträckning i framtiden och att resesäljare kommer agera konsulter i 
framtiden.  

5.2 Reseföretagens överlevnad i det digitala samhället 
Cheung & Lam tar upp tre typer av förmedlare;  
● Den traditionella – traditionella resebyråer som erbjuder sina produkter i butiker och 

inte online. 
● EC-only – nyare inom reseindustrin och de erbjuder bokningsservice på Internet med 

avancerad teknologi. 
● EC-able – innebär både traditionella resebyråer som erbjuder sina produkter i butiker 

och finns samtidigt på Internet. 
                                              
Gränserna i kategorierna är inte tydliga gällande reseföretagen i studien. De intervjuade 
reseföretagen överlappar men är främst verksamma i en av kategorierna. Vi har under våra 
intervjuer förstått att de deltagande reseföretagen i studien representerar ovan nämnda 
punkter. Reseföretagen Australienresor AB, Afrikaresor Kihansi AB och Deluxe Vacations 
skulle vi placera i den första kategorin. Gemensamt för de tre reseföretagen är att de använder 
marknadsföringskanalen Internet för att exponera varumärket och utbudet. De tillhör den 
traditionella delen enligt oss då de inte erbjuder bokningsservice online utan enbart erbjuder 
bokningar via telefon eller besök på deras kontor.  
 
Turkietresor och Lotus Travel anser vi är lämpliga i kategorin EC-only. Informanterna för de 
företagen berättade att de främst använder sig av bokningssystem online och väljer att främst 
använda Internet för marknadsföring av reseföretaget. De båda företagen erbjuder sina kunder 
att besöka deras kontor för konsultation och eventuell bokning av resor, det är däremot 
ingenting företagen marknadsför.  

Till den sista kategorin skulle vi placera Fritidsresor och Ving. De två reseföretagen har före 
Internets utveckling tillhört den traditionella kategorin då de alla startade med en fysisk butik. 
Vi anser däremot att de har övergått till kategorin EC-able då alla de reseföretagen i nuläget 
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finns med på Internet där det erbjuds bokningssystem. De erhåller även fysiska butiker för 
kunden att besöka och boka resor. Cheung & Lam menar att de reseföretagen placerade under 
den första kategorin bör positionera om företaget. Att placera företaget i den tredje kategorin 
gynnar marknadsföringen, håller upp konkurrensen och resulterar i en plats på marknaden. 
Det styrks av de intervjuade informanterna på Fritidsresor och Ving då de i större omfattning 
övergår till Internet för att marknadsföra reseföretaget. 

Vi anser dock att en fjärde kategori eventuellt bör uppfinnas då Afrikaresor och Deluxe 
Vacations inte tillhör någon av de tre nämnda kategorierna. De företagen använder Internet 
som en stor del i marknadsföringen men de erbjuder inte något bokningssystem online. De två 
reseföretagen har inte heller någon fysisk butik utan enbart kontor dock med 
besöksmöjligheter. Vi anser att det inte är helt korrekt att placera dem inom den traditionella 
kategorin. De reseföretagen ovan skulle i sådana fall lämpligen kunna placeras in i en kategori 
mellan den traditionella och EC-only. 

5.3 Informationskällor och multikanalsmarknadsföring 
Ganesh påstår att det är essentiellt för ett företag eller organisation att aktivt marknadsföras på 
fler olika kanaler. Han menar att företag bör erbjuda tjänster och service via kanaler i form av 
egna eller andra företags hemsidor. Ganesh skriver även att möjligheten att kunna erbjuda 
service genom fler olika verktyg bör finnas och det är allt från e-mail till mobiltelefoner för 
att finnas där kunderna befinner sig. Det är även en stor del i marknadsföringen att ha 
möjlighet att sända ut nyhetsbrev eller samarbeta med företag genom att marknadsföra 
varandra. Ganesh teori styrks av informanterna i studien då alla främst är överens om att 
reseföretagen strävar efter att befinna sig där kunden är. De har alla, bortsett från Deluxe 
Vacations, nyhetsbrev skickas ut via e-mail samt att de marknadsför sig via olika kanaler i 
form av bland annat hemsidor, sociala medier och reklambanners på andra företags hemsidor.  

Álvarez påpekar även hur essentiellt det är för kundernas informationssökning att ett företags 
tjänster är lättåtkomliga. Det kompletterar vad Ganesh menar och styrks även av 
informanterna. Gemensamt för alla reseföretagen i studien är att de alla är tillgängliga med 
information via olika medel. Deras kunder kan maila, ringa och i viss mån besöka kontor för 
konsultation och erhålla information, de strävar efter att vara tillgängliga där kunderna 
befinner sig. Här ses däremot en mindre skillnad mellan reseföretagen och de företagen med 
en bred kundkrets med målgrupper i de flesta åldrar, till exempel Ving och Fritidsresor, 
använder många olika kanaler för marknadsföring för att nå ut till en bredare kundkrets. 
Australienresor AB däremot har en äldre klientel och satsar därför att finnas främst där den 
målgruppen befinner sig, det är i form av kataloger med prisexempel. Det är essentiellt att se 
de små skillnaderna, informationen vi har erhållit i studien visar på att den inte 
överensstämmer helt med de teoretiska utgångspunkterna. 
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6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 
I detta avsnitt framförs syftet återigen samt slutsatsen som svarar på våra frågeställningar. I 
denna del kommer vi att framföra förslag på vidare forskning. 
 
Återkoppling till syftet 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur dagens reseföretag har anpassat sig efter Internets 
utveckling. Vidare vill vi undersöka hur olika typer av reseföretag använder Internet som 
marknadsföringskanal samt vad skiljer företagen åt gällande deras 
marknadsföringsstrategier. 

6.1 Diskussion och slutsats 
Det finns skillnader på vilken marknadsföringsstrategi de olika företagen väljer att använda 
på. Många olika faktorer samverkar för att skapa en marknadsföringsstrategi gynnande 
företagen. Av informanterna är det tydligt berättat att de väljer att analysera var målgruppen 
finns och det är anledningen till att marknadsföringsstrategierna i de olika reseföretagen är 
relativt lika. Beroende på var målgruppen befinner sig riktar sig reseföretagen in på 
marknadsföring antingen online eller offline. Det är även essentiellt att veta var kundkretsen 
befinner sig då ekonomin är en stor del för att välja vilka marknadsföringskanaler 
reseföretagen väljer att investera i. Ett exempel är att Australienresor föredrar att 
marknadsföra sig mer via kataloger och resemagasin istället för på Internet. Det påvisar att 
synas utanför Internet är fortfarande en essentiell del av marknadsföringen och att Internet 
inte tar över marknadsföringen helt. 

Vad vi däremot uppmärksammat under studien är att inte kan räkna bort den personliga 
servicen vid ett besök i en butik eller via telefon. Många kunder i dagens digitaliserade 
samhälle uppskattar att erhålla mer personlig information om ett resmål till skillnad från den 
informationen på Internet. Alla reseföretag i vår studie är eniga om att det är viktigt att följa 
med i den teknologiska utvecklingen, vilket var vår tanke från början av studien. Det innebär 
att de flesta anser att de kommer behöva göras tillgängliga inte bara via Internet utan även via 
andra verktyg i form av smartphones eller Ipads. De reseföretag som ännu inte erbjuder ett 
bokningssystem via sin hemsida anser att det är något de kommer ha i åtanke för framtiden.  

Vi håller med om att det viktigt för alla reseföretag i denna studie att hänga med i den 
tekniska utvecklingen och främst i sociala medier. Vi ser att de flesta idag finns med på 
Facebook, däremot är enbart ett fåtal av företagen aktiva på Twitter och Instagram. Här kan 
dock målgrupperna avgöra vilken kanal reseföretagen väljer att använda. Vi anser att en större 
del av befolkningen är delaktiga och aktiva i sociala medier och därför anser vi att de är starka 
marknadsföringsstrategier genom bilder och uppdateringar från resmålen på Twitter. Vi tror 
även att de nischade företagen i framtiden kan ha svårt att hålla upp konkurrensen mot de 
reseföretagen med bredare utbud av destinationer. Det anser vi på grund av det globala 
samhället och länder kan komma att utsättas för en ekonomisk eller politisk kris och då kan de 
reseföretagen nischade på det specifika resmålet gå i konkurs.  
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Slutligen ser vi dock att de nischade företagen kan erbjuda en djupare kunskap om ett 
specifikt resmål de säljer och på sådant sätt erbjuda mer personlig service. Det tror vi kan vara 
av värde för resenärerna och att den personliga servicen uppskattas.  
 
I modellen skapad av Poon, som tidigare nämnt i inledningen, förutspådde författaren hur den 
nya turismen kommer att utvecklas. Poon påstår att när utvecklingen av teknologi och främst 
Internet ökar leder det till att individer bokar resor på egen hand. Det kan vi till viss del hålla 
med om då bokningssystem används av en del företag i vår studie. Det är däremot majoriteten 
av de intervjuade reseföretagen som inte använder bokningssystem. Anledningen till det är att 
de är specialiserade och resorna är kostsamma enligt informanterna. Från vår studie kan vi dra 
slutsatsen att det finns en segmenterad marknad och nyutvecklad teknologi inom 
resebranschen. Det som är intressant ser vi dock att den nya och gamla turismen integrerar sig 
då många reseföretag väljer att inte bruka teknologin till fullo. Slutsatsen motsäger sig det 
Poon förutspådde om framtiden enligt oss då majoriteten av reseföretagen i studien väljer att 
ha personlig kontakt med potentiella kunder. Däremot håller vi med om att kunderna har 
större kontroll över resor och kan välja var de vill åka och vilka aktiviteter de vill utföra, då 
skräddarsyr många reseföretag resor efter kundens önskemål.  
 
Avslutningsvis, finns många likheter och många skillnader mellan de intervjuade 
reseföretagens marknadsföring. Den stora skillnaden är att Internet inte fullständigt tagit över 
som marknadsföringskanal. Anpassning till det digitala samhället är av vikt för att synas på 
marknaden och attrahera potentiella kunder, däremot är det även av vikt att veta var 
målgruppen befinner sig. Analyser av var målgrupper och potentiella kunder befinner sig 
påverkar vilken kanal reseföretagen väljer att marknadsföra sig. Internet är en viktig del och 
mycket av marknadsföringen sker på samma vis i de olika reseföretagen beroende på var 
målgruppen finns men det exkluderar inte marknadsföringen offline. Den anpassning som har 
skett bildar en koexistens av marknadsföring både online och offline.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Studien är inriktad på reseföretag med både ett brett utbud av resmål samt nischade 
reseföretag. I framtiden ses alternativet att endast välja att fokusera på en av inriktningarna, 
det skulle tillföra forskningen på så sätt att en djupare undersökning utförs inom det ena eller 
andra området. Vidare skulle en studie som är mer inriktad på den kvantitativa forskningen 
vara intressant. Här skulle en undersökning kunna göras från statistik på vilken typ av 
marknadsföringsstrategi som generar flest kunder. Att utföra en liknande studie ur 
konsumentens perspektiv är av intresse då det går i kontrast mot vad denna studie visar. Det 
som kan undersökas är då om det reseföretagen påstås göra är vad som uppfattas av 
potentiella kunder. Det kan utföras genom både kvalitativa och kvantitativa studier och 
erhålla information om konsumenternas uppfattning av reseföretagens marknadsföring. 
 
I analysen nämns svårigheter med att placera reseföretagen enligt kategorierna; EC-only och 
EC-able. Här finns en undersökningsmöjlighet att fördjupa och utforska kategorierna samt 
utveckla dem eller skapa en ny. Även om begreppen är relativt nya anser vi att de bör 
utvecklas för möjligheten att kunna placera dagens reseföretag till olika kategorier.  
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Figur 2. The tourism lifecycle, Auliana Poon, 2002, s. 22. 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad är din roll i företaget?  
2. Hur ser er kundkrets ut idag och hur såg den ut när ni startade företaget?  
3. Hur bokar era kunder främst sina resor hos er? (Ex, bokar de direkt i er butik, eller går 

de via andra kanaler). 
4. Har ni som fysisk resebyrå påverkats av de nätbaserade resebyråerna och i sådana fall 

hur? (Positiva/negativa aspekter).  
5. Hur har ni anpassat er för att hålla upp konkurrensen mot övriga resebyråer 

Internetmässigt? (Om ni anser att de ger konkurrens). 
6. Hur väljer ni att marknadsföra er via Internet? (Hemsida, reklambanners etc). 
7. Hur väljer ni att marknadsföra er utanför Internet? 
8. Hur har ni anpassat er efter Internets framfart? 
9. Hur fortsätter ni att anpassa er?   
10. Hur ser ni på de Internetbaserade resebyråerna som samlar olika resealternativ? (Ex. 

destination.se). Anser ni att de är en fördel eller nackdel med dessa?  
11. Ser ni några övriga fördelar/nackdelar med att Internet blivit så stort och 

internationellt gällande ert företag? (Ex. fördel att synas på en bredare marknad eller 
dylikt). 

12. Övriga synpunkter angående ert företag och dess påverkan av Internets framfart samt 
gentemot de Internetbaserade resebyråerna: 
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Bilaga 3. 

 
Figur. 1 Service-oriented architecture, Jai Ganesh, 2004, s. 141. 
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Bilaga 4. 
 
Arbetsfördelning 
 
Under arbetets gång har vi suttit mycket tillsammans och skrivit samtidigt i ett Google docs-
dokument. Detta har underlättat på så sätt att vi kunnat skriva på de flesta avsnitt i studien 
tillsammans. Det har dock funnits en mindre uppdelning av uppsatsen varit följande: 
 
Inledning: Jeanette  
Metod: Sofi ansvar, med inhopp av Jeanette i slutdelen. 
Teori: Jeanette ansvarade för teoriavsnittet med inhopp av Sofi mot slutet av uppsatsen. 
Empiri: Skrivit tillsammans och även utfört intervjuerna tillsammans. Jeanette ansvarade 
dock för två personliga intervjuer och Sofi för två telefonintervjuer. Vi var dock både 
delaktiga i alla intervjuer på olika sätt.   
Analys: Sofi började medan Jeanette avslutade. 
Slutsats: Skrivit tillsammans. 


