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Förord 

Denna uppsats är ett resultat av tio veckors arbete där vi har haft möjligheten att gå in djupare 
i ett ämne som vi finner väldigt intressant, nämligen turismindustrin med inriktning på 
paketeringen av resor. Denna process har varit väldigt intressant att skriva och intresset hos 
oss som författare har hela tiden ökat med tiden då vi fått mer och mer inblick i den 
komplexitet som finns i turismindustrin. Uppsatsen hade aldrig kunnat genomföras utan 
Göran Olsson, Reidar Svedahl, Mikael Stålnacke, Linus Hammarstrand och Tobias Larsson. 
Ett stort tack till er för den tid ni avsatte till intervjuerna och för att vi fått ta del av era 
erfarenheter, det har varit till en enorm hjälp. Vidare vill vi även tacka vår handledare, Leif 
Rytting, som har stöttat oss och gett goda råd under många trivsamma möten. 
 
Vi önskar er en trevlig läsning!  
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Januari 2009  
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med fokus på turism och ressektorn, analysera och klargöra 
vikten av paketering av resor och hur värde på olika sätt kan skapas för kunden. Detta gör vi 
genom att fokusera på dessa utvalda delar: 

• Kundens behov och hur paketering därigenom kan vara värdeskapande. 
• Hur företag kan arbeta för att ge kunden ett ökat värde genom paketering. 
• Hur reseföretag segmenterar och om något specifikt segment är mer benäget att köpa 

paketlösningar.  
 
Metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört fem djupintervjuer med olika aktörer 
inom turismbranschen. Fyra av dem har genomförts ”face-to-face” och en över telefon. Dessa 
intervjuer har haft en semistrukturerad karaktär då vi haft en mall över ämnen men låtit 
samtalet flyta fritt. Fenomenet vi undersökt är paketering som värdeskapande inom 
resebranschen. Vår avsikt med uppsatsen har inte varit att komma fram till generella svar utan 
endast att uppmärksamma tendenser och mönster inom området.   
 
Slutsatser 
Utifrån det empiriska och teoretiska materialet har vi kommit fram till att paketering av resor 
fortfarande kan vara värdeskapande för kunden.  Trots att det i dagens samhälle är svårt att 
urskilja en ”dagens kund” har vi kommit fram till tre olika faktorer som bidrar till varför 
kunden väljer en paketerad resa, produkt, bekvämlighet och pris. Genom att uppmärksamma 
de rådande trenderna kan företag genom paketringen av resor ge ett ökat värde. 
Kundbeteenden är precis som kundbehoven svåra att generalisera, dock måste företagen ha 
vetskapen om kundernas beteenden för att segmentera och därigenom välja sin målgrupp. Det 
största tendensen som vi har sett är att främst barnfamiljer föredrar paketerade resor, förutom 
det kan det effektivaste sättet att segmentera på vara genom livsstil och intressen. 



 

 

Abstract 

This paper was written at the Baltic Business School in Kalmar. The purpose was to analyze 
and determine the importance of packaged holidays within the tourism and travel sector and 
how value can be created for the customer. This have been done with a focus on the chosen 
parts; customer needs and how packaging can create value, how companies can work to give 
the customer increased value through packaging, last but not least how companies segment 
the market and if there are specific segments that prefer packaging. We have applied the 
qualitative method through conducting four face-to-face interviews and one phoneinterview. 
The purpose of this paper is not to generalize, but to show patterns in the chosen subject.  
 
The conclusions we have reached is that it is still popular to go on a pre packaged holiday. 
But the holiday makers have to adjust to the fast changes in society and keep up with the 
customer needs. They have to find new ways of reaching out to their market and differentiate 
their products from the competitors through innovative ideas.  
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

Innehållsförteckning

1. INLEDNING.......................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND.............................................................................................................................................1 

1.2 PROBLEMDISKUSSION...............................................................................................................................2 

1.3 SYFTE......................................................................................................................................................4 

1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRKLARINGAR ...................................................................................................4 

2. METOD................................................................................................................................................. 5 

2.1 KVALITATIV METOD ..................................................................................................................................5 

2.2 INFORMATIONSINSAMLING .......................................................................................................................6 

2.3 VETENSKAPLIGA KRITERIER ........................................................................................................................8 

2.3.1 Validitet och reliabilitet....................................................................................................... 8 

2.3.2 Objektivitet och metod kritik .............................................................................................. 9 

2.4 KUNSKAPSPROCESSEN ...........................................................................................................................10 

3. TEORI ................................................................................................................................................. 12 

3.1 GLOBALISERING ....................................................................................................................................12 

3.2 TURISMINDUSTRIN...................................................................................................................................13 

3.2.1 Utveckling........................................................................................................................... 13 

3.2.2 Paketering .......................................................................................................................... 14 

3.2.3 Researrangörer .................................................................................................................. 15 

3.3 TJÄNSTEPRODUKTEN ..............................................................................................................................16 

3.3.1 Definition............................................................................................................................. 16 

3.3.2 Tjänstens karaktär .............................................................................................................. 16 

3.3.3 Tjänstens delar ................................................................................................................... 17 

3.3.4 Företags värdeskapande................................................................................................. 17 

3.3.5 Identitet & Positionering.................................................................................................... 18 

3.3.6 Kundvärde.......................................................................................................................... 19 

3.4 KUNDEN ...............................................................................................................................................23 

3.4.1 Turisten ................................................................................................................................ 23 

3.4.2 Segmentering..................................................................................................................... 25 

3.4.3 Kritik mot segmentering inom turism ............................................................................... 27 

3.4.4 Kundmedverkan................................................................................................................ 27 

3.4.5 Den nya teknologin........................................................................................................... 29 

4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS ................................................................................................. 31 

4.1 FÖRÄNDRINGEN AV PAKETRESAN ...........................................................................................................31 

4.1.1 Historisk överblick............................................................................................................... 31 



 

 

4.1.2 Fördelar med paketering ................................................................................................. 32 

4.2 TJÄNSTEPRODUKTEN ..............................................................................................................................34 

4.2.1 Mötet................................................................................................................................... 34 

4.2.2 Internet, hjälper eller stjälper............................................................................................ 35 

4.2.3 Samarbetsformer ............................................................................................................... 37 

4.3 KUNDEN OCH PAKETET...........................................................................................................................38 

4.3.1 Dagens resenär.................................................................................................................. 38 

4.3.2 Segmentering..................................................................................................................... 40 

5 SLUTDISKUSSION................................................................................................................................ 43 

5.1 SYFTE....................................................................................................................................................43 

5.2 DEN SJÄLVSTÄNDIGA KUNDEN? .............................................................................................................43 

5.3 PAKETRESA JA ELLER NEJ ........................................................................................................................45 

5.4 FÖRETAGETS PAKETERINGSMÖJLIGHETER .................................................................................................46 

5.5 SEGMENTERING.....................................................................................................................................48 

5.6 FRAMTIDSUTSIKTER .................................................................................................................................49 

5.7 SLUTSATS...............................................................................................................................................50 

KÄLLFÖRTECKNING..................................................................................................................................  

BILAGOR ...................................................................................................................................................  

 

 



 

1 

1. Inledning 

 
Avsikten med detta inledande kapitel är att på ett lättförståligt sätt leda läsaren in i 
bakgrunden till vårt ämnesval. Med problemdiskussionen avser vi att introducera läsaren för 
syftet och ge uppsatsen dess struktur. Kapitlet avslutas med avgränsningar och förklaringar.   
 

 
1.1 Bakgrund 
 
“If people do not travel, they lose status: travel is the marker of status. It is a crucial element 

of modern life to feel that travel and holidays are necessary.” 
Urry, 2005:5 

 
Ett kännetecken på dagens moderna människa är att vara turist. Resandet har kommit att bli en 
hög prioritet trots krig, terroristattacker och epidemier. Ekonomiska, sociala och politiska 
faktorer spelar hela tiden in i de rådande trenderna och formar samhället. Turismen som får en 
allt större roll i världsekonomin beroende på att allt fler näringar involveras. Resande är som 
Urry (2005) nämner i citatet ovan en statussymbol men det är även en del av vårt vardagliga 
liv. Vilken typ av resor du väljer sänder ett visst budskap beroende på var du reser, hur du reser 
och kanske framför allt vilken typ av resor du väljer.  
 
Resandet har förändrats enormt genom historiska perioder. Resandet går flera tusen år tillbaka, 
flertalet moderna typer av turism härstammar från den tiden. Dagens hälsoresor härstammar 
från Romartiden och den första typen av massturism utgjordes av kristna pilgrimer, idag 
kännetecknas dessa av sin specialiserade karaktär så kallade nischade resemål (Swarbrooke & 
Horner, 2007). Dock var resandet endast för de mer priviligerade, rika, och enligt Urry (2005) 
började inte resandet för medelklassen förrän 1800-talet. Mannen som bidrog till de första 
”paketerade” resorna hette Thomas Cook. Hans låga priser, välorganiserade turer var starten på 
massturism. Hans resagenter fanns överallt för att ta fram de bästa hotellen, guidade turerna 
och biljetter till färdmedel. Mr. Cook och charterindustrin lärde sig att producera resor i stora 
kvantiteter med konkurrenskraftiga priser. Löfgren (2002) menar att de även insåg att det inte 
bara är det påtagliga som hotellsängar, flyget och souvenirer som var väsentligt utan att det 
mest betydelsefulla är själva atmosfären och det exotiska äventyren. Idag ökar resandet med 4-
5 procent per år och reseindustrin är världens största (Urry, 2005). Det gemensamma draget för 
resandet genom tiderna kan vara människans behov att undersöka och utforska.  
 
I dagens konsumentsamhälle kännetecknas turism av komplexitet. Eftersom turister har olika 
motivation för sitt resande och dessutom olika bakgrund som de påverkas av, ställs 
researrangörer idag för stora utmaningar att anpassa och skräddarsy resor som tillgodoser 
samtliga behov och önskemål. Valet av resmål blir alltmer beroende av helhetsintrycket, fler 
faktorer som fysisk miljö, attraktioner, service och personal spelar in. Enligt Andersson et al 
(2003) samarbetar samtliga faktorer och bidrar till hur resenären upplever sin resa. 
 
De senaste tio åren har man kunnat se en stor förändring i kommunikationsteknologin, som har 
skapat nya sätt att arbeta på och ökat interaktionsmöjligheterna världen runt. Buhalis och Law 
(2007) poängterar att utvecklingen inom sökmotorer och sökhastigheten inom nätverken har 
möjliggjort för resenärer att i större utsträckning planera sina resor. E-handel är en sektor som 
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ökar mer än de andra och de innovativa företagen kan därmed öka sin marknadsandel. Enligt 
Buhalis och Dombey (2001) kan det vara svårt för mindre aktörer att använda sig av 
traditionella kanaler däremot gör Internet att även de kan nå ut till kunderna. Detta gör att allt 
fler företag väljer att synas på Internet vilket skapar en större konkurrens. Buhalis & Law 
(2007) tar även upp att utvecklingen av Information Communication Technologies (ICT) och 
då speciellt Internet har resulterat i att kunden har utökad kunskap och därmed söker ett högre 
värde. Kundens kunskap och makt har ökat vilket resulterat i att kundens sammansättande av 
egna resor blir allt vanligare vilket kan komma att bli en konkurrent till de redan 
färdigpaketerade resorna.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Över hela världen står turismbranschen inför stora förändringar, trots att gamla former av 
turism åter blir populära krävs det ändå nya sätt att arbeta på. Turisten köper idag sin resa på 
helt andra sätt än den tidigare gjort. Då paketresor började utvecklas blev ”all- inclusive” enligt 
Swarbrooke och Horner (2007) normen eftersom de erbjöd trygghet för resenären. Idag är det 
däremot populärare med flexibla paketlösningar som gör att turisten själv kan bestämma om 
den till exempel vill äta på hotellet eller inte. Idag finns alla typer av resor som; barnresor, 
bröllopsresor, budgetresor, kulturresor, parresor, hälsoresor, religiösa resor, ekoresor, resor 
som bokas på Internet etcetera. Detta ställer orimligt höga krav på researrangörer enligt Plog 
(2006), enda sättet för dem att överleva är att antingen lära sig att tilltala den stora massan eller 
att effektivt tilltala speciella kundgrupper genom att ha en speciell nisch.  
 
Meyers och Gerstman (2005) poängterar att paketering har många olika funktioner, designen 
ska ha förmågan att påverka kundens undermedvetna i form av ändamål, kvalitet och fördel 
som produkten besitter. Därför anser de att det blir extra viktigt att förmedla varumärkets 
personlighet även i paketet. Frågan är hur man gör det och om kunderna bryr sig om det vid 
köp av resa?  Hur ser paketresan ut idag och hur kommer den att se ut i framtiden för de 
researrangörer som producerar den typen av resor? Pine och Gilmore (1999) skriver att inget 
företag vill få sin produkt eller service sedd som enbart en vara längre, detta gör att själva 
differentieringen går förlorad och att kunden enbart bryr sig om priset. Så om flyget, hotellet 
och allt annat som inkluderas i resan inte ska ses som en service, hur ska man då se på det? När 
paketresan fick sitt genomslag var den populär (Fox & Endacott, 2006), blev den sedan för 
enkel? 
 
Fernström (2000) lyfter fram att man måste ta med i beräkningen att alla resor på något sätt 
kommer att börja på Internet i framtiden, vilket resulterar i att alla aktörer då måste förändra 
sitt sätt att arbeta på. Han skriver vidare att det är inom själva informationssökandet via 
Internet som har ökat mest och att det är därför som många företag inte vågar stå utanför. 
Konkurrensen är inte längre fokuserad enbart inom turism utan även nya marknader har tagit 
plats på spelplanen, vilket gör att turismföretagen måste vara innovativa och komma på nya 
sätt att arbeta på. Buhalis och Dombei (2001) fokuserar på det faktum att en högre grad av 
koncentrering och hopslagningar har ökat konkurrensen och minskat lönsamheten. År 2001 
förutsade man att inom 10 år skulle endast en fjärdedel av alla bokningar tas emot av 
resebyråer (Buhalis & Dombei, 2001). Hur har denna förutsägning besvarats och åt vilket håll 
går trenden? Vilka är de researrangörer som finns kvar på marknaden och hur jobbar de för att 
stanna där? Domineras marknaden av de hopslagna ”större” företagen och hur ser framtiden 
ut? 
 
Till skillnad från varor är turismprodukter mer komplicerade. Turismprodukter består av flera 
olika komponenter som bistås från olika sektorer i vårt samhälle. Varje turismprodukt är 
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heterogen och innehåller olika komponenter som är hopsatta av ett flertal aktörer. Själva 
konsumtionen av turismprodukten är utspridd över tid och rum. Zeithaml et al. (2006) lyfter 
fram att det vid tjänster är viktigt att ha kreativa lösningar för att sälja slut på en tjänst. Detta 
just för att tjänsten inte går att lämna tillbaka eller sälja vidare. Då tjänsten grundas i mötet 
mellan olika människor är hela turismprodukten beroende på hur mötet förlöper.    
 
Värdeskapande är ett komplicerat begrepp och uppbyggd av flera delar och beror dessutom på 
kundens egen referensram. Norman och Ramirez (2000) tar upp det faktum att den globala 
marknaden och ny teknologi möjliggör nya sätt att skapa värde på. Hur gör man då för att 
skapa värde för kunden? Vilken funktion söker kunden och vad finner den viktigast, är det 
solen, äventyret, flygresan eller att allt hänger ihop i ett paket? Människan har idag många 
olika skäl till resande bland annat nöje, aktivitet och status. Swarbrooke & Horner (2007) 
poängterar att kunden inte längre vill känna att resan är standardiserad, utan att den är 
skräddarsydd specifikt för kunden. Kvalité är inte ett faktum eller verklighet utan det finns i 
betraktarens öga. Kundens uppfattning kommer att påverkas av individuella attityder, 
förväntningar och erfarenhet. Kvalité är allt som turisten kräver och förväntar sig. 
Turistbranschens aktörer måste därmed försöka att möta dessa förväntningar samtidigt som 
turismprodukten måste bli lönsam. Dessutom måste man möta upp kundens krav på att skapa 
en prisvärd produkt.  
 
Enligt Swarbrook & Horner (2007) måste researrangörerna tilltala de blivande resenärerna 
och locka med att just deras resor har hög kvalité. De menar att när de sedan vunnit kundens 
förtroende är det sedan viktigt att hela ledet av service under resans gång flyter på, detta för att 
kundens egna attityder ska avgöra om resan varit bra nog. Vidare anser de att vikten av att få 
kunden tillfredställd är även betydelsefullt för att kunden återigen ska resa med företaget. 
Dessutom vill de poängtera att en nöjd kund sprider ett positivt rykte till vänner och familj, så 
kallad ”word of mouth”. Kunder som inte är nöjda kan bli förödande genom att de dels är 
tidskrävande och i värsta fall kan även företaget tvingas att kompensera kunden. Har 
researrangörerna spelat ut sin roll eller blir deras roll som informatörer viktigare? Enligt 
Lopategui (Mirales, 2008) som är ansvarig för resebyråer i Puerto Rico blir researrangörer 
alltmer kunniga än de tidigare varit. Detta är av stor vikt då resmålen blir längre bort till 
främmande länder. Kunden får alltså en viss säkerhet och har någon att vända sig till om 
problem uppstår. Lopategui lyfter fram problematiken med Internet. En kund som till exempel 
bokat ett hotellrum genom Internet har ingen att vända sig till om hotellet när de kommer visat 
sig ha fullbokat.  
 
Fernström, (2000) menar att de aktörer som paketerar blir allt större och mer globala. 
Researrangörer måste lägga stora resurser på produktutveckling och ständigt vara beredda på 
kundernas ombytliga krav. De gamla resmålen finns kvar men resenärer tenderar att vilja åka 
allt längre bort och får därmed allt längre vistelser. Researrangörer måste vara lyhörda på vad 
kunder verkligen vill ha och vara väl medvetna om trender.  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med fokus på turism och ressektorn, analysera och klargöra 
vikten av paketering av resor och hur värde på olika sätt kan skapas för kunden. Detta gör vi 
genom att fokusera på dessa utvalda delar: 

• Kundens behov och hur paketering därigenom kan vara värdeskapande. 
• Hur företag kan arbeta för att ge kunden ett ökat värde genom paketering. 
• Hur reseföretag segmenterar och om något specifikt segment är mer benäget att köpa 

paketlösningar.  
 
1.4 Avgränsningar och förklaringar 

• Som avgränsningar i undersökningen har vi valt att se till svenskar som reser utomlands 
på sin fritid, därav har affärsresor automatiskt exkluderats.  

 
• Vi vill förtydliga att då vi i uppsatsen pratar om paketering menar vi då inte 

egenhändigt sammansatta paket utan den paketering som företag sätter samman om inte 
något annat nämns.  

 
• Dessutom vill vi förklara vad vi menar med dynamisk paketering, detta innebär att 

paketet är föränderligt det vill säga att kunden själv kan välja olika delar som de vill ska 
ingå.   

 
• I arbetet finns det med en del engelska ord, men dessa har översatts eller på annat sätt 

förklarats i texten. Detta för att ge uppsatsen en högre trovärdighet, då meningen 
ibland kan gå förlorad i en översättning. I uppsatsen har vi valt att använda oss av 
benämningen ”varumärket” och syftar då till det engelska begreppet ”the brand”. 
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2. Metod
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi har gått tillväga under arbetets gång och vilka 
metoder vi valt. Vi kommer att ta upp varför vi har valt detta sätt att arbeta. Detta för att 
läsaren ska få en inblick i de premisser som uppsatsen har skrivits under. 
 

 
2.1 Kvalitativ metod 
Widerberg (2002) tar upp två olika sätt att bedriva forskning på, den kvalitativa och den 
kvantitativa. Den stora skillnaden mellan de två metoderna enligt henne är att den kvalitativa 
forskningen syftar till att se till ett fenomens karaktär eller dess egenskaper, det vill säga att 
man strävar att klargöra ett fenomens innebörd. Detta medan den kvantitativa metoden 
innebär att man ska fastställa mängder, för att bestämma förekomsten av fenomenet.  Repstad 
(2007) beskriver att i den kvalitativa metoden är det texten som har en större betydelse och att 
det i den kvantitativa metoden är siffror som dominerar, han benämner det som att den 
kvalitativa går mer på djupet medan den kvantitativa går på bredden. Detta tar även Svenning 
(2003) upp och benämner de kvantitativa referensramarna som hårddata och de kvalitativa 
som mjuka.  Denna uppsats har sin grund i den kvalitativa metoden där fenomenet paketering 
och värdeskapande inom turismindustrin kommer att undersökas. Anledningen till att vi 
använt oss av den kvalitativa metoden är för att vi ville gå in mer på djupet av fenomenet och 
skapa en större förståelse för hur turismindustrin förändras och hur detta drivs fram av 
kunden. Genom att gå in på djupet av vad fenomenets betydelse sökte vi de mjuka kriterierna 
som baseras på informanternas egna åsikter. För att vi skulle få ut mer och komma närmare 
problemet ansåg vi att det passade bättre med färre men djupare intervjuer än vad en 
enkätundersökning hade gjort, vilket då utesluter användningen av den kvantitativa metoden. 
Genom litteraturundersökningar och intervjuer med fem olika personer som på något sätt är 
delaktiga inom turismindustrin ansåg vi att vi hade en bra början till en diskussion om detta 
fenomen. Svenning (2003) tar upp att meningen med en kvalitativ undersökning inte är att 
generalisera utan att exemplifiera, vi är inte ute efter att nå ett universellt resultat utan snarare 
skapa en grund för djupare diskussioner. Grönmo (2006) menar att en kvalitativ undersökning 
utgår ifrån att man gör en innehållsanalys av utvalda texter där en specifik frågeställning är i 
fokus. Han menar att det kan ge en uppfattning om vilka argument, ståndpunkter, attityder 
eller värderingar som spelar en stor roll i olika texter. 
 
Widerberg (2002) tar upp att en kvalitativ undersöknings syfte är mötet mellan forskaren och 
informanten. I detta möte uppstår ett unikt samtal som endast kan uppstå dem emellan. Hon 
tar dock upp det faktum att samtalet mellan dem till viss del kan vara planerat innan och 
forskaren kan ställa samma frågor i flera intervjuer. För att få ut så mycket som möjligt av 
våra intervjuer har vi valt att hålla fyra av fem ”face to face” medan den femte hölls via 
telefon. Detta för att vi som Widerberg poängterar ville skapa ett unikt samtal med personerna 
och även ha möjlighet att under intervjuns gång läsa av personerna och deras miljö, dessutom 
kan en större ledighet hos den som intervjuas skapas om den är i en bekant miljö. Widerberg 
(2002) tar även upp att det som utmärker kvalitativ intervju är att forskaren kan gå djupare in i 
den intervjuades svar och skapa en större förståelse för det diskuterade temat.  Esaiasson et al 
(2007) menar att samtalsintervjuer ger större interaktionsmöjligheter vilket i sig skapar 
möjligheter att registrera oväntade svar och att dessutom följa upp dem. De tar även upp att 
samtalsintervjuer passar bäst när man i slutändan ska få fram hur människors livsvärldar ser 
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ut, Det vill säga hur olika fenomen spelar in i människors uppfattning. Eftersom vi valde ”face 
to face” intervjuer var det lättare att gå in på djupet och att ställa följdfrågor. 
 
2.2 Informationsinsamling 
May (2001) tar upp att det är genom den empiriska och teoretiska insamlingen som vi skapar 
förståelse och möjlighet att förklara observationerna. När det gäller insamlingen av 
textinformation i en kvalitativ analys anser Esaiasson et al (2007) att vissa delar av texten är 
viktigare än andra och det är forskaren som måste ta fram det väsentliga genom noggrann 
läsning av textens delar, helheten samt kontexten som det står i. För att få en helhet från 
början så valde vi att börja med att söka efter litteratur inom ämnet. Vi har använt oss av en 
gedigen insamling av texter utifrån både aktuell litteratur och artiklar inom ämnet. Detta för 
att vi skulle vara grundligt pålästa inom ämnet och ha en ordentlig kunskapsbas att stå på 
under intervjuerna så att en givande diskussion skulle kunna hållas. Grönmo (2006) att man 
får en grund till vilken typ av teman som ska prioriteras under insamlingen av material och 
dessutom vilken typ av texter som ska väljas. Med olika typer av texter menar han de texter 
som kan innehålla relevant information för undersökningen. Patel och Davidson (2003) tar 
upp det faktum att forskaren kan förbereda sig inför sina intervjuer genom att studera tidigare 
forskning inom området genom teman som är aktuella. Större delen av den information som 
erhölls under intervjuerna har använts i den empiriska och teoretiska analysen, detta för att vi 
fann informationen relevant. Vi har dock utelämnat vissa smådelar eftersom informanterna 
tidvis svävat utanför ämnet. Dock kan de som vill se hela intervjuerna på ett enkelt sätt gå till 
bilagorna för att få hela intervjuerna. Denscombe (2004) tar upp att en litteraturöversikt är 
viktig i den bemärkelse att forskaren måste visa de som läser undersökningens resultat hur det 
förhåller sig till redan existerande och praktiska problem. 
 
Grönmo (2006) poängterar att det finns en otrolig mängd med möjliga källor, vid användning 
av dessa källor är det viktigt att vara professionell i sitt urval och vara kritisk. Vidare tar han 
upp att dokument kan innehålla åsikter, ståndpunkter eller värderingar hos den som skrivit 
dokumentet. I vår urvalsprocess har vi i största möjliga mån använt oss av aktuell litteratur 
som inte är allt för gammal, detta har resulterat i att vi använt oss av flertalet artiklar inom 
ämnet. 
 
I urvalsprocessen har vi hela tiden haft i åtanke att vi undersöker ett fenomen som rör ett 
speciellt område, turismindustrin, och därför sökt efter personer som är aktiva inom industrin 
för att ta del av deras kännedom och egna observeringar gällande paketresor och 
värdeskapande. När det gäller urvalet till intervjuerna sökte vi intervjupersonernas egen 
uppfattning om de olika ämnena paketering, värdeskapande och kundens utveckling. Holme 
och Solvang (1997) tar upp att om man vill öka informationsinnehållet ska man använda sig 
av intervjupersoner som anses ha bra grunder till att ha goda kunskaper inom det område som 
ska undersökas. De anser att genom att göra detta tillför det mer djup och fullständiga 
uppfattningar om fenomenet som undersöks. I detta fall vände vi oss till olika aktörer inom 
branschen. Detta för att skapa en variation av olika erfarenheter för att se om de 
överensstämmer. Vi hade haft tidigare kontakt med vissa av de som intervjuades, dock som 
föreläsare, därmed kunde ändå en distans hållas till dem som Esaiasson (2007) anser är 
nödvändig. Det gjordes fem intervjuer vilket vi ansåg vara passande med tanke på storleken 
på undersökning. Då vi sökte upp dem på grund av deras relation till turismbranschen kan 
man inte säga att de var några ”subjektiva” experter. De valdes på grund av sin tillgänglighet, 
relevans utifrån vårt syfte, autencitet och deras trovärdighet (Grönmo 2006). Då vi inte var ute 
efter specifik information om ett företag utan personernas egna erfarenheter och 
observationer. Några dagar innan själva intervjuerna skulle äga rum skickade vi en plan med 
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de olika teman som vi ville diskutera till alla intervjupersoner i undantag för den 
telefonbaserade intervjun. Detta för att de skulle kunna förbereda sig och ha möjlighet att 
hinna tänka igenom svaren om de ville. Här nedan följer en beskrivning av samtliga 
informanter:   
 

• Tobias Larlsson, chefsredaktör på resemagasinet Vagabond, där har han jobbat de 
senaste sex åren.  

• Göran Ohlsson, har jobbat inom turismindustrin de senaste 45 åren, där han har arbetat 
med allt från reseledare till VD. Jobbar nu som föreläsare på diverse högskolor och 
KY utbildningar.  

• Reidar Svedal, har jobbat i turismindustrin i 35 år, är nu VD för Turkietresor i 
Norrköping och föreläser även ibland  

• Mikael Stålnacke, sälj- och marknadsansvarig för Langley Travel för 
Göteborgsregionen. Han har tidigare jobbat inom flygsektorn för bland annat ”Fly 
Me”. 

• Linus Hammarstrand, marknadsansvarig och reseledare på resebyrån Phoenix, han har 
dock en bakgrund som arkeolog.  

 
Under intervjuerna har vi arbetat med en frågemall för att vara säkra på att olika områden som 
är relevanta belyses. Mallen har fungerat som vägledande, då vi ville ha en fri konversation 
mellan oss och informanterna. Denna form av förberedda ämnen och öppna svarsalternativ 
benämner May (2001) som semistrukturerade. Detta sätt att arbeta ska enligt honom ge 
intervjuaren större frihet att fördjupa svaren och den som intervjuas får besvara frågorna 
utifrån sina egna termer. Bryman (1997) tar upp det faktum att om den som intervjuas avviker 
från ämnet under intervjun anses det snarare som en källa för kunskap än irrelevant fakta. 
Detta är viktigt för våra intervjuer då det skapas mer liv i deras berättelser, om de dessutom 
glider över de olika ämnena automatiskt under intervjun skapas ett större flyt i 
konversationen.  
 
Som tidigare nämnts var fyra av de fem intervjuerna ”face-to-face”, vilket enligt Svenning 
(2003) ger fördelen att den som intervjuar då får en god uppfattning av svaren. Han tar även 
upp att i dessa fall är det vanligt att intervjuaren då uppsöker respondenten i dennes hem eller 
kontor. Vilket även var fallet i våra intervjuer där två av dem ägde rum i den enes hem och de 
andra två på deras kontor. Trost (2005) rekommenderar inte att man intervjuar flera personer 
samtidigt, trots detta hade vi ett intervjutillfälle med två av informanterna närvarande. Dock 
anser vi inte att detta var till någon nackdel då de redan kände varandra väl vilket skapade en 
närhet mellan informanterna, men det bidrog även till en avslappnad stämning mellan oss och 
informanterna. Det var dessutom tack vare den ena informanten att vi kom ikontakt med den 
andra.   
 
Repstad (2007) rekommenderar att man under intervjun använder sig av en diktafon. Detta för 
att man som intervjuare då inte behöver koncentrera sig på att skriva ner saker och då missa 
icke-verbala budskap. Han poängterar att man dessutom får lättare att engagera sig i intervjun 
och komma med passande följdfrågor. Patel och Davidson (2003) tar också upp 
bandinspelning men poängterar att man alltid måste ha intervjupersonens tillstånd och att 
ibland kan respondenten bli hämmad av att bli inspelade. Under våra intervjuer valde vi att 
använda oss av diktafon för att vi skulle vara säkra på att få med alla viktiga detaljer som 
annars kan missas om att mana bara antecknar. Eftersom vi dessutom var två som intervjuade 
ville vi kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts utifall vi tolkat det olika. Eftersom vi 
höll flera intervjuer under en kort tid valde vi dessutom att direkt efter varje intervju 



METOD 

8 

transkribera så att informationen var färsk i minnet. Detta minimerade även risken för att vi 
skulle blanda ihop vad som sades under de olika intervjuerna, något som diktafonen även 
bidrog till.   
 
Den femte intervjun med Tobias Larsson ägde rum via telefon, detta på grund distansen och 
på hans tidsbrist. Intervjutiden bestämdes före själva intervjutiden och trots att han hade en 
uppenbar tidspress kändes intervjun inte stressad. Dock blev den kortare än de andra och inte 
fullt lika detaljrik. Då ingen bandspelare användes vid detta tillfälle togs istället anteckningar 
som sedan direkt efter intervjuns avslut förtydligades och skrevs ner.  
 
2.3 Vetenskapliga kriterier 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidson (2003) beskriver validitet som att det som skulle undersökas har 
undersökts. De poängterar att i en kvalitativ studie gäller validiteten hela forskningsprocessen 
eftersom man då strävar efter att tolka och förstå snarare än att mäta. Denscombe (2004) anser 
att validitet är till för att ge läsaren en garanti att undersökningen inte baseras på 
mindervärdiga data och feltolkningar. Detta innebär enligt honom att den som gjort 
undersökningen måste kunna påvisa att den är trovärdig. Efter intervjuerna erbjöd vi de 
deltagande att få tillgång att läsa transkriberingen för att godkänna den, detta för att undvika 
eventuella feltolkningar som kan ha uppstått. När det gäller teorin har vi vänt oss till välkända 
namn inom både marknadsföring och turismlitteratur för att på så sätt få en större 
trovärdighet.  
 
Svenning (2003) tar upp att det finns både en inre och en yttre validitet. Den yttre validiteten 
vilar på den teoretiska grunden som undersökningen stöds utav, medan den inre validiteten 
grundas i kopplingen som finns mellan teori och empiri. Den inre validiteten berör det faktum 
att forskaren har frågat rätt sorts grupp av människor och tillräckligt många för att göra en 
riktig bedömning. I vårat fall anser vi att informanterna helt klart har tillhört rätt grupp för att 
kunna svara på vårt syfte. Detta sett utifrån att alla är aktiva inom turismindustrin, de har 
dessutom lite olika befattningar vilket vi tycker styrker arbetet. Det antal personer som 
intervjuades anser vi var tillräcklig för denna storlek av studie då vi fick flera olika synvinklar 
som ibland påvisade likheter och ibland olikheter. Den yttre validiteten handlar om helheten, 
om det finns möjligheter att generalisera utifrån studien. Svenning (2008) understryker att 
man ska vara otroligt försiktig med generaliseringar. När man ser till denna specifika 
undersökning och dess storlek kan man inte ta fram några allmänna generaliseringar, dock 
kan man se tendenser som kan vara värda att ytterligare undersökas. 
 
Grunden till reliabilitet ligger i mätningarna som görs i en undersökning. Olsson och 
Sörensen (2007) tar upp reliabiliteten som ”graden av överensstämmelse mellan mätningar”, 
vilket passar bättre in under en kvantitativ studie. De tar upp att i till exempel attityds 
mätningar, som ofta äger rum i kvalitativa studier, kan individen ha hunnit ändra åsikt mellan 
mätningarna. Patel och Davidson (2003) tar även upp detta och menar att det i en kvantitativ 
studie skulle innebära att undersökningen har låg reliabilitet, men de understryker att så är inte 
fallet i en kvalitativ studie. De förutsätter snarare att intervjupersonen då kan ha lärt sig något, 
ändrat uppfattning mellan intervjutillfällena. De anser att reliabiliteten istället borde ses 
utifrån den unika situation som råder under undersökningstillfället. Holme och Solvang 
(1997) talar om den närhet som uppstår mellan forskaren och informanten. De anser att det är 
viktigt att informanten känner sig bekväm så att forskaren i största mån kan få fram 
uppfattningar som är informantens egna åsikter, istället för att uttrycka sig utefter de 
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förväntningar som de tror att forskaren har. De framhåller även att forskaren måste spela 
rollen som den intresserade lyssnaren. Vi anser att vi nådde en hög grad av närhet till samtliga 
informanter under ”face- to-face” intervjuerna. Under intervjuernas gång uppstod inga 
störningsmoment och informanterna kändes avslappnade och tog sig tid att verkligen 
medverka i intervjun. En lite lägre grad av närhet kom naturligt genom telefonintervjun, dock 
tycker vi att den gav mycket för att vara just en telefonintervju. Esaiasson et al (2007) menar 
att låg reliabilitet beror på slump och slarvfel under datainsamlingen, som kan bero på 
slarviga, oläsliga anteckningar, hörfel eller missförstånd under intervjuer, trötthet eller stress. 
För att undvika dessa felaktigheter använde vi oss av en diktafon vid ”face- to- face” 
intervjuerna så att vi senare kunde gå tillbaka till vad som sades och vi erbjöd även de 
intervjuade att läsa igenom transkriberingarna så att det skulle vara möjligt att rätta till 
eventuella missförstånd. Att båda två dessutom var deltagande under intervjuerna gjorde att vi 
samlade våra intryck av vad som sades för att undgå att något kanske misstolkades. Till 
telefonintervjun valde vi att ta anteckningar under intervjun och sedan skriva ner och 
förtydliga det som sades direkt då det var färskt i minnet.  
 
2.3.2 Objektivitet och metod kritik  
Denscombe (2004) menar på att en forskare aldrig kan vara helt objektiv i sin undersökning, 
detta eftersom man ofta ser på saker utifrån den kultur som man växt upp i. Han påpekar dock 
att det viktigaste för en forskare är att vara öppen för idén att den kan ha fel. I detta fall gick 
vi in med vissa tankar om hur undersökningen skulle gå till dock har vi under intervjuerna 
försökt att hålla frågorna neutrala och låtit intervjupersonerna göra sina egna tolkningar. Detta 
för att vi inte skulle påverka dem åt det ena eller andra hållet. När det gäller objektiviteten hos 
de personerna som intervjuades så var det inte det vi sökte utan deras åsikter och därmed är de 
självklart färgade av deras erfarenheter. Urvalet av teorin bygger mycket på de teman som 
tagits ut utifrån undersökningens syfte men också utifrån information som fåtts under 
intervjuerna.  
 
Grönmo (2006) framhåller fyra olika källkritiska bedömningar; tillgänglighet, relevans, 
autenticitet och trovärdighet. Tillgänglighet innebär att de personer som man ursprungligen 
var intresserad av kanske inte har tid eller vilja att delta i undersökningen. Denna punkt var 
inte något problem för oss då alla de vi tog kontakt med var villiga att ställa upp på intervjuer. 
När det kommer till relevansen avser detta till om de tillgängliga personerna verklig har 
relevans till problemställningen. Då vi inte behövde vända oss till alternativa personer för att 
få intervjuer är inte detta problem lika relevant. Detta eftersom vi redan från första kontakt 
med intervjupersonerna hade bedömt dem som relevanta för vårt syfte. Denna bedömning 
gjordes främst utifrån deras befattningar och grund i turismindustrin. Autenticiteten syftar till 
att källan verkligen är äkta. Respondenten måste vara den som den utger sig för att vara. I 
detta fall styrker ”face- to- face” intervjuerna denna faktor. Trovärdigheten hos 
informanterna är att den information som ges verkligen är sann och utan överdrifter, vi anser 
inte att detta är relevant i denna undersökning då vi frågade om deras synvinkel och vi antar 
att de förmedlade just den. Vissa hänvisningar till de olika företagen gjordes men de påverkar 
inte graden av trovärdighet då det inte var de som vi undersökte. 
 
Under intervjuerna användes diktafon, Trost (2005) tar upp det dilemmat om att många kan 
bli hämmade av diktafonen, men tar även upp att de flesta glömmer efter ett tag att de är 
inspelade. Under intervjuerna använde vi oss av diktafon vilket inte märktes på 
informanterna, utan samtalen flöt smidigt och informanterna kändes inte alls obekväma i 
situationen. Ibland uppstod pauser men dessa gav snarare tid för att reflektera och fundera än 
att vara stela. 
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Repstad (2007) påpekar att man innan användning av en källa måste tänka över dess 
ursprungliga avsikt och funktion. Svenning (2003) tar upp tre olika faktorer som man måste 
vara medveten om i hanteringen av sekundära källor, det är skillnaden mellan fakta, 
förklarningar och åsikter. Fakta handlar enbart om mätbara faktorer, förklaringar innehåller 
tolkningar av vissa slag medan åsikter bygger helt och hållet på som moral, religion eller 
politik. För att undvika fel i våran teori har vi använt oss av allmänt godkänd 
marknadsförings- och turismrelaterad litteratur, samt ett antal artiklar som valts ut utifrån 
Högskolan i Kalmars egen sökmotor. För att stärka trovärdigheten har vi sökt flera källor som 
uttrycker samma eller liknande åsikter. Inga hemsidor har använts under undersökningen 
vilket då minskar risken för att utomstående åsikter omedvetet har inkluderats. 
 
2.4 Kunskapsprocessen 
Alvesson och Sköldberg (2008) anser att ingen kommer idémässigt tomhänt till en 
forskningsprocess. Början av denna uppsats tog sin start i att vi kom i kontakt med de olika 
företagen. På detta sätt skapades en nyfikenhet för dem, dock ville vi inte bara fokusera på 
dem under uppsatsskrivandet därav kom våra första tankar om värdeskapande inom 
turismindustrin. Desto mer vi satte oss in i ämnet desto intressantare tyckte vi att det blev och 
slutligen valde vi att utforska detta utifrån paketeringens synvinkel, då detta enligt oss är 
relativt outforskat. Utifrån detta formade vi uppsatsens syfte med hänsyn till att vi inte skulle 
undersöka ett företag utan ett fenomen. Inriktningen mot turismsektorn föll sig naturligt 
eftersom vi båda började våra studier på turismprogrammet och har ett naturligt intresse för 
ämnet, men då vårat huvudämne är marknadsföring ligger fokus på denna inriktning.  
 
Till en början fastställde vi olika teman som vi tog ut utifrån syftet med uppsatsen för att den 
skulle få den inriktning som vi ville ha. Sedan startade en period med insamling av fakta och 
olika teorier som fanns inom ämnet. Denscombe (2004) tar upp att för att förstå 
karaktärsdragen av det man ska studera är det viktigt att man börjar med insamling av fakta. 
Under denna sökprocess sökte vi både i marknadsförings- och turismlitteratur. Under 
uppsatsens gång har vi fått korrigera och lägga till delar utefter information som har dykt upp 
under intervjuerna, men våra teman har bibehållits. Vi anser att alla delar är av betydelse för 
att skapa ett helhetsperspektiv för läsaren under uppsatsen även om alla delarna inte berörs 
lika mycket under analysen. När det gäller strukturen på arbetet ville vi med en gång leda in 
läsaren på diskussionen runt paketeringen för att sedan leda den vidare runt själva 
problemhanteringen. Vi har även valt att inte ha ett helt empirikapitel utan låter den som är 
intresserad av att gå djupare in i intervjuerna ta del av dem som bilagor. Istället använder vi 
oss av en teoretisk och empirisk analys. Texten har vi försökt göra lättläst och förstålig för att 
läsaren ska förstå sammanhanget.   
 
Efter påbörjandet av insamlingen av teori var nästa steg att ta kontakt med olika 
intervjupersoner. Tider för intervjuer bestämdes och intervjumallar sattes ihop. Som tidigare 
nämnts skickades dessa mallar ut till alla intervjupersoner, med undantag för telefonintervjun. 
Därefter ägnades en hel vecka till åt intervjuerna och transkribering av dessa. Vi gjorde ett 
medvetet val att transkribera varje intervju direkt efter den ägt rum då minnet av den var 
färskt. I transkriberingen har vi till största delen valt att presentera intervjuinformationen 
uppdelat inom de teman som vi hade utsatta i intervjumallen och per person. Detta för att det 
inte skulle uppstå någon missuppfattning om vem som sa vad i de olika intervjuerna. Vi valde 
sedan att placera intervjuerna som bilagor.  
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Därefter gjorde vi en utvärdering av vad som hade kommit fram under intervjuerna för att se 
om de teman som vi satt upp som teoretisk bakgrund höll. Utifrån denna utvärdering valde vi 
att söka lite mer teoretisk information som stöd innan vi började analysarbetet. När vi ansåg 
att informationen var tillräcklig började arbetet med den empiriska och teoretiska analysen. 
Där har vi växelvis presenterat de olika resultaten av intervjuerna tillsammans med delar av 
den införskaffade teorin. Detta har vi gjort för att presentera alla i enligt olika teman som har 
dykt upp under undersökningens gång och för att skapa ett sammanhang mellan de olika 
informanterna. Genom att göra detta hoppas vi på att ge läsaren en klarare bild av det som har 
framkommit av undersökningen men också leda fram läsaren till den slutgiltiga diskussionen.  
 
Grönmo (2006) tar upp att forskning ofta pendlar mellan teori och empiri och att det finns 
olika metoder för om man rör sig från teori mot empiri eller tvärtom. Genom att ta en start i 
problemformuleringen har enligt honom en utgångspunkt i teorin, vilket vi hade i början av 
vårat uppsatsskrivande. På det sätt kan man se vår metod som deduktiv enligt Grönmo’s 
(2006) mening om att man utgår från teorin och undersöker empirin. Under undersökningens 
gång har vi dock uppfattat delar som mer induktiva. Därför kan vi se att under processen har 
arbetet präglats av en pendling mellan det deduktiva och induktiva sättet att arbeta.  
  
De mest grundläggande hermeneutiska cirklarna är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 
mellan del och helhet och mellan förförståelse och förståelse. Dessa delar är olika snarare än 
motsatta och fungerar därmed väl i samma forskningsprocess. Tolkningen av hela texten 
utvecklas stegvis genom tolkningen av delarna. Likväl ger delarna ljus åt synen på helheten. 
Förhållandet mellan förförståelse och förståelse har en liknande relation då förståelse av en ny 
text kräver förförståelse samtidigt som om den ska utvecklas krävs nya texter. Kvale (1997) 
lyfter fram den hermaneutiska cirkeln, som en ständigt pågående process som baseras på 
tolkningen av texter. Även Holme och Solvang (1997) lyfter fram förförståelsen som en 
utgångspunkt alla forskare har men poängterar även vikten av fördomar. Fördomar är i 
undersökningssituationer en viktig ingrediens då det är helt omöjligt att frigöra sig från dessa 
subjektiva referensramar. Detta innebär även att inte ens utbildningsbakgrund i egentlig 
mening kan vara objektiv. Fördomar och förkunskaper behöver inte vara något negativt utan 
det är just dessa egenskaper som gör både forskarna och informanterna intressanta och 
givande.  
 
Teorikapitlet består av ett flertal ämnesval som kanske inte med en gång känns självklara men 
då man senare ser till helheten anser vi att dessa delar behövs för ökad förståelse. De 
fördomar och förkunskaper som vi präglats av har givetvis format vår uppsats men vissa 
fördomar har även förändrats under resans gång. Arbetet baseras på en ständig process av 
tolkning. Det finns många vinklar på samma problem och inget ultimat förhållningssätt, dock 
anser vi som Kvale (1997) även resonerar kring att vi nått fram till en rimlig mening. Vi är 
även medvetna om att som Alvesson och Sköldberg (2008) uttrycker sig;  
  

”Även om vågskålen för tillfället väger över till förmån för en viss tolkning är det ingenting 
som hindrar att nya argument imorgon dyker upp som förändrar bilden.” 

 
(Alvesson & Sköldberg 2008:212) 
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3. Teori

 
I detta kapitel kommer en teoretisk grund för när senare analysarbete presenteras. Detta för 
att läsaren ska få en större förståelse och kunskapsgrund vilket gör det lättare att följa med i 
diskussionen senare. De delar vi valt att ta med i teorin är Globalisering, Turismindustrin, 
Tjänsteprodukten och Kunden. 
 

 
3.1 Globalisering 

 
Castell (2001) framhåller att globalisering är något som kännetecknar dagens föränderliga 
värld. Världens ekonomier är beroende av hur det går för den globaliserade kärnan som är 
finansmarknaden, internationell handel och transnationell produktion. Kapitalmarknaderna är 
globalt beroende av varandra. Kapital hanteras i realtid dygnet runt. Världsomfattande 
transaktioner sker på sekunder.  Ett av de grundläggande elementen i den globala ekonomin är 
handeln. 
 
Poon (2002) lyfter fram att turism har formats tack vare faktorer som världsfred, rikedom, 
betald semester och tillgången till billig olja. Dagens turism formas likväl av yttre 
komponenter såsom den elektroniska revolutionen, miljötänk och fokus på individen. 
Förståelsen för dessa faktorer är viktig för att förstå den stora förändringen inom turism, att den 
traditionella mass-turismen kan komma att försvinna i framtiden, att den miljövänliga trenden 
inte är övergående och att informationsteknologin kan ta branschen med storm. Det finns tre 
nyckelfaktorer som Poon (2002) beskriver när det gäller globalisering, miljö, den teknologiska 
utvecklingen och ett nytt paradigm. 
 
Miljö  
Den miljömässiga faktorn medför att tillväxten av turism begränsas. Turism är en miljöintensiv 
industri. Miljön är vår mest värdefulla men också ömtåliga tillgång.  Det är miljön som säljs till 
turisterna. Alltifrån safaris, rev, skogar, sjöar, berg, stränder etcetera.  För stor konsumtion av 
miljön bidrar till förstörelse. För att inte miljön ska förstöras måste tillgången begränsas genom 
reglering. Miljömässiga begränsningar för att växa har stora konsekvenser för framtida 
utvecklingen av turism industrin. Konsumenten har idag en helt annan medvetenhet när det 
gäller miljö vilket ökar pressen på researrangörer och även destinationer att ta sitt ansvar för 
miljön.  
 
Teknologi 
Den teknologiska utvecklingen påverkar att nya produktionsmöjligheterna uppkommer. Miljön 
beskrev vi tidigare som ett hinder för en alltför stor tillväxt. Detta gäller dock inte teknologin 
för med hjälp av den kan reseindustrin växa obehindrat.  Den teknologiska utvecklingen har 
påverkat varje aspekt av människans vardagliga liv. Microelektroniken refereras idag till 
informationsteknologi (IT). Detta kommer att diskuteras senare under Internetkapitlet.  
 
 

Detta kapitel har vi valt som en introduktion för att ge läsaren förståelse för den förändring 
som har ägt rum i samhället och som i sin tur har påverkat resindustrin markant.  
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Nytt paradigm  
Ett paradigm beskrivs bäst som ett idealt mönster för produktivitet i en organisation eller bäst 
teknologisk lösning. Ett paradigm drar enligt Poon (2002) upp riktlinjer för högst produktivitet 
och lönsamhet. Massproduktion var normen från 1930- och fram till 1980-talet. Det nya 
paradigmet medför att den flexibla produktionen kommer att göra turism till den ledande 
sektorn.  Detta blev även normen för resande att åka med massproducerade resor. Dagens 
paradigm är oerhört informationsintensivt. Tidigare paradigm kännetecknades av produktion, 
rutiner, och standardiserade procedurer. Dagens produktionssystem är betydligt mer komplext 
då det kännetecknas av flexibel och anpassad produktion. I den flexibla produktionen 
konkurrerar företag om de mest innovativa idéerna, förbättrad kvalité, genom att vara 
mångfasetterade och genom segmentering. Poon (2002) lyfter fram att samhället tidigare var 
materialintensivt medan det idag istället är kunskapsintensivt.       
 
3.2 Turismindustrin 

 
3.2.1 Utveckling 
Poon (2002) tar upp det faktum att på mitten av 70-talet producerades resor för massorna, de 
var standardiserade, oflexibla och ”economics of scale” drev produktionen. Med ”economics of 
scale” menar Andersson och Vincze (2000) en ökad effektivitet och att företaget sprider 
kostnaderna över en större rymd. Poon (2002) tar också upp att resorna även konsumerades i 
en massa, på ett robotliknande rutinmässigt sätt där man inte tog hänsyn till normer, kulturer 
eller miljön i värdlandet, turismindustrin blev massanpassad, standardiserad stramt (rigidly) 
förpackade. Normann (2000) anser att den otroliga mängden med information i dagens 
samhälle har medverkat till att relationen mellan kunden och företaget har förändrats, genom 
att kunden har mer kunskap och också mer att välja på kan de sätta större press på sina 
leverantörers beteende. Detta resulterar i att de kan göra friare mer motiverade val i fråga om 
vad de själva ska göra och vad de ska låta deras leverantör stå för. Detta tar även Wall och 
Mathieson (2006) upp och som de uttrycker det har det uppstått nya sätt av turism där ett större 
fokus på kundernas intressen. De tar också upp det faktum att de nya teknologierna ger 
kunderna fler val möjligheter till hur de ska införskaffa resan, samtidigt som det stimulerar 
företagen att förändra sina marknadsförings- och distributions kanaler.  
 
Enligt Poon (2002) innebär den nya turismen att man kan paketera storskaligt, med icke 
standardiserade tjänster till konkurrenskraftiga priser som passar både turisten och de 
ekonomiska och socioekonomiska behoven på destinationen. Fox och Endacott (2006) tar upp 
det faktum att paketering av resor fungerade i början men efter ett tag blev de för enkla och 
agenterna fungerade mer som en databas, därför är det bara naturligt att detta förflyttas till 
Internet. Medan Normann (2000) tar upp att företag måste ha kunskap om flexibla 
tillverkningssystem för att kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt, till det måste företagen 
även hela tiden vara kreativa i hur de förpackar sin kunskap i nya produkter och tjänster för att 
nå ut till kunderna på nya effektiva sätt.    

I detta kapitel har vi valt att presentera turismindustrins utveckling för att göra läsaren 
medveten om de förändringar som ägt rum. Sedan kommer vi att glida över i den 
paketerade resan och varför företag väljer att paketera och vilka behov de paketerade 
resorna tillgodoser. Kapitlet avslutas med hur researrangörer tvingas anpassa sig till den 
förändrade turismindustrin och därmed producera  nya paketlösningar.   
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3.2.2 Paketering 
Pearce (1989) tar upp det faktum att en resa består av både materiella och immateriella 
tillgångar, där attraktionerna på destinationen uppmuntrar turisten att komma till området, olika 
transportmedel ger dem möjligheten att ta sig dit, medan boende (exempelvis hotell) och andra 
stödjande tjänster (så som affärer, banker och restauranger) ser till att turisten har det bra under 
sin vistelse i området. Rielly (1991) definierar ”paketerade resor” som en kombination av 
minst två element såsom transport och boende. Genom att sätta ihop och skapa resepaket anser 
Blom et al (2004) att både marknadsföringen och försäljningen av de många olika delarna, 
transport, boende, aktiviteter med mera, blir lättare.  
 
Meyers och Gerstman (2005) talar allmänt om paketering, men menar att paketeringen har ett 
flertal olika funktioner, designen ska ha förmågan att påverka kundens undermedvetna i form 
av ändamål, kvalitet och fördel som produkten besitter. Kunden drivs mer än vad den vill 
erkänna av utseendet på paketeringen, och med sin design kan den fungera som den ultimata 
besluttagaren. Därför blir det extra viktigt att även förmedla märkets personlighet i paketet. 
Detta stärks av vad Normann (2000) framhåller om att kundernas aktiviteter och konsumtions 
mönster ska reflektera deras egen identitet, vilket i sin tur leder till en ökad differentiering av 
livsstilar. Dock trycker han även på att vara unika handlar om att om att skapa sin egna unika 
kombination, inte att man alltid ska vara unik i allt. Poon (2002) tar upp det faktum att i och 
med ändrade värderingar i samhället såsom sökandet efter lycka, ett mer hälsosamt sätt att leva 
och större medvetenhet om miljön leder det till en förändring i hur man semestrar. Hon skriver 
att man inte längre strävar efter att fly vardagslivet, utan att det istället blir en förlängning av 
det dagliga livet och paketeringen av resor måste reflektera de ändrade värderingarna.    
 
Meethan (2001) tar upp att turisten idag har mycket mindre tid, samtidigt som de vill maximera 
sin upplevelse vill de lägga ner mindre tid på att hitta dem, trots detta vill de ha individuella 
resor istället för paketresor. Enligt Smith (2007) så kan man genom att sätta ihop paket på så 
sätt maximera bekvämligheten för kunden, sänka kostnaderna men också tillföra värde. Hon tar 
även upp att företaget kan sänka sina egna distributionskostnader genom paketering. Hon tar 
vidare upp att alla paketerade resor alltid till viss del är kontrollerade och förutsägbara, detta 
utgör en del av deras charm. Hon såväl som Smith (2007), menar att detta gör att kunden på så 
sätt även kan maximera sin resa genom att köpa expertisen företaget har och företaget kan i sin 
tur använda sig av ”economics of scale”. Swarbrook och Horner (2007) tar upp en sorts 
paketering som har växt fram sedan 90- talet, all-inclusive. De skriver att denna sorts 
paketering har växt fram på grund av ändringar i kundernas livsstil, man tjänar även mer 
pengar men har mindre tid att spendera dem på.  
 
Swarbrook och Horner (2007) tar upp att i och med att fler ungdomar får en allt högre inkomst 
kommer även resor rikta sig mer och mer mot denna målgrupp. De tar dessutom upp att kunden 
kommer att kräva mer oberoende designade paketerade resor, med en större fokus på äventyr 
och aktivitet.  
 
Stramt (rigidly) producerade rese- och turistprodukter kommer att få ge efter för mer flexibla 
enligt Poon (2002). Hon skriver att den flexibla produktionen kommer att möjliggöras genom 
snabb utspridning av informationsteknologi inom turismindustrin. Hon tar även upp att 
”economics of scale”, även om den är viktig inte längre räcker till för att garantera succé, utan 
företag måste ta till ”economics of scope”, det vill säga maximera användning av resurser för 
att skapa en större variation på produkter eller tjänster. Fox och Endacott (2006) tar upp det 
faktum att dynamisk paketering attraherar ett allt större segment.  
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Enligt Fernström (2000) kommer destinationerna att ta över och paketera färdiga resor. 
Normann (2000) poängterar att i och med att marknaderna och teknologin förändras så snabbt 
möjliggör detta en marknad för mindre ”nischade” leverantörer som kan ge kunderna få men 
specialiserade svar på deras önskemål. Dock framhäver han också de större företagens 
möjligheter genom att de breddar och involverar fler ”funktioner” för att tillgodose kundens 
önskemål. Smith (2007) tar upp att olika sorters turism framkallar olika sorters strukturer av 
distributionskanaler, olika beteende och olika frågor.  
 
Enligt Poon (2002) kommer ”computerized reservations system” (CRS) att bli det flexibla 
alternativet till paketerade resor som erbjuds av researrangörer. Fox och Endacott (2006) 
uttrycker att de troliga vinnarna inom ”strand” sektorn kommer att vara de traditionella 
researrangörerna som förflyttar sitt märke on-line, inte de rena Internetmärkena som expedia 
och lastminute.com. Fox och Endacott (2006) poängterar att den dynamiska paketeringen är ett 
område för stor tillväxt och tar speciellt upp den tillsammans med Internet, då det verkar 
attrahera ett större klientel. Baldwin (2005) tar dock upp osäkerheten med Internet och alla de 
resebolag som erbjuder dynamisk paketering där, det är inte säkert att det som erbjuds 
egentligen finns. Jones (2005) tar upp att trots att andelen av paketerade semestrar minskar 
finns det fortfarande en stor marknad som söker den säkerhet som välkända märken ger. I 
artikeln tar han även upp att den dynamiska paketeringsmodellen och det traditionella sättet att 
paketera utvecklas och kommer in på varandras områden. Som Derek Jones, TUI UK reklam 
och detaljhandels direktör, uttrycker sig: 
 

“I strongly believe there is life in the package dog yet." 
Jones  (2005:1) 

3.2.3 Researrangörer 
Det har enligt Plog (2006) inträffat oerhört mycket förändringar i resindustrin de senaste tio 
åren att de har tvingats anpassa och ändrat sin verksamhet. Han poängterar även vikten av att 
resebyråernas kunskapsnivå måste höjas, även Lopategui, ansvarig för resebyråerna i Puerto 
Rico, (Mirales, 2008) instämmer. Poon (2002) anser att researrangörers roll kommer att minska 
dramatiskt. Hon poängterar att funktionen som researrangören tidigare haft att sätta samman ett 
erbjudande kan kunden idag enkelt göra själv över Internet. Plog (2006) menar däremot att 
även om flera researrangörer gått i konkurs är de som finns kvar starkare än någonsin. Han 
anser att databaser är av stor vikt och att det är betydelsefullt att ha utförliga beskrivningar på 
destinationerna, reseledarna ska vara experter på destinationen. Dessutom gäller det för 
researrangörer att hitta den målgrupp som vill gå till en ”fysisk” resebyrå. Vidare framhåller 
han vikten av att anpassa sig till dagens Internetsamhälle genom att ha en web-sida där man 
tydligt kan se erbjudanden. För researrangörers överlevnad krävs flexibla reslösningar, ett 
utökat informationssystem, ett utvecklande av samarbete med resebyråer och kanske det 
viktigaste att kontrollera kvalitén på produkten genom alla nivåer. De måste därmed ha bättre 
kontroll och influens på slutprodukten till kunden.   
 
Aktas (2006) tar upp det faktum att i den hårdnande turistbranschen blir word-of-mouth allt 
viktigare, dessutom är det av stor vikt att kunden blir lojal med företaget. Han anser även att 
bibehålla kunder och göra dem nöjda kan vara avgörande för reseföretag. Det gäller därför att 
differentiera sig på marknaden och därmed få kunden och att förstå att just deras varumärke ger 
den kvalité kunden söker enligt honom. ”Destination Brand Loyalty” menar Aktas (2006) är 
hur väl destinationen tillgodoser turistens behov och att den lever upp till sin image. Castro 
(2007) anser att kundlojaliteten brukar återspegla ett företags lönsamhet. 
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3.3 Tjänsteprodukten  

 
 
3.3.1 Definition 
Ordet tjänst/service är enligt Grönroos (2007) komplext då det har ett flertal olika betydelser, 
alltifrån personlig service till att vara en tjänst eller ett erbjudande. Han utvecklar sitt 
resonemang genom att säga att även en fysisk produkt kan utvecklas till en tjänst genom att 
skräddarsy en detaljerad lösning åt kunden. Produkten kommer fortfarande att vara en produkt 
men sättet att behandla kunden kommer att bli en tjänst. Grönroos (2007) lyfter fram en 
gammal beskrivning på tjänster som han modifierat något;  
 
“A service is a process consisting of a series of more or less intangible activities that normally, 

but not necessarily always, take place in interactions between the customer and service 
employees and/or physical resources or goods and/or systems of the service provider, which 

are provided as solutions to customer problems” 
Grönroos 2007: 52 

 
3.3.2 Tjänstens karaktär 
Grönroos (2003) understryker fyra karakteristika som tjänster kännetecknas av. För det första 
är tjänster immateriella vilket innebär att varken kunden eller säljaren kan se, ta eller smaka på 
den. Detta innebär även att köparen får svårt att värdera en tjänst innan själva köpet. Även 
Zeithaml et al. (2006) lyfter fram det och menar vidare att det innebär svårigheter både vid 
marknadsföring och vid prissättning. För det andra framhåller Grönroos (2003) att en tjänst är 
en aktivitet eller en process vilket innebär att när processen är över upphör tjänsten att existera. 
Detta innebär att tjänsten inte går att lagra, det enda som går är att lagra är kunden vilket kräver 
mycket tid och energi. Zeithaml et al. (2006) lyfter även fram att det vid tjänster är viktigt att 
ha kreativa lösningar för att sälja slut på en tjänst. Detta just för att tjänsten inte går att lämna 
tillbaka eller sälja vidare. Bruhn och Georgi (2006) menar att ett misslyckande i 
tjänsteerbjudandet kan ses på två sätt, antingen som ett sätt att förstöra värde eller som en 
möjlighet att skapa ett värde genom att företaget ger någon typ av kompensation. De menar att 
man kan använda sig av misslyckandet genom att analysera och förbättra framtida 
interaktioner. Det tredje kännetecknet är enligt Grönroos (2003) att produktion och konsumtion 
sammanfaller, exempelvis går det inte att producera hela resan i förväg utan kunden är på plats 
medan tjänsten produceras. Han lyfter ytterligare fram att kunden inte är passiv utan 
interagerar med stora servicesystem. Bruhn och Georgi (2006) drar det ännu längre och menar 
att man måste integrera den yttre faktorn som är kunden och utgå ifrån den, annars kan varken 
tjänsten skapas och riktigt värde kan inte heller uppnås. Zeithaml et al. (2006) poängterar att 
massproduktion av tjänster blir komplicerat då de produceras och konsumeras samtidigt. 
Vidare poängterar Grönroos (2003) att det fjärde draget är att kunden blir både konsument och 
produktionsresurs, då kunden medverkar i tjänsteproduktionen. Bruhn och Georgi (2006) 
framhåller att kundens egna uppfattningar påverkar deras beteende vilket därigenom kan skapa 
ett värde.  Zeithaml et al. (2006) understryker ännu ett faktum som är tjänstens heterogenitet, 
detta eftersom tjänsten produceras och utförs av människor vilket innebär att det kan bli olika 
från dag till dag. Dessutom är kunderna olika vilket även påverkar personalen.  

Detta kapitel har vi valt att presentera för att läsaren ska få en känsla över den komplexitet 
som det kan innebära att paketera tjänster och därmed resor. Vi börjar med definitionen av 
tjänsten för att sedan gå över i tjänstens karaktär och tjänstens delar. Vi går sedan över i 
företags värdeskapande och dess identitet och positionering för att slutligen övergå till 
kundvärde.  
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Bruhn och Georgi (2006) använder sig av begreppen high-touch och high-tech. High-touch 
innebär att kunden har stor kontakt med personal medan high-tech innebär motsatsen. De lyfter 
fram att de flesta människor föredrar hög mänsklig kontakt och har negativa reaktioner till 
high-tech. Även Grönroos (2007) lyfter fram dessa begrepp då han menar att dessa två begrepp 
karakteriserar en tjänst tillsammans med discretely och continously rendered services. En 
tjänst som är discretely är tjänster som är svåra att skapa en relation till kunden som till 
exempel en frisör eller en restaurang. Även om det är svårt att skapa en relation så är det på 
inget sätt omöjligt utan kan fungera som en lönsam strategi. En continously rendered services 
är däremot återkommande utförda som till exempel städning som har ett flöde av interaktioner. 
Företag som har tjänster som utförs regelbundet har inte råd att förlora kunder eftersom 
kostnaderna för att hitta nya kunder är för hög.  
 
3.3.3 Tjänstens delar  
Det grundläggande kundbehovet tillgodoses enligt Bruhn och Georgi (2006) genom 
kärntjänsten. Kärntjänsten är enligt Grönroos (2007) anledningen till att företaget 
överhuvudtaget finns på marknaden. Bruhn och Georgi (2006) menar att även om kärntjänsten 
är basen så kan kringtjänster vara viktiga för att synas i konkurrensen. De framhåller att för 
vissa företag är just kärntjänsten Unique selling proposition (USB), då är huvudtjänsten ett sätt 
att differentiera sig på. Andra företag har relativt statiska tjänster som till exempel flygresor. I 
detta fall går det inte att differentiera sig genom kärntjänsten men däremot genom stödtjänster. 
Stödtjänsten behövs enligt Grönroos (2007) för att möjliggöra kärntjänsten, till exempel räcker 
det inte med att flygplanet går utan det krävs en reception. Den tredje typen av tjänster 
beskriver han som bitjänsten som används för att ge kärntjänsten ett större värde. Han menar 
att trots att stöd- och bi- tjänster ofta kan vara lika så är det viktigt att skilja dem åt. Detta för 
att stödtjänsten måste vara med annars kollapsar hela tjänstepaketet. Däremot är bitjänsten 
endast ett sätt att stå sig i konkurrensen. Även om bitjänsten tas bort kan kärntjänsten 
fortfarande användas. Däremot kanske själva paketet inte blir lika attraktivt och 
konkurrenskraftigt utan bitjänsten.  
 
3.3.4 Företags värdeskapande 
Normann och Ramirez (2000) menar att företag inte längre överlever på att lägga till värde på 
sin produkt utan de måste omskapa det. De anser att företagen bör ha en fokus på själva 
värdeskapande systemet som inkluderar flera olika aktörer så som leverantörer, partners, 
allierade och kunderna som tillsammans arbetar för att samproducera värde. De poängterar 
också att i dagens samhälle med teknologin och globaliseringen skapar helt nya förutsättningar 
för att skapa värde.   
   
Aaker (1996) tar upp värdeskapande till kunden ur ett företags perspektiv: 
 

A brand’s value proposition is a statement of the functional, emotional and self-expressive 
benefits delivered by the brand that provide value to the cutomer. An effective value 

proposition should lead to a brand-customer relationship and drive purchase decisions. 
(Aaker, 1996:95) 

 
I sin värde proposition delar Aaker (1996) in termen värde i tre olika delar funktionell, 
emotionell och självuttryckande. Den funktionella är den mest synliga då den baseras på 
produkten/tjänstens attribut som fyller en funktion för kunden, dessa har en direktlänk till 
kundens besluts och användnings erfarenheter. Det emotionella värdet handlar om att köpet 
eller användningen lämnar kunden med en positiv känsla. Emotionella fördelar ger ett annat 
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djup, fyllighet till att erfarenheten av att äga eller använda sig av varumärket. När det gäller det 
självuttryckande värdet så skapar då varumärket ett sätt för kunden att uttrycka sig själv genom 
vilken produkt eller tjänst denne använder sig av. Produkten/tjänsten fungerar som symbol för 
kundens egen image. Enligt Grönroos (2007) kan företag genom att använda sig av ett image 
perspektiv i sin marknadsföring skapa påhittade värden i tillägg till kärntjänsten.   
 
Lovelock (2001) tar upp att kunder köper produkter och tjänster för att tillgodose vissa behov, 
sedan utvärderar de köpet utifrån vad de förväntat sig att få. Han tar upp Maslows 
behovstrappa som grunden för att fylla en människas behov, dock går de vidare med att man 
numera i industrialiserade länder utmärker sig med att man istället söker att tillfredsställa 
sociala och självuppfyllande behov som kommer längre upp i Maslows behovstrappa.  
 
Ho och Cheng (1999) poängterar det faktum att många företag fokuserar för mycket på att 
produkten eller tjänsten ska vara av en så hög kvalitet som möjligt, problematiken med detta är 
att hög kvalitet inte alltid hjälper för att skapa en nöjd kund. De går vidare med att om företag 
verkligen bryr sig om att göra kunden nöjd bör de börja tänka mer på vad kunden ser som 
värdefullt med produkten/tjänsten. De tar även upp det faktum att man måste ta med kvalitén i 
beräkningen för att få en full förståelse för kundens upplevda värde. De argumenterar om 
kvalitet i sig är ett värde men kommer fram till att kvalitet snarare är en del av värdet. Enligt 
Normann (2000) bör leverantören tillgodose kunden med olika erbjudanden som underlättar för 
kunden att göra saker själv. Detta för att kunden ska kunna fatta egna beslut om sin 
konsumtion, vilket blir en slags ”möjliggörande logik”, detta för att skapa värde i sig för 
kunden. 
 
Ho och Cheng (1999) har tagit fram en idé om en värdemix med faktorer som funktionen, 
kvaliteten och priset (denna värdemix kommer att presenteras mer ingående senare).  De anser 
att om ett företag ska finna den rätta värdemixen måste de identifiera kundens krav på 
funktion, se hur förändringen sker inom området, se till hur konkurrenterna erbjuder och hela 
tiden försöka höja kvaliteten och minska kostnaderna. Thomson (1999) tar också upp det 
faktum att värdeskapande måste sättas i relation till pris, dock framhäver hon att 
lönsamhetsaspekten måste beaktas. Hon menar att om företaget enbart skulle tänka på vad det 
är kunden söker riskerar de att skapa produkter som kunden vill ha men som den i slutändan 
inte är beredd att betala för. Ho och Cheng (1999) tar även upp det faktum att det inte finns 
någon ultimat värdemix som alla företag bör arbeta utefter utan att varje företag ska arbeta 
efter sina egna resurser och möjligheter och därigenom skapa en egen värdemix som passar 
deras kundsegment. 
 
Enligt Aaker (1996) är de starkaste varumärkena de som kombinerar det funktionella värdet 
med det emotionella. Kapferer (2008) skriver att skapa ett varumärke är så mycket mer än att 
bara marknadsföra produkten eller tjänsten, det handlar om att äga ett värde. Tollington (2002) 
tar upp att ett varumärke är ett namn, en symbol, design eller emblem som förstärker värdet på 
en produkt utöver dess funktionella värde.  
 
3.3.5 Identitet & Positionering 
Enligt Kapferer (2008) är själva varumärket på en produkt inte dess namn utan visionen som 
driver skapandet av produkter och tjänster under detta namn. Han tar upp att varumärkets 
identitet ska visa dess unika ställning och värde, medan positioneringen ska skapa en skillnad 
mellan de andra varumärkena på marknaden. Identiteten blir grunden för positioneringen. 
Wheeler (2006) uttrycker identiteten som något som stödjer, uttrycker, kommunicerar, 
syntetiserar och visualiserar märket. Medan Kapferer (2008) uttrycker identitet som att märket 
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har ett eget jag, som drivs av ett eget mål som särskiljer sig från andra och är motståndskraftig 
mot förändring. Grönroos (2007) tar upp att det är genom de meddelanden som företaget 
skickar ut till potentiella kunder som kunderna i sin tur tar till sig medvetet eller omedvetet och 
därigenom skapar sig en image om varumärket.  
  
Att positionera sig menar Marconi (1999) är ett försök till att applicera en image eller en 
association inom den mentala referensramen hos kunderna. Kapferer (2008) uttrycker att 
positionering innebär att man betonar de karaktärsdrag som urskiljer varumärket från 
konkurrenterna. Medan Wheeler (2006) skriver att positionera sig är att använda sig av 
förändringar i demografin, teknologin, marknadens olika cyklar och gap i marknaden, med 
andra ord hjälper positioneringen av företaget att vända hinder till möjligheter. Beasley och 
Danesi (2002) beskriver kort att positionering handlar om att inrikta sin produkt till rätt 
människor/kunder. Meethan (2001) menar att länder och olika områden inom landet behöver 
en speciell karaktär eller varumärke som fungerar som ett identitetsskapande och som 
attraherar ett speciellt segment, detta på grund av den ökade konkurrensen som globaliseringen 
har medfört. Andersson och Vincze (2000) tar upp att många konsumenter baserar sina köp på 
den attityd som de har mot sig själva, vem de anser sig vara, vem de strävar efter att vara eller 
vem de andra anser dem vara. De anser att köpen hjälper konsumenten på vägen att uppfylla 
sitt ideala jag.   
 
Wheeler (2006) anser att företag genom att satsa på sin märkesidentitet kan bli lättare 
igenkända av kunden, att de på så vis differentierar sig från konkurrenter, skapar lojalitet hos 
kunderna och gör på så sätt att kunden förstår fördelarna. Han anser att varumärket och dess 
rykte är ett företags mest värdefulla tillgång, därför är det viktigt att även mindre företag 
bygger upp sin identitet. Detta gör att deras framtida välgång är beroende av att bygga upp 
medvetenhet om varumärket, bibehålla sitt rykte och värde. Enligt Beasly och Danesi (2002) är 
det imagen och dess personlighet hos ett varumärke som kunden ska kunna identifiera sig med. 
Med detta menar de produktens namn, logotypen, priset och en överskådlig presentation ska 
sättas samman på ett sånt sätt att produkten/tjänsten bli igenkänd och attraherar ett visst 
klientel. Grönroos (2007) menar att en varumärkesidentitet är fördelaktig i flera anseenden, den 
förmedlar förväntningar och påverkar även förväntningarna. Med det menar han att om ett 
företag har en positiv image i samhället är kunder mer villiga att lyssna till deras budskap. Han 
anser även att imagen fungerar som ett skydd eftersom kunden kan ha överseende på grund av 
imagen, men dock endast ett litet tag. Grönroos (2007) tar även upp att imagen skapar 
förväntningar och byggs upp av erfarenheter hos kunderna. Han menar även att imagen inte 
bara påverkar kundernas (externa) assossiationer till varumärket utan även att de anställdas 
(interna) attityd mot varumärket skapas.  
 
3.3.6 Kundvärde 
Enligt Normann och Ramirez (2000) kan man inte längre skapa ett värde enligt den gamla 
industriella värdekedjan. Då handlade det om att positionera sig rätt i värdekedjan, låta 
företaget tillföra sitt värde innan varan sedan skickades vidare i ledet. De anser att det är den 
globala marknaden, förändrade marknader och ny teknologi som ligger bakom helt nya sätt att 
skapa värde. Även Thomson (1999) ställer sig kritisk till den gamla värdekedjan och framhäver 
istället ett annat koncept ”värdestjärnan”. I den medverkar fler aktörer och inbegriper relationer 
i olika riktningar, med fokus på tjänster och kunskap. Detta skulle enligt henne innebära att de 
traditionella rollerna blir tvungna att omstruktureras och man fokuserar mer på 
samproduktionen än relationen mellan producent, konsument och användarperspektiv.  
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Normann och Ramirez (2000) talar om att man måste få kunden att förstå att det inte längre 
handlar om att konsumera värde, utan att företag och kund numera tillsammans skapar värde. 
De går vidare med att målet inte är att skapa värde för kunden utan att förbereda kunden att 
själv delta i och skapa sitt eget värde utifrån företagets många olika erbjudanden. Enligt 
Grönroos (2007) är interaktion ett nyckelkoncept för att skapa kvalitet och värde. 
 
Graf och Maas (2008) tar upp det faktum att förstå kundvärde är nödvändigt för ett företags 
framtida framgång. Detta är något som även Ho och Cheng (1999) tar upp, de menar även att 
värdet på produkten eller tjänsten ligger till grund för kundens köpbeslut och tillfredsställelse. 
Graf och Maas (2008) tar upp det faktum att värde är relativt och jämförbart eftersom alla 
produkter och tjänster alltid finns i relation till ett konkurrerande alternativ och/eller tidigare 
händelse. Anderson och Vincze (2000) framhäver att företags produkt/tjänst är mer än mer än 
bara bas funktionen, utan en produkt/tjänst är egentligen flera olika fördelar som ska möta 
kundernas behov och önskemål.  
 
Poon (2002) poängterar att de värdeskapande aktiviteterna hos researrangörer kommer att 
minska, särskilt paketeringen och distributionen, dessa funktioner tas över av datoriserade 
bokningssystem. Därför anser hon att de måste skapa mer flexibelt paketerade resor, utöka 
deras informationsfunktion, utveckla kreativa relationer till resebyråerna och kontrollera 
kvaliteten av produkten på alla nivåer 
 
Ho och Cheng (1999) tar upp att en kunds köpbeslut i slutändan baseras på sin egen 
uppfattning av värdet på produkten/tjänsten, en så kallad värdemix. Denna mix grundas enligt 
dem i sammanhanget mellan funktionen av produkten eller tjänsten, den upplevda kvaliteten 
och slutligen priset som måste betalas för detta. Funktionen har de delats in i två olika delar, en 
beroende på användbarhet och den andra beroende på produktens eller tjänstens estetik. 
Användbarheten bygger på själva användningen av produkten/tjänsten, vad den ska fylla för 
aktivt ändamål. Den estetiska funktionen bygger på produktens/tjänsten form, storlek, vikt, 
färg, lukt mm. Olika kundgrupper lägger olika tyngd på de olika funktionerna. Medan 
Swarbrook och Horner (2007) poängterar det faktum att varje företag måste förstå sin 
kundkrets behov och önskemål för att de ska kunna positionera sig rätt i jämförelse till sina 
konkurrenter. 
 
En produkt/tjänst som fyller sitt syfte är den som enligt Ho och Cheng (1999) klassas som att 
ha bra kvalitet. De tar upp Garvin’s (1987) punkter där han fokuserar på åtta olika dimensioner 
som kunden bedömer utifrån när de avgör värdet på en produkt/tjänst.  

• Utförande (Vilken ursprunglig funktion som ska fyllas) 
• Egenskaper (Kännetecken som utökar den ursprungliga funktionen) 
• Pålitlighet (Att produkten/tjänsten inte ska brista inom en tidsperiod) 
• Överensstämmelse (Till vilken grad som estetiken och användbarheten möts) 
• Hållbarhet (Hur länge man kan använda sig av produkten/tjänsten innan den försvinner) 
• Serviceability (Tillmötesgående, hastighet och kompetens som man möts av) 
• Estetik (Lukt, tyngd, färg mm.) 
• Upplevd kvalitet (Bygger på imagen, märkesnamnet och reklam)  

Till detta har Ho och Cheng (1999) skapat en modell över värdemixen där de även påvisar de 
nära relationerna mellan en produkts/tjänsts funktion och kvalitetsdimensioner. Se figur nedan:  
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Figur 1 Components of value mix  

(Ho & Cheng1999:205)  
 
Funktion 
Som skrivet tidigare tar Bruhn och Georgi (2006) upp vad som utgör själva basen i ett 
tjänsteföretag för att möta kundernas behov och förväntningar, kärn- tjänsten (core service). 
De anser att den grundar uppfattningen hos kunder om de är för eller mot företaget som förser 
dem med den. Enligt dem kan inte ett företag överleva utan en väl definierad kärn-tjänst, men 
de tillägger att inom många områden finns det dock behov av stödjande tjänst för att man ska 
lyckas i konkurrensen. Även Poon (2002) talar om kärnan i produktionsaktiviteter hos ett 
företag. Hon skriver att detta är företagets primära aktiviteter, som i turism industrin kan bestå 
av transportering, tjänster på plats, paketering, marknadsföring och försäljning, distribution 
eller kundservice. Hon tar även upp de stödjande aktiviteterna som möjliggör företagets 
grundläggande service.     
 
Kvalité  
Gabbott och Hogg (1998) tar upp det faktum att själva ordet kvalitet från början inte hade 
några kopplingar till värde, men att med tiden har ordet utvecklats och används nu som en 
indikation på värdebedömning. De går vidare med att det i grunden finns två olika sätt att 
utvärdera kvaliteten: 

• Ett hårt sätt, där kvaliteten mäts objektivt genom en utsatt standard av en tredje part 
• Ett mjukt sätt där kvaliteten mäts genom subjektiva uppfattningar, som bygger på 

kundens egen värde referensram.  
Den hårda tjänstekvaliteten är relativt lätt att mäta och görs ofta genom tidsbestämmelser, 
medan den mjuka servicekvaliteten svårare. Detta beror på att serviceprodukten ständigt är 
föränderlig, heterogen, och inte går att separera från den som skapar servicen och den som tar 
emot den. 
 
Grönroos (2007) tar istället upp två olika sätt att skapa kvalitet på och det är vilken strategi 
företaget har samt vilka förväntningar som kunderna har på företaget. Detta innebär enligt 
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honom att om ett företag strategiskt valt att ha bäst tjänstekvalitet måste de också möta 
kundernas förväntningar. Däremot behöver ett annat företag som inte satsar strategiskt på att 
tillgodose med den bästa tjänstekvalitén men i stället har ett lägre pris måste då möta de 
förväntningar som skapas utav detta. Dock poängterar han även att ett företag som satsar på 
högre kvalitet och lyckas tillgodose den har större chans att skapa trogna kunder, medan ett 
företag som inte satsat på kvaliteten men ändå mött förväntningarna ändå har mindre chans att 
skapa en bestående relation.  
  
Swarbrooke och Horner (2007) tar upp komplexiteten i att skapa kvalitet i just tjänsteindustrin, 
på grund av faktorer som heterogenitet, att produktion och konsumtion inte går att separera och 
dess ogripbarhet. De skriver att kvaliteten är subjektiv och att varje tjänst kan ses som 
kvalitativ om de möter kundens behov, som byggs upp av; individuella attityder, förväntningar, 
tidigare erfarenheter samt vilka fördelar de sökte från början. De har tagit fram olika 
motivatorer som styrs av kundens behov och önskemål: 

• Sökandet efter en lågkostnadssemester 
• Önskan om att nå status efter köp av specifik resa 
• Säkerhets känsla på destinationen 
• Resa där det är lätt att möta nya vänner 
• Önskan om att möta den lokala befolkningen och uppleva det äkta 
• Behov av avkoppling för att sänka stressnivån  

 
Pris 
När det gäller den tredje delen i Ho och Cheng’s (1999) värdemix använder de sig av ordet pris 
istället för kostnad, eftersom de vill frångå det gamla sättet att se på värde, dvs. värde = 
funktion/ kostnad, vilket de då inte anser stämmer när man även tar in kvalité i bilden. 
Anderson och Vincze (2000) ser priset som den summa som kunden är villig att ge upp för att 
få tillgång till en viss produkt eller tjänst. De ser även en koppling till värdeskapande mellan 
pris och kvalitet, dock tar de inte upp något om själva funktionen.  
 
Enligt Swarbrook och Horner (2007) är priset en av de viktigaste faktorerna att ta i beräkning 
när de marknadsför sina produkter och tjänster, det är genom priset som företaget kan uppnå 
sina egna finansiella mål men också möta behov och önskemål hos den utsedda målgruppen. 
Den viktigaste faktorn anser de är kundens uppfattning om priset. Vidare tar de upp att 
speciellt inom turism är priset ett konkurrensmedel som man försöker påverka kunderna med, 
detta till grund av dess lättförgångna natur. Gabott och Hogg (1998) tar upp svårigheterna i att 
prissätta en tjänst i förväg. De tar upp att inom tjänsteindustrin spelar faktorer som värde, 
säsongsvariationer och efterfrågan en stor roll, inte ens en person som flyger regelbundet kan 
förutse priset på ett säte på ett specifikt flyg.   
 
Bruhn och Georgi (2006) har funnit tre olika funktioner i priset som avgör kundens beteende: 

• Först kan det ses som en kvalitetsindikator. Eftersom en tjänst är heterogen och 
ogripbar är den mycket svårare att utvärdera, därför letar kunderna efter olika 
kvalitetsindikatorer så som priset för att avgöra nivån på kvaliteten. En paketerad resa 
som är lika lång men har olika pris indikerar på olika nivå av kvalitet.  

• Priset kan även ses som motivation för ett köp, detta fungerar dock endast på lågpriser 
som också ofta dyker upp i speciella tidsperioder.  

• Sist kan man se till relationen mellan priset och köpkraften. Där gäller det att hitta det 
optimala priset för sitt segment. Det optimala priset varierar mellan olika segment, 
inom varje marknad finns det kunder med specifika förväntningar och krav, dock har de 
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ofta viljan att betala mer för att få det de vill ha.  Det finns även de som hela tiden söker 
det lägsta priset och en nisch till det är lågpris flyg. 

 
3.4 Kunden 

 
3.4.1 Turisten 
Det är stor skillnad på turisters karakteristika förr och nu. Dagens turister är enligt Poon (2002) 
mer erfarna, flexibla, miljövänliga, självständiga och betydligt mer medvetna om kvalité, 
därmed är de även svårare att tillfredställa. Som Grönroos (2007) framhåller är det inte en 
tjänst som kunden köper utan de köper fördelarna med tjänsten.  
 

“They buy offerings consisting of goods, services, information, personal attention and other 
components” 

Grönroos 2007:4 
 
Detta innebär att turisten måste få bra service och information alltifrån då resan köps till den 
genomförs. Grönroos (2007) framhåller att värdet av en produkt och tjänst inte skapas på 
fabriker eller kontor utan det skapas när kunden ser ett värde i företagets lösning eller 
paketering. Han framhåller även vikten av att förstå kundens dagliga aktiviteter för att 
verkligen kunna tillgodose kundens behov. Swarbrooke & Horner (2007) framhåller också 
vikten av att förstå kundbeteende för att på bästa sätt kunna sälja turistprodukter. De menar att 
när de väl förstår beteendet kan de välja när de ska lägga sig i för att uppnå rätt resultat. Då 
turisten hela tiden får nya erfarenheter av resande kräver den alltmer. Resenären jämför hotell, 
attraktioner och service. De framhåller även att när undersökningar gjorts på varför turister 
väljer vissa destinationer så har det gjorts relativt få undersökningar på turistens individuella 
karaktäristika. Detta har inte gjorts trots litteraturens framhävande av segmentering. Vi 
kommer senare även att bearbeta segmenteringen.  
  
Analyser har enligt Swarbrooke och Horner (2007) visat att fokus bör ligga på att marknaden 
kännetecknas av heterogenitet. Pine och Gilmore (1999) ser dock en fara i att överväldiga 
kunden med valmöjligheter. De menar att kunder inte vill ha valmöjligheter, ”they just want 
exactly what they want”.  Motivation för turism kan enligt Swarbrooke & Horner (2007) delas 
upp i två grupper. Den första motivationen är att det som motiverar en person att ta semester. 
Den andra motivationen är att turisten söker en specifik resa med en speciell destination vid en 
viss tidpunkt. De tar upp att i och med att varje individ har en egen motivation för att resa, är 
det därför viktigt för researrangörer att förstå förändringarna i kundens aktiviteter och behov 
för att lättare kunna skapa resor för dem. Poon (2002) lyfter tydligt fram förändringen i dagens 
turister här nedan;  
 

I detta kapitel har vi valt att presentera olika delar som vi anser är nödvändiga att tänka på 
gällande kunden till de paketerade resorna. Detta för att man lättare ska kunna föreställa 
sig den komplexitet som reseföretagen står inför. Kapitlet inleds med Turisten för att övergå 
till Segmentering och Kritik mot segmentering inom turism. Kapitlet avslutas med 
Kundmedverkan och Internet som en faktor för kundmedverkan. 
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Figur 2 The new consumers 

(Poon 2002:115) 
More experienced (mer erfaren) 
Poon (2002) framhåller att den ”gamla” turisten kännetecknas av att söka sol och värme istället 
för att bry sig så mycket om själva kvalitén på destinationen. Idag söker turisten hög kvalité 
och värde för pengarna. Dagens resenärer är betydligt mer erfarna.  Swarbrooke & Horner 
(2007) lyfter även fram att dagens turister har en större erfarenhet av olika typer av resor. 
Castro (2007) poängterar att tidigare resor har stor betydelse eftersom kunden söker ständig 
variation. Detta ställer därmed högre krav på researrangörer som måste ha ett stort utbud. 
Swarbrooke & Horner (2007) påpekar att turisten kräver en viss variation eftersom det är en 
frivillig aktivitet som är avskiljd från de dagliga rutinerna. Semestern är begränsad i tid och 
rum därför söker turisten något som bryter av vardagen.  
 
Changed Values (förändrade värderingar) 
Ändrade värderingar kan enligt Poon (2002) vara att naturen blir allt viktigare. Dessutom har 
solen länge varit en viktig värdering för resande men även där börjar man se en viss förändring 
att solen inte längre är av högsta prioritet. En annan stor värdering är att man söker något 
annorlunda.  
 
Changed Lifestyles (förändrad livsstil) 
Med detta menar Poon (2002) att turisters resande tidigare bestod av att fly vardagen till en 
varm destination och att kunna delge andra att de varit där. Kontrasten till dagens resenär är att 
idag är resande en naturlig del av livet. Dagens turist åker någonstans för att få nya 
upplevelser. Den gamla turisten tillhörde en homogen grupp och deras resande var väldigt 
förutsägbart. Deras resor var förbetalda och förarrangerade. Dagens resenärer är däremot 
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oförutsägbara och spontana. Det kanske starkaste kännetecknet på dagens turister är deras vilja 
utmärka sig från mängden och att därmed vara individer. 
 
Changed Demografics (förändrad demografi) 
Poon (2002) menar att det är stor skillnad i familjekonstellationer idag, kärnfamiljer, singlar, 
par med dubbel inkomst utan barn (DINKS), unga professionella (YUPPIES) etc. Dessutom 
finns det ”Baby-boomers” som utforskade världen som tonåringar och när de idag är i 45 år 
åldern och barnen är stora är det återigen dags för dem att resa. Vissa av dem som inte 
pensionerat sig har fortfarande en hög inkomst. Även de som har pensionerat sig har en 
annorlunda syn då de alltmer lever i nuet och istället för att spara ett arv till sina barn. 
Ungdomar reser mer än någonsin och de nöjer sig inte längre med föräldrarnas lågprisresor 
utan söker annorlunda resor. Dessa förändrade livsstilar ställer allt högre krav för alltmer 
nischade och skräddarsydda resor. 
 
More flexible (mer flexibel) 
Dagens turist är mångfasseterad, Poon (2002) delar upp två karaktäristika som kännetecknar 
dagens flexibla kund. Det första kännetecknet är att de inte konsumerar på ett och samma sätt 
vilket gör att det är svårt att förutspå hur kunden reser. Dessutom jämförs priser idag på ett lätt 
sätt. Det andra kännetecknet är att kunderna är mer spontana men också att de inte planerar på 
samma sätt som tidigare. En sista minuten resa har resenären ofta inte lika stora förväntningar 
på som en resa som varit bokad sedan flera månader tillbaka.  
 
More independent (mer självständiga)  
Poon (2002) lyfter fram två karaktäristika på den självständiga kunden. För det första vill den 
ha mer kontroll och är beredd på att ta större risker. För det andra är dagens resenärer alltmer 
självständiga och de vill inte tillhöra den stora massan, de vill vara unika. Kunden vill ses av 
andra personer på ett visst sätt  
 
Enligt Swarbrooke & Horner (2007) försöker marknadsförare para ihop alla kundens 
motivationer med lämpliga aktiviteter och därmed resmål. Det blir givetvis en hel del 
generaliseringar men man kan i alla fall använda det som ett slags ramverk. Även om 
marknadsförare verkligen följer alla dessa karakteristika så menar Castro (2007) att det är stor 
risk att kunden ändå kommer att byta företag och destination. Här nedan kommer vi att utgå 
ifrån de kundbeteende vi tidigare nämnt och därmed segmentera marknaden.  
 
3.4.2 Segmentering 
Grönroos (2007) belyser vikten av att behandla alla människor som individer. Det är ändå 
viktigt att segmentera för att göra marknadsföringen mer effektiv. Han poängterar att många 
gånger kan man se stora grupper som mer lönsamma men i själva verket kan detta vara farliga 
kriterier att utgå ifrån. Han menar att en stor grupp nödvändigtvis inte är lönsam, företag kan 
till och med ha stora grupper som är nöjda men ändå inte är lönsamma.  
 
Det finns enligt Swarbrooke & Horner (2007) två huvud-segment när det gäller variation på 
resorna, High-variety-seekers som inte är speciellt lojala då de ständigt söker nya resmål och 
Low-variety-seekers som kan vara betydligt mer lojala. Då kundmarknaden är heterogen 
framhåller Kotler (1999) att det är viktigt att förstå kundernas diversifierade behov och därmed 
dela upp dem i mindre grupper. Eftersom segmentering är kostsam är det svårt att ha helt 
skräddarsydda segment. Företag försöker därför att dela upp kunderna i relativt stora segment.  
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Det klassiska sättet som Kotler (1999) och Andersson och Vincze (2000) lyfter fram att 
segmentera konsumenterna, geografiskt, socioekonomiskt, demografiskt, psykografiskt och 
beteendemässigt. 
 
Geografiskt 
Segment väljs efter geografisk placering, det kan enligt Andersson och Vincze (2000) vara en 
produkt eller tjänst som passar bättre i ett visst område. Swarbrooke och Horner (2007) ger 
som exempel att researrangörer måste ta hänsyn till var kunden bor då de beslutar vid vilken 
flygplats avgången ska ske. Det finns även ett antagande att de som bor i ett visst klimat söker 
sig till ett annat.   
 
Demografiskt och socioekonomiskt 
Andersson och Vincze (2000) menar att de vanligaste variablerna att segmentera utefter är 
ålder, kön, familjestorlek religion etcetera. Den kanske viktigaste faktorn är var du befinner dig 
i familjelivet, specifika resor för tonåringar, resor för par som inte har barn och speciella resor 
som är billigare för barnfamiljer. Enligt Swarbrooke & Horner (2007) delar turismindustrin 
upp motivation till resandet i olika segment. Föräldrars största motivation är att barnen ska 
hållas sysselsatta, samtidigt som de får en stund för sig själva. Unga människor vill generellt 
sett ha roligt genom att dricka, dansa och träffa mycket nytt folk medan gamla människor är 
mer nostalgiska och tycker om lugnare aktiviteter som att spela bingo och att bowla. Om man 
tittar på könsuppdelning så är det inte mycket som skiljer mellan kvinnor och män. Dock har 
det visat sig att kvinnors största anledning för att resa är att slippa ifrån vardagen och att koppla 
av både fysiskt och känslomässigt.  
 
Socioekonomiskt tankesätt handlar enligt Andersson och Vincze (2000) om att dela upp 
kunderna i vilka ekonomiska tillgångar de besitter. Det kan handla om inkomst, utbildning, 
samhällsklass och tillgångar.  Även om tankesättet inte är så utvecklat så används det enligt 
Swarbrooke mycket inom turism, där man kan dela upp kunderna i A, B, C eller D utefter hur 
stora inkomster de har.  
 
Psykografiskt 
Psykografisk segmentering bygger enligt Andersson och Vincze (2000) på personlighet, kund 
motivation och attityder. Swarbrooke & Horner (2007) lyfter fram att hälsocenter riktar sina 
resor mot hälsomedvetna. Researrangörer gör speciella äventyrsresor som riktar sig till dem 
som söker spänning. Personlighet är en av faktorerna, vissa söker destinationer där de får vara 
själva, andra söker äventyr. Livsstil är en annan faktor som givetvis påverkar köpbeslutet. Det 
finns de som är hälsomedvetna och söker en resa som passar sin livsstil medan andra åker för 
att träffa nytt folk och festa. 
 
Beteendemässigt  
Beteendet är enligt Andersson och Vincze (2000) en viktig källa till segmentering då 
användning av varan eller tjänsten delar upp marknaden. Även Swarbrooke & Horner (2007) 
menar att kunder grupperas utefter deras förhållande till en viss produkt. En del flyg har 
bonusprogram för stamkunder. Hotell lyfter fram kvalitén på just deras tjänst. Det finns även 
de som riktar in sig på att få billigast möjlig resa.  
 
Fördelar som söks  
Kunden söker enligt Andersson och Vincze (2000) en lång rad av fördelar alltifrån kvalite, 
värde etcetera. Två av de vanligaste fördelar som kunden söker med tjänsten eller varan är 
bekvämlighet och självförverkligande.  
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En eller flera av dessa segment delas sedan upp i målgrupper. Anderson och Vincze (2000) 
beskriver målgrupper som homogena grupper av kunder som företaget väljer ut. Han menar att 
de målgrupper som väljs ut måste vara strategiskt utvalda och kommunikationen måste 
anpassas därefter. Grönroos (2007) lyfter fram att det viktigaste är särskilt vid tjänster att 
målgruppen inte har alltför skilda behov och önskningar. Eftersom de olika målgrupperna 
interagerar med varandra är det viktigt att om det skiljer mycket på dem tydligt skilja dem åt. 
Han framhåller även svårigheten för tjänsteföretag att tillgodose alltför många målgrupper 
 
3.4.3 Kritik mot segmentering inom turism  
Enligt Kotler (1999) bör segmenten vara mätbara, tillgängliga, innehålla substans och vara 
användbara. Swarbrooke (2007) har dock kritik till den traditionella segmenteringen. Han 
menar att den gamla uppdelningen av segmentering inte är anpassad till dagens skiftande 
samhälle.  
 
Det finns även kritik då det gäller turistbeteende som givetvis ändras över tiden, beroende på 
inkomst, hälsa etcetera. Swarbrooke (2007) menar också att det har gjorts alldeles för få 
undersökningar av turister för att kunna dela upp dem i dessa grupper. Han menar att man 
istället ska segmentera utifrån beteende och motivation. Han föreslår sex olika sätt att 
segmentera: 

1. Vilket syfte kunden har med resan. 
2. Köparens behov, motivation och fördelar  
3. Kännetecken på köpare och säljare 
4. Demografiska, ekonomiska och geografiska kännetecken 
5. Psykologiska karaktäristika  
6. Pris 

 
Fyra av dessa är liknande de klassiska medan syfte och pris läggs till. Swarbrooke har 
föreslagit tre extra kriterier vilka är; 

1. Hur man reser, som individ, familj eller en grupp vänner.  
2. Vilken typ av visit det är och vilket syfte det har till exempel utbildningsresor. 
3. Med vilket färdmedel resan sker, privat bil eller allmänna färdmedel.  

Enligt Lambin (2000) kan upptäckandet av nya segment bidra till att företag har en stor 
konkurrensfördel.  
 
I västvärlden kan man enligt Ryan (1993) se en förändring i att det uppstår en större 
segmentering av olika livsstilar. Människor tar till sig nya livsstilar som passar dem och 
därmed förändras deras fritidsvanor, man letar efter aktiviteter som fyller specifika syften. 
Detta gör det allt svårare att matcha turistprodukterna med turist typerna. I ena stunden söker 
turisten nya resmål medan i vid andra tillfällen söker den helt andra saker. 
 
3.4.4 Kundmedverkan 
Bruhn och Georgi (2006) menar att en tjänst karakteriseras av kundmedverkan igenom 
processen. Utan kunden kan inte tjänsten förmedlas och därmed kan inte värde skapas. En 
annan faktor är att till skillnad från varutillverkning, så ser kunden ett flertal delar av 
tjänsteprodutionsprocessen till exempel upplever kunden under en flygtur både servicen 
ombord men även att själva flygresan går bra utan alltför många flyggropar. En tredje faktor 
som de framhåller är att misslyckande kan ses på två olika sätt, dels som en värdeförstörare 
men även som ett sätt för företag att skapa värde genom att kompensation av olika slag. Något 
de menar även måste tas i beräkning är att kostnader kommer att bero på själva 
tjänsteinteraktionen. Själva interaktionen och dess kostnad beror på kunden, de som löser 
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problem själva innebär en reduktion av kostnader medan den andra typen av kund är frågvis 
och hela tiden hittar problem. Zeithaml et al. (2006) belyser det faktum att kunden själv är en 
medproducent vilket har ett stort inflytande på tjänsteupplevelsen.  
 
Lambin (2000) lyfter fram kundens köpbeteende och beskriver köpbeteendet som en process 
av problemslösning. Han menar att för att lösa problemen har man fem olika grupper; 

• Problem recognition  
• Information search 
• Evaluation of alternatives 
• Purchase decision 
• Post-purchase behaviour 

 
Dessa steg går endast att applicera på den aktiva köparen medan den passiva köparen 
kännetecknas av att vara omedveten om vad som händer när det gäller företags säljaktiviteter 
och marknadsföring. Komplexiteten är dock stor när det gäller köp processen beroende på 
vilken typ av köp det är och hur stor risk det innefattar. 
 
Från kundens synvinkel är det enligt Zeithaml et al. (2006) tjänstemötet eller sanningens 
ögonblick som är det allra viktigaste intrycket då det är där som interaktionen med 
tjänsteföretaget sker. Olika tjänster har olika många interaktioner men varje interaktion kan 
vara ett sätt att bevisa sin potential som tjänsteföretag och därigenom öka kundlojaliteten. 
Zeithaml et al. (2006) framhåller att även om det är viktigt med bra interaktioner i ett initialt 
skede så menar han även att varje möte är av stor vikt. Bruhn och Georgi (2006) beskriver 
tjänsteinteraktion som i många fall viktigare än själva kärntjänsten.  
 
När det gäller olika typer av tjänstemöten (encounters) delar Zeithaml et al. (2006) upp dem i 
tre grupper, remote encounter, phone encounter och face-to-face encounter. Kunden kan 
komma i kontakt med en eller flera av dessa. Remote encounter innebär att kunden att mötet 
sker utan någon direktkontakt med människor, till exempel att beställa något över Internet men 
även att få e-mail från företag. Alltfler tjänster levereras idag med teknologi som till exempel 
flygbiljetter etcetera. Ett annat sätt att möta sina kunder på är phone encounter. Nästan alla 
företag använder sig mer eller mindre av telefonmöten, vilka har en större chans att vara en 
mer varierad kanal. Den tredje typen av interaktion är direktkontakt mellan kund och anställd, 
face-to-face. När det gäller direktkontakt är både det verbala, icke-verbala och även konkreta 
såsom till exempel arbetskläder och symboler.   
 
Zeithaml et al. (2006) har belyst vilka delar som ingår i tjänsten utifrån kundens synsätt. Dessa 
tre delar representerar tjänsten och gör den gripbar; 
 

 
 

Figur 3 The evidence of service (a costumer point of view) 
Zeithaml et al. (2006;132) 
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I samtliga möten är vikten av att göra kunden nöjd stor. Cirkeln med people innebär kunden 
själv, men även kontakt som kunden kommer att ha med andra kunder och anställda. En annan 
cirkel är process vilket innefattar olika steg i processen, hur flexibel eller standardiserad 
tjänsten är och teknologi/mänsklig kontakt. Den sista cirkeln är physical evidence vilket 
innebär gripbar kommunikation, tjänstelandskap, garantier, teknologi och web-sida.  
 
3.4.5 Den nya teknologin 
Kira et al (2008) tar upp att historiskt sett har mycket av servicen till kunden skett ansikte mot 
ansikte, men numera använder man sig av teknologin så som telefon kontakt eller dator baserad 
kontakt. De poängterar även att förr låg mycket av koncentrationen på tillverkningen medan nu 
är det mer fokus på servicen kring en vara. Enligt Buhalis och Law (2007) ligger förändringen 
inom informationsteknologin till grund för helt nya sätt att arbeta på och har ökat 
interaktionsmöjligheterna världen runt. Buhalis och Law (2001) anser även att distributionen 
har kommit att bli en kritisk faktor i konkurrenskraftighet inom turism företag. Enligt Kira et al 
(2008) använder många företag sig av kundservicen som en del i den egna produkten och 
beroende på målet med servicen så används den olika, vissa använder teknologin för att 
förkorta väntetider för kunden medan i reseföretag använder man den för att skapa en trevlig 
upplevelse för kunden.  
 
Buhalis och Dombey (2001) beskriver e- handeln som den sektor som utvecklas snabbare än 
någon annan och för att öka sin marknadsandel måste företag vara innovativa. Lovelock (2000) 
tar upp det faktum att hastighet har kommit att bli en viktig faktor i konkurrenskraftigheten. 
Buhalis och Law (2007) förstärker detta med att skriva att utvecklingen inom sökmotorer och 
sökhastigheten inom nätverken har möjliggjort för resenärer att i större utsträckning planera 
och uppleva deras resor. Enligt Fernström (2000) måste researrangörerna räkna med att alla 
resor på något sätt kommer att ta sin början på Internet i framtiden. Detta resulterar i att man 
som förmedlare av resor måste förändra och anpassa sitt sätt att arbeta på.   
  
”The Internet is the fabric of our lives. If informaton technology is the present- day equivalent 
of electricityin the industrial era, in our age the internet could be likened to both the electrical 

grid and the electric engine because of its ability to distribute the power of information 
throughout the entire realm of human actrivity.” 

(Castells, 2001:1) 
 
Enligt Fernström (2000) är det mestadels informationssökandet som har ökat på Internet. Han 
tar upp att detta har resulterat i att företag idag inte vågar stå utanför denna stora källa av 
information med risk att då bli förbisedda. Buhalis och Dombey (2001) tar upp att av Europas 
Internetanvändare söker cirka 45 % av on-line konsumenterna reseinformation. De framhäver 
att största anledningarna att söka på Internet är bättre priser, lättare att jämföra priser mellan 
olika försäljare och större säkerhet gällande personlig information och kreditkortsupplysningar. 
Buhalis och Law (2007) skriver att utvecklingen av ICT och Internet har resulterat i att kunden 
själv har mer kunskap. Eriksson och Åkerman (1999) tar upp att företag har jobbat med 
massmarknadsföring då fokus var att nå ut till så många kunder som möjligt, till att kunden har 
fått en ökad makt, vilket tvingar företagen till produktutveckling och ökad kundfokusering. 
Enligt dem måste företagen numer satsa på att bygga relationer med lönsamma kunder. 
Lindberg-Repo och Grönroos (2003) tar upp det faktum att den interaktiva marknadsplatsen 
påverkar kundernas beteende. De poängterar att dagens kunder är stärkta att medverka i en 
tvåvägskommunikation med företaget och har större krav. De anser att kunden genom Internet 
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får lättillgänglig information och om företaget inte tillgodoser kundens behov kan denna enkelt 
byta till ett företag som ger dem ett större värde. 
 
Hills (1997) framhäver att konkurrensen är hård och snabbt föränderlig i dagens samhälle. 
Faktorer som påverkar den snabba förändringen är, att kunder vill ha snabbare, billigare och 
bättre kvalitet på produkter och tjänster. Företagsamheten har blivit global, alla regler har 
ändrats. Genom att kunderna hela tiden får produkterna i ett allt snabbare tempo resulterar det i 
att produkterna även får ett kortare liv. Detta framhävs även av Fernström (2000) som säger att 
det är extra viktigt i service branschen eftersom där letar kunderna hela tiden efter nya 
upplevelser, vilket kräver konstant förnyelse hos företagen, annars tröttnar kunden. Han 
påpekar också att företag inte kan vara passiva i den hårda konkurrensen för att se vad andra 
företag gör utan det krävs särprägling av produkter för att nå ut. 
 
Hills (1997) tar upp att kunderna vill ha allt billigare produkter/tjänster resulterar i att företagen 
hela tiden måste jobba på att minska sina egna kostnader samtidigt som de skapar bättre 
kvalitet. Han framhäver också att om konkurrenterna har bättre kvalité kommer kunderna 
istället att söka sig dit. Han menar att antalet konkurrenter inte är längre begränsat utan hela 
världen har öppnats upp för kunderna och arbetssituationer har globaliserats. 
Marknadsföringen har genomgått en stor förändring genom att man numera fokuserar mer på 
nischer och man försöker göra sitt budskap till kunden mer personligt.  
 
Utvecklingen av Information Communication Technologies (ICT) och då speciellt Internet har 
resulterat i att kunden har mer kunskap och söker ett högre värde menar Buhalis och Law 
(2007). De menar att man inte är längre intresserad att följa mängderna utan vill gå sin egen 
väg. Detta har resulterat i att paketresor har förlorat i marknadsandel till fördel för mer 
oberoende organiserad turism med mer dynamisk paketering. Zeithaml et al (2006) tar upp det 
faktum att teknologin möjliggör det för kunder och anställda att bli mer effektiva i att ge bättre 
service.    
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4. Empirisk och teoretisk analys
 
 
Detta avsnitt kommer att lyfta fram våra samtliga informanter, som erhållits genom fem 
intervjuer. I detta kapitel kommer vi att förankra teori med ”verklighet” för att skapa en 
levande text och skapa ett helhetsperspektiv för läsaren. Vid närmre intresse av intervjuerna 
hänvisar vi till bilagorna där vi lagt ut hela samtalen.  Nedan följer en lista med 
intervjuobjektens position;  
 
 
 

• Tobias Larlsson, Chefsredaktör på resemagasinet Vagabond  
• Göran Ohlsson, 45 års arbetslivserfarenhet inom diverse områden i turismindustrin.  
• Reidar Svedahl, 35 år i turismindustrin, nu VD Turkietresor.  
• Mikael Stålnacke, sälj- och marknadsansvarig för Langley Travel  
• Linus Hammarstrand, marknadsansvarig och reseledare på resebyrån Phoenix  

 
4.1 Förändringen av paketresan  

4.1.1 Historisk överblick 
Olsson har under sina 45 år i branschen reflekterat mycket över paketeringens utveckling och 
ser likheter mellan helpensionspaketeringen och dagens all-inclusive resor. Den stora 
förändringen är att helpensionspaketeringen grundades i luftfartsverkets regelbestämmelser. 
Svedahl framhåller precis som Olsson att det finns en skillnad på koncepten, förr var 
paketeringen regelstyrd medan dagens all-inclusive har växt fram genom kundens egna 
önskemål.  Olsson lyfter fram att chartern inte endast fick transportera turisterna från en plats 
till en annan utan var tvungen att inkludera fler faktorer såsom transfer, reseledare, boende etc. 
Dessutom satte den så kallade ”tio-regeln” upp gränser. Vilket innebar att man på varje 
reslängd var tvungen att ha minst tio resenärer på varje flyg. Olsson belyser att det väldigt 
snabbt har gått mot ett mer och mer avskalat paket, detta för att man blev tvungen att skära ner 
på kostnaderna. Bestämmelserna luckrades senare upp från helpension till halvpension. Plog 
(2006) poängterar att de förändringar som har ägt rum i turismindustrin har resulterat i att hela 
industrin har blivit tvingad att anpassa sig och förändra sina verksamheter. Svedahl 
sammanfattar paketeringens historia genom att resorna på 60-talet bestod av helpension. 
Erbjudandena gick sedan mot att vara alltmer depaketerade så på 70-talet bestod dem av 
halvpension för att på 80-talet endast innefatta frukost. På 90-talet kännetecknades resorna 
endast av att bestå av just själva resan och 2000-talet åter av helpension vilket idag är välkänt 
som ”all-inclusive”. Grunden för hur hela charterindustrin från början byggdes upp beskriver 
Svedahl som en följd av att det då fanns tomma flygplan på marken. Detta berodde på att 
flygplanen användes av affärsresenärerna mitt i veckan men att de sedan på helgerna inte hade 
någon funktion.  
 
Poon (2002) tar upp att de paketerade resorna till en början var stramt (rigidly) förpackade, 
standardiserade och oflexibla. Hon anser att de producerades för massorna och konsumerades 
på ett robotliknat sätt. Enlig Olsson började förändringen av paketeringen tack vare 
avregleringen av flygbestämmelserna i USA. Detta bidrog till att även Sveriges regler 
”ruckades” upp.  Därefter skapades möjligheten att flyga vart man ville och resan kunde 
”strippas” totalt vilket innebar att man kunde köpa endast en flygstol. Ironiskt nog började 
sedan åter tillägg av tjänster bli populära såsom halvpension och sedan nåddes en punkt då allt 
återigen blev inkluderat i ett all-inclusive- koncept. Därmed anser Olsson att paketeringen är 
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tillbaka där den började för 45 år sedan med helpension enda skillnaden är att det idag har ett 
annat begrepp vilket är ”all-inclusive”. Även Swarbrook och Horner tar upp framväxten av all-
inclusive hotell de senaste åren och menar att detta beror på förändringar i konsumenternas 
livsstilar, man har mer pengar men mindre tid att spendera dem på. Svedahl lyfter fram det 
faktum att helpension förr passade konsumenterna bra eftersom språkkunskaperna var 
bristfälliga dessutom erbjöd det resenären en viss trygghetskänsla. Fox och Endacott (2006) 
menar att paketreselösningen fungerade bra i början men menar att den senare blev för enkel. 
Svedahl poängterar att reseföretagen idag inkluderar andra produkter i paketeringskonceptet 
som tidigare var omöjligt på grund av regleringar. För tio år sedan vände trenden samhället 
ville istället skapa konkurrens. Paketeringsresonemang har länge funnits i Sverige och Olsson 
framhäver färjeindustrin som en särskild stark aktör inom paketering av resor vilket kan vara 
en följd av deras långa erfarenhet inom just paketering.  
 
Olsson poängterar dock en faktor som kan komma att påverka paketeringen av resor och då 
speciellt all-inclusive paketen, vilket är regleringen som finns i de olika turistländerna. Han 
hörde om ett fall i Gambia där man efter ett tag bestämde att göra hotellet till all-inclusive. 
Följden blev dock att de lokala näringsidkarna blev drabbade då de börjat dra nytta av 
turisterna i form av souvenirer, restauranger, taxi bilar etc. Då turisterna redan hade allt på 
hotellet och därmed inte gick utanför hotellet. Konsekvensen av detta blev att man i Gambia 
slutligen förbjöd all-inclusive.   
 
4.1.2 Fördelar med paketering 
Meethan (2001) anser att en del av charmen med paketerade resor är att de just är lite 
förutsägbara och kontrollerade. Smith (2007) menar att företag genom att paketera resorna kan 
skapa värde till resan, man kan maximera bekvämligheten för kunden och sänka kostnader. När 
Hammarstrand talar om den paketerade resan tar han upp att det för en enskild resenär kan 
innebära en del problem att sätta ihop samma produkt. Han framhåller att det kan vara 
komplicerat att skaffa fram all den information som en reseledare vanligtvis har. Om man ser 
till just deras företag använder de sig för det mesta av svenskar som bor på orterna men 
använder sig även av lokalbefolkningen vilket medför en enorm kunskapsbas om landet och 
kulturen. Larsson tar upp problem som att skaffa tillstånd till vissa saker som exempelvis vid 
safari resor gör det enklare att åka med ett företag som redan har inkluderat detta i sitt paket.   
 
Poon (2002) tar upp det faktum att turister inte längre prioriterar solen längre under sin resa, 
utan de söker istället något annorlunda. Hon framhåller även att dagens turist utmärker sig med 
sin vilja att utmärka sig från mängden och därmed vara sin egen individ.  Stålnacke tar upp det 
faktum att turisten hela tiden söker nya exotiska resmål. De som förr åkte till Thailand åker 
enligt Stålnacke nu till Vietnam och Kambodja. Framtidens trender anser Stålnacke är svåra att 
definiera medan man förr såg tydligare trender så som lågpris och charter. Även Hammarstrand 
framhåller tron på att turister söker sig mer och mer till det lite annorlunda och menar att man i 
framtiden borde satsa mer på ”strapatsiösa och udda resor, eftersom folk redan har varit på de 
vanliga ställena”. Han tror på ”resor som stimulerar till eftertanke, inte nödvändigtvis andliga 
men resor som väcker viss reflektion”. Han inser vikten av att hela tiden producera bättre resor 
med högre kvalité för att kunna utmärka sig i konkurrensen. Han framhöll även att fastän 
dagens resenär är betydligt mer resvan så är inget resmål statiskt utan det är i ständig 
förändring vilket gör att det alltid finns något paket som kan passa kunden. 
 
Det finns enligt Stålnacke vissa resor som passar bättre paketerade och andra som är lätt att 
paketera själv, det beror helt på kundens behov. Grönroos (2007) framhåller att värdet av en 
produkt och tjänst inte skapas på fabriker eller kontor utan det skapas när kunden ser ett värde i 
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företagets lösning eller paketering. Stålnacke ser ett tydligt mönster på att man paketerar mer 
själv när det gäller storstadsresor. När det däremot gäller hotellanläggningar är det svårare för 
kunden själv att boka. Eftersom det ingår många fler delar exempelvis i ett skidresepaket kan 
det vara lättare att välja den paketerade varianten än att göra det själv. Även Larsson ser att 
skidresorna attraheras till stor del av paketerade resor, men han ser att företag har börjat med 
en allt större andel av individuell anpassning. Anderson och Vincze (2000) framhäver att 
företags produkt/service är mer än mer än bara bas funktionen, utan en produkt/service är 
egentligen flera olika fördelar som ska möta kundernas behov och önskemål 
 
Blom et al (2004) tar upp att genom hopsättning av paketresor förenklar det för företagen i 
både marknadsföringen och försäljningen av de många olika delarna, transport, boende, 
aktiviteter med mera. Olsson framhäver istället en annan anledning till paketering och det är 
paketreselagen. Den innebär att om något skulle inträffa under resans gång får kunden 
pengarna tillbaka. Han tar upp det faktum att paketreselagen enbart är giltig om man bokar två 
saker av samma bolag vid samma tillfälle. Om man däremot köper resan ena dagen och 
kringtjänsten vid ett annat tillfälle gäller inte lagen längre. Detta resulterar i att köpet av en 
paketresa innebär en större säkerhet, i alla fall om man ser till den ekonomiska sidan. Baldwin 
(2005) tar upp osäkerheten med Internet och alla de resebolag som erbjuder dynamisk 
paketering där, det är inte säkert att det som erbjuds egentligen finns. Svedahl menar att värde 
för kunden är att göra resan enklare, billigare men också tryggare. 
 
Hammarstand menar att resenärer som själv rest mycket kräver mer och att de tilltalas av den 
bekvämlighet som paketresor innebär. Bekvämligheten består av att de hittar rätt hotell, 
restauranger man inte blir magsjuk med mera. Stålnacke framhåller den bekvämlighet som 
paketerade resor kan ge är direkt värdeskapande. Hammarstrand poängterar även att 
färdigpaketerade resor gör även att kunden vinner tid. Han menar att söka reda på all den 
information som kan behövas kan bli otroligt tidskrävande att göra själv. Meethan (2001) tar 
upp att turisten idag har mycket mindre tid, samtidigt som de vill maximera sin upplevelse, vill 
de lägga ner mindre tid på att hitta dem. Svedahl framhåller också att genom att en resa är 
enklare för turisterna skapas ett värde. Han anser att det finns tre huvudsakliga anledningar att 
paketera, spara tid, spara pengar och spara besvär. Svedahl tar upp att Internet har gjort det 
enklare för kunden att boka sina resor när den vill. ”Tidigare skedde alla bokningar mellan kl. 
9 – 17 medan 30% av alla  bokningar sker efter klockan 18”.  Larsson poängterade Internets 
dragningskraft och att det lockar fler och fler att boka online. Även Stålnacke framhåller att 
många av deras kunder väljer att använda sig av Internet vid bokning. Vi går djupare in på 
Internet under punkt 4.2.2. 
 
Stålnacke framhåller att priset på en paketerad resa kan bli billigare genom ett företag snarare 
än om kunden skulle sätta ihop resan själv på grund av de konkurrensfördelar som ett helt 
företag kan ha. Hammarstrand poängterar att det inte skulle vara omöjligt för en enskild person 
att sätta ihop den sortens resor som de gör på Phoenix, men lägger till att det dock antagligen 
skulle kunna bli upp till dubbelt så dyrt. Detta beror på att de redan har tydligt etablerade 
kontakter på de olika destinationerna som de samarbetar med och som ger dem rabatter. Enligt 
Swarbrook och Horner (2007) är priset ett av de viktigaste koncepten att ta i beräkning när de 
marknadsför sina produkter och tjänster, det är genom priset som företaget kan uppnå sina egna 
finansiella mål men också möta behov och önskemål hos den utsedda målgruppen. Den 
viktigaste faktorn anser de är kundens uppfattning om priset.  Svedahl framhäver att priset är 
fortfarande en viktig faktor för resenären och att i nio av tio fall är första eller andra frågan 
relaterad till själva priset. Grunden till paketeringen är enligt Svedahl det ursprungliga sättet att 
dölja priser. När man tittar på hur primärflygen sänker sina priser så sänker de inte priset mot 
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alla målgrupper samtidigt utan riktar in sig på en speciell typ. Nedan följer Svedahls exempel 
på detta; 
 
Om affärsmannen till New York som ursprungligen skulle få betala 7000 kronor för en 
flygbiljett som kommer i kontakt med ”Göran och Reidars” resebyrå där han endast behöver 
betala 5000 kronor för samma resa. Detta för att resebyrån har en speciell överenskommelse 
med flygbolaget. Dock vill inte flygbolaget att kunden ska veta detta därför skapar resebyrån 
ett paket med lyxhotell 9900kronor. När resenären sedan jämför detta erbjudande med bara 
flygbiljetten anser den att erbjudandet är ett riktigt fynd. Därav doldes det egentliga priset. 
Detta anser Svedahl är en bra anledning att använda sig av paketering.     
 
Priset på en produkt är den summa som kunden är villig att skiljas ifrån för att istället få 
tillgång till en viss produkt eller service enligt Anderson och Vincze (2000). Olsson minns 
tillbaka på sin tid på Sunwing när förändringar skulle genomföras och de slutade inkludera 
frukosten i paketet. ”Sunwing var först i Spanien med detta. Den fantastiska svenska 
frukostbuffen var en del av Sunwings varumärke och de var speciellt kända för den. De 
kärvare tiderna tvingade dem att skära ner på utgifterna. Det var en lång och mödosam 
process att få försäljningsorganisationerna att ta till sig det. Företagets argument var att detta 
skulle ge folk en större valmöjlighet. Man tog då bort en mindre summa pengar från 
paketresans försäljningspris, men erbjöd kunden att ta del av frukosten för en summa pengar 
per frukost istället. Då merparten av resenärerna fortfarande köpte till frukosten, resulterade 
detta i en vinst på ca 8 miljoner. Detta var ett sätt att depaketera resprodukten”.  
 
Hills (1997) tar upp att kunderna vill ha allt billigare produkter/tjänster, vilket resulterar i att 
företagen hela tiden måste jobba på att minska sina egna kostnader samtidigt som de skapar 
bättre kvalitet. En anledning som Stålnacke tar upp är grunden till att de försöker öka 
Internetförsäljningen är för att de ska bli mer kostnadseffektiva. Buhalis och Dombey (2001) 
skriver att e- handeln är den sektor som utvecklas snabbare än någon annan och för att öka sin 
marknadsandel måste företag vara innovativa De framhäver att största anledningarna att söka 
på Internet är bättre priser, lättare att jämföra priser mellan olika försäljare och större säkerhet 
gällande personlig information och kreditkortsupplysningar. 
 
4.2 Tjänsteprodukten  

4.2.1 Mötet 
Kira et al. (2008) tar upp att mötet med kunden rör sig mer och mer från det traditionella mötet 
”face to face” till att använda sig av teknologin i kontaktskedet, såsom telefon kontakt eller 
dator baserad kontakt. Denna interaktion ser Buhalis och Law (2007) som nya möjligheter för 
företaget och kunden att interagera. Stålnacke tar upp att det inte är många av Langleys kunder 
som kommer in i butiken utan att de istället tar telefonkontakt. Han lyfter fram problematiken 
med att ha en ”öppen” butik då vissa kunder inte förstår att de endast säljer speciella resor och 
att det därför inte endast går att köpa en flygstol till New York. Detta kan bli väldigt 
tidskrävande och mycket onödigt jobb. Zeithaml et al (2006) tar upp det faktum att teknologin 
möjliggör det för kunder och anställda att bli mer effektiva i att skapa bättre service. 
Hammarstrand poängterar också att många av deras kunder på Phoenix väljer att ringa, men 
han lägger även till att det fortfarande finns de som föredrar att komma in på resebyrån. Han 
tror det är viktigt med den mänskliga kontakten. Trots detta har han förståelse för att Internet är 
här för att stanna men tror inte att behovet av mänsklig interaktion helt kommer att försvinna. 
Plog (2006) framhåller det som en styrka för researrangören att hitta den målgrupp som vill gå 
till en ”fysisk” resebyrå.  
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Callcentret är enligt Stålnacke en väldigt viktig försäljningskanal då det är hela 65 % som 
bokar därigenom. Zeithaml et al. (2006) menar att nästan alla företag använder sig mer eller 
mindre av telefonmöten, vilka har en större chans att vara en mer varierad kanal. Stålnacke 
poängterar även att Langley service och det personliga är väldigt vikigt i de olika 
mötesformerna och att de jobbar mycket med det. Även detta lyfts fram av Zeithaml et al. 
(2006) som en interaktion som bygger på det verbala och icke-verbala men även konkreta 
faktorer som arbetskläder och symboler. Vissa typer av resor bokas oftare på telefon som till 
exempel skidresor detta mest på grund av dess komplexitet och att det finns mycket frågor om 
till exempel anläggningen. Även prisfrågan gör att man hellre bokar på telefon. Detta är något 
som Larsson även observerat att de som spenderar mer pengar på sin resa vill ha någon att 
vända sig till och ringa om något skulle gå fel. Medan folk vid vanlig charter och 
flygbokningar kommer att hålla sig till nätbokningar. Fox och Endacott (2006) menar att de 
som vinner mest är de välkända, traditionella märkena inom strand sektorn som drar nytta av 
Internet och flyttar märket on-line.  
 
Zeithaml et al. (2006) lyfter fram att kundmötet idag ofta sker utan någon direktkontakt med 
människor, till exempel att beställa något över Internet men även att få e-mail från företag. 
Alltfler tjänster levereras idag med teknologi som till exempel flygbiljetter etcetera. När det 
gäller att ha en virtuell gentemot en fysisk resebyrå menar Hammarstrand att om Phoenix 
skulle ha ett större fokus på Internet är risken stor att man tappar den personliga kontakten, 
vilket är väldigt viktigt för dem att kvarhålla eftersom det är en av anledningarna till varför 
kunden väljer att åka med en researrangör. Han menar att deras kunder ofta har praktiska 
frågor. Han poängterar vikten av personlig kontakt, ”så att man inte bara är ett anonymt 
ansikte på nätet, det är skönt att ha ett ansikte bakom”. Han menar att om man köper en resa 
för 30 000 och uppåt så vill man gärna ha lite mänsklig kontakt. Det är en säkerhet för kunden 
att kolla av hur seriöst företaget och resan verkar vara.  
 
Olsson lyfter fram att nätflygbolagen har blivit viktigare och tagit över en stor del av 
resebyråernas roll. Ryanair säljer inte bara flygbiljetter utan även hotell. De förmedlar 
hotelltjänster dock kräver de att hotellen ska sänka sina priser med 30 till 40 procent för att 
Ryanair ska kunna ta ut en vinst på affären. ”Flygbolagen blir resebyråer egentligen” Svedahl 
drar Ohlssons argument om att flygbolag har blivit de nya resebolagen till sin spets genom att 
säga ”alla har tillgång till allt”. Med detta menar han att alla parter, flygbolag, resebolag, 
kunden, har tillgång till samma information.  
 
4.2.2 Internet, hjälper eller stjälper 
Svedahl har insett vikten av Internet och menar att det inte finns något företag som kan klara 
sig utan någon form av koppling till Internet. ”Internet är inte så stort som vi tror … det är 
mycket större.” Detta har inneburit att makten har gått från företag till konsument. Som 
Fernström (2000) påpekar vågar företag idag inte stå utanför Internet, eftersom de då riskerar 
att hamna efter. Stålnacke menar att det inte är problemfritt med Internet då företag är vana vid 
traditionella kanaler, det blir därför svårt att köpa medieutrymme på Internet. Han poängterar 
att ”Internet är fel att kalla en mediekanal, utan det är ett helt medielandskap, alltifrån sökord 
till den egna hemsidan”. Langely valt att satsa på att utöka sin Internet försäljning. De försöker 
röra sig bort från de traditionella kanalerna genom att försöka skapa enklare broschyrer och 
foldrar för att istället satsa mer på Internet. Kira (2008) menar att vissa använder teknologin för 
att förkorta väntetider för kunden medan man i reseföretag använder den för att skapa en 
trevlig upplevelse för kunden. Däremot lyfter Hammarstrand på Phoenix fram charmen med att 
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just få en katalog då e-mail är betydligt mer opersonligt än att kunna sitta vid frukostbordet och 
i lugn och ro läsa sin katalog.  
 
Enligt Stålnacke så har Internetbokningar blivit oerhört betydelsefulla då 35 % av bokningarna 
på Langley utförs just över nätet, detta jobbar de dessutom med att utöka till 2009. Han 
påpekar även att många av de som ringer in redan varit ute på hemsidan och sökt efter 
information. Detta går hand i hand med det som Fernström skrev om att man måste vara beredd 
på att alla resor i framtiden på något sätt kommer att ta sin början på nätet. En anledning som 
Stålnacke tar upp är grunden till att de försöker öka Internetförsäljningen är för att de ska bli 
mer kostnadseffektiva, vilket Hills (1997) också tar upp som en stor andledning, men utöver 
det så påpekar Stålnacke även att det är dessutom så att de flesta resorna säljs efter 
stängningsdags.  
 
Även Svedahl har observerat att medan bokningar förr skedde mellan klockan 9 -17 så bokas 
idag 30 % av alla bokningar efter klockan 18. Det som främst tilltalar honom med Internet är 
att som han uttrycker det ”kunna tjäna pengar när man sover”. Plog (2006) framhåller vikten 
av att anpassa sig till dagens Internetsamhälle genom att ha en web-sida där man tydligt kan se 
erbjudanden. Larsson menar att nätet lockar helt klart fler och fler människor att boka online, 
dock finns det även en begränsning med nätet, med att man inte har någon support tjänst med. 
Baldwin (2005) poängterar istället den osäkerhet som finns med Internet, med att det finns så 
många företag på nätet som erbjuder dynamiskt paketering och man kan aldrig vara säker på att 
erbjudandet verkligen finns. Hammarstrand har förståelse för vikten av att ha en bra hemsida 
genom att säga att ”finns man inte på Internet som finns man inte alls”. 
 
Svedahl lyfter fram friheten med Internet då företag tidigare använde sig av broschyrer medan 
man idag kan ge uppdaterad information om produkter och priser. Det går snabbt att ändra och 
det finns ingen tidsförskjutning. Han menar även att genom bloggar gör sig kundens röst hörd 
vilket inger en större trovärdighet för andra kunder. Stålnacke ser tvåvägskommunikation som 
väldigt positiv och det är något som Langley använder sig mycket av. Buhalis och Dombey 
(2001) skriver att e- handeln är den sektor som utvecklas snabbare än någon annan och för att 
öka sin marknadsandel måste företag vara innovativa. Langley är innovativa och använder sig 
mycket av Internet då de både använder sig av forum men även sedan ett år tillbaka av bloggar. 
Detta innebär att anställda som jobbar på destinationen dagligen lägger ut information, vilket 
har fått en väldigt positiv respons från kunderna, då de litar betydligt mer på denna typ av 
källa. Hammarstrand och Phoenix har däremot valt att inte skapa bloggar då det är alltför 
tidskrävande men även på grund av att det inte är så populärt just för deras klientel som är lite 
äldre. Det växer enligt Larsson upp massa bloggar och communities som kunderna använder 
sig av för att få tillgång till mer information. Som trender syns även sidor som couch surfing 
som är ett nätverk som går ut på att man kan låna ut och få låna en soffa dessutom växer även 
byte av boende sidor fram.  
  
Enligt Fernström är det mestadels informationssökandet som har ökat på Internet. Detta 
poängterar Stålnacke med att ”det gäller att ha nöjda gäster eftersom information idag sprids 
så snabbt”. De har därför hjälp av ett företag som ser hur ofta Langleys namn syns och vad 
som nämns. Kunden är mer benägen att delta i en tvåvägskomunikation med företaget idag 
enligt Grönroos och Lindberg-Repo (2003) De menar att kunden genom Internet får 
lättillgänglig information och om företaget inte tillgodoser kundens behov kan denna enkelt 
byta till ett företag som ger dem ett större värde. Även om Svedahl ser det positiva med 
tvåvägskommunikationen så kan han samtidigt tycka att det inte finns regler för kunden vilket 
det däremot gör för företaget som styrs av marknadsföringslagen. Han lyfter även fram frågan 
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kring sökord och hur företagen kan använda sig av det, det är dock viktigare för de små 
företagen än de väletablerade. Han menar att namn som Ving och Fritidsresor redan är 
inpräntade i folks huvuden och att det därför mindre betydelse för dem. En av de största 
fördelarna med Internet för reseföretagen är dock redovisningssystem. Internet skapar enligt 
Svedahl nya paketlösningar, den lilla företagaren blir mer synlig och kan lättare nå ut till sitt 
segment. Det är en bra distributionskanal för företag med ”udda” produkter. Detta hade aldrig 
varit möjligt tidigare att nå över hela världen med så specialiserade produkter/tjänster. 
Marknadsföringen har underlättats genom förändringen. Eriksson och Åkerman (1999) tar upp 
att kunden har fått en ökad makt vilket tvingar företagen att fokusera mer på dem och satsa mer 
på produktutveckling. 
 
Poon (2002) menar att i och med de datoriserade bokningssystemen så kommer paketeringen 
och dess distribution minska i värde hos researrangörerna. Men Hammarstrand anser att i 
konkurrensen om att sätta ihop sina egna paket eller att köpa färdigpaketerat beror det på 
vilken åldersgrupp som företagen riktar in sig på. Om man ser till företag som har yngre 
segment och fokuserar sig på flygbiljetter som till exempel Kilroy. I och med att de låter sina 
kunder klara sig mer på egen hand medför detta att Kilroy kan ha mer konkurrens från 
egenhändigt hopsatta paket än ett företag som just Phoenix, som satsar på 50 plus målgruppen, 
är egenhändigt ihopsatta paket ingen direkt konkurrent. Inte heller Stålnacke, som har 
erfarenhet från sitt jobb på ”Fly Me” om egen paketering, anser att egenhändigt paketerade 
resor skulle vara en direkt konkurrent till Langely där han jobbar nu. Detta eftersom att 
Langely säljer resor till lite speciella resmål. Svedal tar upp det faktum att charter är gjord för 
volymer och massor, medan Internet möjliggör att massproducera smågrejer. 
 
4.2.3 Samarbetsformer 
Larsson framhåller att turisterna numer söker mer information än bara om själva resan, de vill 
även få mer information om själva resmålet, vad som erbjuds där, därför blir samarbetsformer 
av olika slag av stor vikt.  Både Hills (1997) och Fernstöm (2000) menar att den globala 
marknaden har gjort att ”reglerna” förändras, man måste som företag hänga med i 
förändringen. Svedal poängterar svårigheten i att idag definiera vad som utgör en paketerad 
resa. Han menar att det idag finns så många kringtjänster som man kan välja, hotell, hyrbil 
eller varför inte telefonkort. Man inkluderar idag andra produkter i paketeringskonceptet 
något som tidigare var omöjligt då det inte var tillåtet. Även Larsson tar upp det faktum att 
researrangörer idag skräddarsyr sina resor på ett helt annat sätt. Stålnacke anser att 
samarbetsparters är av stor vikt. Detta mycket för att Langely enbart har egna 
försäljningskanaler och därför blir strategiska samarbetspartners stor del av att synas. Phoenix 
använder sig av olika samarbetsformer som yrkesförbund och olika intressegrupper som 
tidigare varit och är kunder. Det finns dels länkar från deras hemsida till Phoenix men även 
från Phoenix till länkarna om de företagens specialresor som gjorts. De har även samarbeten 
med företag som inte är direkt turistrelaterade. När det gäller länkar finns det enligt Svedahl 
två skäl, det ena är att tjäna pengar på det och det andra är att du tror att kunden upplever det 
som ett mervärde av din produkt och att du därmed uppnår en bättre image. Folk spenderar 
mer tid på Internet och om man då kan förknippa länkarna med sin egen sida så är det något 
positivt. Svedahl lyfter fram Fritidsresors sajt ”reslust” som ett bra exempel på en länk. 
Fernstöm menar att i den hårda konkurrensen är det viktigt för företagen att särprägla sina 
produkter för att nå fram till kunderna. Att använda sig av dynamisk paketering är ett område 
som det finns otroliga möjligheter inom enligt Fox och Endacott (2006), speciellt i samband 
med Internetförsäljning. Stålnacke tar upp att de på Langely arbetar med att depaketera vissa 
av sina erbjudanden, exempelvis med hotellrummen på Guadeloupe, vilka man kan köpa 
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separat via www.hotels.com. Internet skapar enligt Svedal nya paketlösningar, den lilla 
företagaren blir mer synlig och kan lättare nå ut till sitt segment. 
 
4.3 Kunden och paketet  

4.3.1 Dagens resenär  
Olsson framhäver den viktiga skillnaden i att konsumenten idag paketerar själv mot att 
producenten tidigare gjorde det. Swarbrooke & Horner (2007) framhåller vikten av att förstå 
kundbeteende för att på bästa sätt kunna sälja turistprodukter. En av de tydligaste tendenserna 
Stålnacke observerat med kundbeteende är att kunden bokar närmre inpå själva resan. Detta 
styrks av Poon (2002) som poängterar att kunderna är mer spontana men också att de inte 
planerar på samma sätt som tidigare. Svedahl lyfter fram tre grundläggande anledningar till att 
man åkte på charter på 70- och 80- talet, det skulle vara roligare än hemma, varmare än 
hemma och billigare än hemma. Han menar att det fortfarande är varmare utomlands, dock 
tenderar Sverige att bli roligare på grund av flera uteserveringar och större acceptans för 
alkohol, dessutom börjar det bli dyrare utomlands än hemma. Detta lockar resenärer att köpa 
all-inclusive där allt är förbetalt. Svedahl påpekar att det som gjort all-inclusive populär idag 
är dels på grund av prisvärdhet men även på grund av kronans bristande köpkraft. Swarbrook 
och Horner (2007) tar upp att turisten hela tiden får nya erfarenheter i sitt resande vilket leder 
till denne även kräver mer och mer hela tiden. Stålnacke tar upp att många förespådde att när 
prisbyten skedde skulle chartern gå ned men nu är det åter populärt. Larsson menar att 
researrangörerna alltid kommer att spela en viktig roll med sina paketerade resor i och med de 
konkurrenskraftiga priserna, dock anser han att paketresans popularitet hela tiden kommer att 
gå i vågor. 
 
Svedahl lyfter fram dagens resenär som en kunnig resenär som ofta kan tala ett flertal språk. 
Enligt Hammarstrand är de som idag åker med helt paketerade resor oerhört resvana. Han 
menar dock att på Phoenix komplexa resor kan språkbarriären fortfarande vara stor och 
därmed är enda sättet att få den upplevelsen är genom paketresor. Även Svedahl poängterar 
att främst komplexa resor kan vara ett bra alternativ för paketering då resenären slipper att 
lägga tid och besvär på att söka information och sätta samman resan. ”Ju längre bort man 
reser och desto mer komplext ju mera paketering.” Larsson framhåller också att praktiska 
saker såsom speciella tillstånd, som kan vara svåra att få hemifrån, till exempel safariresor 
bidrar till att folk köper paketerade resor.  
 
Normann (2000) poängterar att i och med att marknaderna och teknologin förändras så snabbt 
möjliggör detta en marknad för mindre ”nischade” leverantörer som kan ge kunderna få men 
specialiserade svar på deras önskemål. I just Langleys fall får han ofta höra av kunden ”att 
den aldrig skulle åka charter men det är okey att resa med Langley”. Han framhåller att 
charter har en ganska dålig klang och att det är lite ”svennigt”. Det är mer okey att paketera 
själv och att på det sättet blir resan lite friare, samtidigt menar Stålnacke att med Langley så 
får man ett lite ”annorlunda” charterpaket. Enligt Svedahl så lyfter företag olika nischningar 
för att ge kunden det den söker till exempel företag som har rena fotbollsresor eller rena 
golfresor. Det finns både för och nackdelar med att nischa, en fördel är att om företaget lyckas 
får det en stark identitet i kundernas huvuden Swarbrook och Horner (2007) tar upp att 
kunden kommer att kräva mer oberoende designade paketerade resor, med en större fokus på 
äventyr och aktivitet Det som utmärker Langleys värdeskapande är ”aktiv avkoppling”. 
Resorna ska erbjuda ett utrymme för aktiviteter om kunden vill. Han tar upp Guadeloupe som 
exempel där deras anläggning erbjuder surfskola, kitecamp, segelskola och tennis. Dessutom 
ger resmålet i sig utrymme för mycket egen aktiviteter som till exempel vandring. Larsson 
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menar också att just aktivitetsreor är något som ofta efterfrågas, men också sol och bad. Även 
Svedahl har sett större fokus på aktiviteter växa fram vad gäller paketering då speciellt i all-
inclusive. När det gäller imagen på resebolagen tror Larsson att det spelar roll, men att det är 
mer viktig skillnad mellan de olika nischade företagen som satsar mer på äventyrsresor än vad 
det spelar för roll om man åker med Apollo, Ving eller Fritidsresor. Där är det mer priset som 
spelar en roll 
 
Hammarstrand understryker detta genom att påpeka att de som är yrkesverksamma får ett 
värde i paketeringen i form av tidssparande.  Han menar att istället för att ”flumma runt” så är 
allt redan ordnat. För att möta behovet av individuella paketresor framhåller Hammarstrand 
att de på Phoenix har arrangerade resor men även att de kan skräddarsy utifrån individen. Det 
poängteras av Meethan (2001) att turisten har mycket mindre tid idag, men vill ändå ha en 
maximerad upplevelse på resan och detta samtidigt som resorna helst ska vara individuella. 
Larsson poängterar att trender som han har uppfattat inom paketeringen av resor är att det har 
blivit mer individanpassat och resebolagen skräddarsyr resor på ett helt annat sätt än förr. 
Kunderna är mer pålästa, kunniga och vet vad de vill ha. Svedal menar att det idag helt är 
kunden som väljer paketeringsgrad, den väljer var, när och hur paketeringen ska ske. 
 
Svedahl poängterar att det inte finns någon dagens kund utan att de kännetecknas av ständig 
variation beroende på situation. Det är en omöjlig förenkling att prata om dagens kund. 
Olsson menar att man möjligen istället kan prata om gårdagens kund. ”Då var de som åkte en 
mer grå, homogen massa, dagens turist är idag och imorgon är en annan”, dock ser han 
fortafarande spår av den gamla resenären i dagens samhälle. Swarbrooke och Horner (2007) 
har visat att fokus bör ligga på att marknaden kännetecknas av heterogenitet.  Hammarstrand 
lyfter fram en aktuell fråga att ”den galloperande finanskrisen är det som påverkar kunden 
mest, eftersom branschen är väldigtkonjunkturkänslig”. Detta menar han medför att det 
generella resandet minskar men det är de nischade resmålen som är mest populära. 
 
Kundvärde är enligt Svedahl ett svårt begrepp, men han menar att kunden själv skapar värdet. 
Företags uppgift är att hjälpa kunden att skapa kundvärdet och sedan agera efter det. Thomson 
(1999) och Normann och Ramirez (2000) poängterar vikten av samproduktion mellan 
företaget och kunden för att skapa värde. Normann och Ramirez (2000) går vidare med att 
poängtera att målet inte är att skapa värde för kunden utan att förbereda kunden att själv delta 
i och skapa sitt eget värde utifrån företagets många olika erbjudanden. En typ av kundvärde 
som Svedahl tar upp kan vara kunskap, att utbilda sig innan resan exempelvis ”Läs och Res” 
som tre månader innan resan har utbildningar som rör själva destinationen. En typ av 
kundvärde är den säkerhet som etablerade charterbolag erbjuder detta tror Olsson är en stor 
anledning till att folk åker med charter. Poon (2002) lyfter dock fram att dagens självständiga 
kund är beredd på att ta större risker. Olsson ser fortfarande spår från den gamla turisten. Han 
pratar om att anpassa sina produkter till sina kunder som när; 
 
 ”Sunwing” renoverade tidigare populära lägenheter till ”Sunprime” som innebar att de som 
bodde där inte fick ha några barn. Lägenheterna var fräscha och fina med kök som inte ens 
behövdes då svensken äter ute och man ville inte längre ens koka kaffe på rummet utan 
föredrog istället espresso eller machiato." 
 
 Kundens önskemål förändras ständigt, Olsson tar exempelvis upp att hotellrummen numera 
åter är populära och detta skulle bero på dagens starka kvinnor som vägrar ställa sig framför 
spisen under semestern vilket de tidigare var tvungna till. Även Svedahl spekulerar i om den 
allt starkare kvinnan har satt stopp för hotellanläggningarnas lägenhetskomplex, då det 
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tidigare var hon som fick ta ansvar för matlagningen. Följden av detta kan ha gjort hotellrum 
mer populära.  
 
Hammarstrand lyfter fram att kundvärde kan bestå av flera faktorer som att uppleva gamla 
drömmar men kanske framför allt menar han att det är nyfikenheten som driver människor att 
resa. Han menar att prestige även har en stor del, ”när man köper en resa köper man inte bara 
resan utan prestigen som resan medför”. Han beskriver prestige som ”ett sätt att köpa in sig i 
en liten elitistisk grupp som har de ekonomiska förutsättningarna”. Både Grönroos (2007) och 
Kapferer (2008) talar om att skapa en image, en varumärkesidentitet, för att särskilja sig från 
konkurrenterna och framhäva sin unika ställning och värde.  
 
På Langley har man ett lite annat förhållningssätt när det gäller kundvärde då de jobbar för att 
hålla förväntningarna nere. Swarbrooke och Horner (2007) lyfter fram att turisten reser 
alltmer vilket innebär att resenären jämför hotell, attraktioner och service. Langley har 
medvetet valt att hålla förväntningarna nere för att sedan ha möjlighet att sedan överträffa 
kundens förväntningar. Han menar att reklamationer alltid ha sin utgångspunkt i förväntningar 
som ej uppfyllts. Stålnacke påpekar dock att ”förväntningar är utmaningar, eftersom de 
givetvis vill sälja så mycket resor som möjligen och då måste man bygga en viss typ av 
förväntningar”.  Förutom förväntningar så skapar de enligt Stålnacke kundvärde genom att 
satsa på det personliga bemötandet och det som ingår i resan. Hammarstrand poängterar att de 
på Phoenix däremot inte känner något behov av att minska kundens förväntningar då de anser 
sig ha en väl inarbetad produkt speciellt när det gäller Kina så de kan istället se till att kunden 
har höga förväntningar för de kommer att leva upp till det. Svedahl menar att värdet med 
paketering för kunden är att göra resan enklare, billigare och tryggare. Företag ska spara tid 
och pengar för kunden. Charter ger en viss trygghet eftersom man betalar och sedan funkar 
det. Nya företag kan ha problem att kliva över vad Svedahl kallar ”barrier of entrance” då det 
finns en viss misstro mot nya aktörer, de har inte samma trovärdighet. Han menar att genom 
att tydligt skyla med att de har full garanti i hans företag har de övervunnit denna aspekt. Att 
de tydligt skyltar med det gör att kunder inte ringer utan känner att de i och med skyltningen 
får en ekonomisk garanti. Även om man ger en garanti så finns det inte direkt någon säkerhet 
för att allt fungerar som det ska. Tredje organ såsom myndigheter kan ge en opartisk 
bedömning av företaget och därmed skapas en större trovärdighet. Vilket följer den iden som 
Gabbott och Hogg (1998) i bedömningen av kvalitet, där de presenterar ett hårt sätt att 
bedöma på vilket var genom att den skulle mätas av en objektivt tredje part. 
 
4.3.2 Segmentering 
När det gäller vilka segment som söker paketerade resor så menar Svedahl att barnfamiljer 
uppskattar paketerade resor på grund av dess bekvämlighet. Även Stålnacke beskriver 
barnfamiljer som tacksamma segment för paketering. Hammarstrand kan inte finna specifika 
målgrupper som föredrar paketering utan menar att det hänger mer på typen av företag och 
vilka de väljer att rikta sig mot. Han ser inga hinder för Phoenix att med sina paketerade resor 
vända sig till yngre målgrupper, utan menar att det många gånger är ekonomin som styr. Detta 
är något som Kotler (1999) poängterar att eftersom segmentering är så kostsamt är det svårt 
att ha helt skräddarsydda segment. Larsson menar att det är svårt att urskilja specifika 
målgrupper utan det är mer paketet i sig som styr. Dock ser även han att barnfamiljer är den 
målgrupp som urskiljer sig mest.  Åldersspannet är enligt Stålnacke betydligt större då det 
gäller skidresor. På Langley jobbar man för att tilltala de yngre segmenten men under maj 
månad satsar de mycket på de varmare resmål som tilltalar de äldre.  
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Svedahl menar att det idag helt är kunden som väljer paketeringsgrad, den väljer var, när och 
hur paketeringen ska ske. Fox och Endacott (2006) tar upp det faktum att dynamisk 
paketering attraherar ett allt större segment. Poon (2002) understryker att dagens kund är mer 
medveten om kvalité vilket innebär att de är betydligt svårare att tillfredställa. Svedahl lyfter 
fram att kundens resande kan skilja från dag till dag och från resa till resa. Det blir som ett 
smörgåsbord där man plockar det man vill ha. ”Förut så var det ala carte på ena sidan och 
paketering på andra men nu är det ala carte paketering”. Olsson förtydligar detta genom att 
säga att kunden inte längre är tvungen att åka iväg veckovis utan kan själv välja att åka bara 
några dagar.  
 
Olsson menar att det möjligtvis inte var lättare att segmentera förr utan att som han säger, 
”marknadsföringsfolket bara bestämde sig för att segmentera på ett visst sätt”. Svedahl lyfter 
fram vissa grupper och segment, men menar att det främst är de aktiva resorna som blivit 
populära att paketera. Han anser att man bör ha en viss försiktighet när man segmenterar för 
att undvika risken att sätta en stämpel på folk. Som exempel tar han upp att ingen vill känna 
sig gammal därför kan ett hotell enbart för pensionärer misslyckas. Om man däremot erbjuder 
pensionärsrabatt så attraheras segmentet naturligt av erbjudandet. Grönroos (2007) belyser 
vikten av att behandla alla människor som individer. Det är ändå viktigt att segmentera för att 
göra marknadsföringen mer effektiv. 
 
Enligt Andersson och Vincze (2000) är åldersssegmentering fortfarande en av de vanligaste 
variablerna att segmentera utefter. Olsson menar dock att ”den säkert tog slut för tjugo år 
sedan”. Det finns dock fortfarande kvar en viss ålderssegmentering på barnsidan. Även 
Svedahl menar att åldersegmenteringen tog slut för länge sedan det nu är livsstil och 
intressen som gäller.” Olsson har en förståelse för att det finns risker med ålderssegmentering 
då han själv som 66-åring inte vill klassas som gammal. En annan risk som han kan urskilja 
vid ålderssegmentering är att äldre människor idag är mycket mer aktiva än för tjugo år sedan. 
Svedahl menar att ålderssegmentering inte är aktuellt men att det finns men att företag genom 
till exempel pensionärsrabatter kan nå vissa segment.  Hammarstrand påpekar dock att de på 
Phoenix använder sig av ålderssegmentering och att deras segment är av just det äldre slaget 
då de vänder sig till 50-åringar och uppåt.  
 
Swarbrook (2007) menar att det har gjorts allt för få undersökningar av turisterna och att det 
inte fungerar att dela upp dem i de gamla klassiska grupperna. Han menar att man istället ska 
segmentera utifrån beteende och motivation. Vilket överensstämmer med vad Svedahl anser, 
att det mest effektiva sättet att segmentera är efter livsstil. Hammarstrand anser att 
segmentering styrs av vilket typ av företag och vad de vill satsa på. På Langley har de använt 
sig av ett utomstående företag för att få fram deras segment och de har enligt Stålnacke gjort 
en gedigen målgruppsanalys. Företaget har fått fram fyra huvudsakliga målgrupper som är 
baserade på den så kallade mosaikmodellen. Detta innebär att Sverige och världen delas upp i 
åtta olika segment. Vilket är baserat på var man bor och vilken målgrupp som i det området är 
överrepresenterad. Samtliga målgrupper baseras på livsstil. Exempel på segment är 
”Internetmingel” som är en yngre målgrupp 20-25 år som bokar över Internet. De bor främst i 
hyreshus och är ganska nyutbildade. Ett annat segment som lyfts fram är ”Guldkort och 
kapital”, detta är en äldre målgrupp som bor i hus utanför storstaden, barnen har flyttat ut och 
de har mer pengar. Enligt Lambin (2000) kan upptäckandet av nya segment bidra till att 
företag har en stor konkurrensfördel.  Det som Stålnacke varnar för är för ett företag att 
hamna i ett mellansegment och inte nå fram till några alls. Det är enligt Grönroos (2007) 
viktigt att segmentera för att göra marknadsföringen mer effektiv. Stålnacke påpekar att de på 
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Langely jobbar det mycket med kundrelationer och de satsar mycket på återkommande 
kunder genom att skicka e-mail och välkommen hem brev. 
 
Segment som väljs efter geografisk placering, det kan enligt Andersson och Vincze (2000) 
vara en produkt eller tjänst som passar bättre i ett visst områder. Detta är något som Stålnacke 
har lyft fram att de gjort då de satsar på storstäderna i Sverige. Livstil blir dock mer och mer 
intressant. Drivkrafterna är även bra att utgå ifrån vilket kan vara allt från avkoppling till 
statusbyggande. Som nämnt tidigare så jobbar Langely på att hålla kundens förväntningar 
nere. Detta på grund av att de har ett stort spann av olika kvalité speciellt när det gäller val av 
hotell. Det är därför viktigt för Langley att urskilja vilken typ av kund som ringer och vad just 
den söker. Även Hammarstrand framhåller vikten av att hitta nya målgrupper vilket de strävar 
mot men finanskrisen medför en viss försiktighet både för kunder och företag.  
 
Socioekonomiskt tankesätt handlar enligt Andersson och Vincze (2000) om att dela upp 
kunderna i vilka ekonomiska tillgångar de besitter. Det kan handla om inkomst, utbildning, 
samhällsklass och tillgångar.  Även om tankesättet inte är så utvecklat så används det enligt 
Swarbrooke Svedahl poängterar dock att man bör komma ihåg att ett flertal fortfarande väljer 
efter pris. Han menar att det ibland kan bli för stort fokus på produkten men att ”it is still all 
about money”. Folk vill gärna hitta den billigaste resan. I nio av tio fall är första eller andra 
frågan, vad är priset? Larsson menar att de som erbjuder dyrare paket automatiskt lockar ett 
lite äldre klientel 40-50+ (vandring, äventyr).   
 
Andersson och Vincze (2000) lyfter fram kunden söker en lång rad av fördelar som till 
exempel kvalite och värde. Svedahls företags sätt att segmentera är genom att det finns flera 
olika valmöjligheter som attraherar olika grupper. Dessutom tänker de på vilka olika 
marknadskanaler de använder till de olika grupperna till exempel marknadsförs golfhotellen i 
golftidningar däremot marknadsför man inte de tvåstjärniga hotellen i ”Alanya” i samma 
tidning. När kunden däremot går in på hemsidan kan de se hela utbudet, som innehåller en 
mängd olika erbjudande som attraherar olika segment. Beteendet är enligt Andersson och 
Vincze (2000) en viktig källa till segmentering då användning av varan eller tjänsten delar 
upp marknaden. 
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5 Slutdiskussion
 
 
I detta slutliga kapitel kommer vi att besvara vårt syfte. Detta med hjälp av vår kunskapsbas 
som består av det teoretiska kapitlet och den empiriska och teoretiska analysen.  
 

5.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med fokus på turism och ressektorn, analysera och klargöra 
vikten av paketering av resor och hur värde på olika sätt kan skapas för kunden. Detta gör vi 
genom att fokusera på dessa utvalda delar: 

• Kundens behov och hur paketering därigenom kan vara värdeskapande. 
• Hur företag kan arbeta för att ge kunden ett ökat värde genom paketering. 
• Hur reseföretag segmenterar och om något specifikt segment är mer benäget att köpa 

paketlösningar.  

5.2 Den självständiga kunden?   

Paketresan var från början det enda sättet för massorna att resa på grund av regleringen medan 
paketresan idag är helt valfri. Dagens kund är betydligt mer resvan och har tillgång till en 
mängd information, därigenom har den alla förutsättningar för att skapa egenhändigt 
paketerade resor. Genom Internet kan de boka flyg och hotell, men även en mängd andra 
tjänster såsom biluthyrning, utflykter etcetera. Kundens krav har genom tiderna förändrats 
enormt mycket och har gått från att kunden haft begränsade valmöjligheter, till att de har alla 
möjligheter i världen att skapa sina egna paketlösningar. Alla dessa valmöjligheter har skapat 
en stenhård konkurrens för resproducenter. Dessa krav har tvingat researrangörer att ständigt 
vara på språng och anpassa sig till kundens krav och producera resor därefter. 
Researrangörerna måste därmed ta hänsyn till kundens enorma och ombytliga krav samtidigt 
som ekonomin begränsar produktionen. Varje enskild individ ställer högre krav på 
reserbjudanden och reseföretagen att skapa en produkt som passar just des behov. Det som 
ytterligare skapar problem för företagen är som Svedahl poängterar att; 
 
”Det finns inte en dagens kund, utan att den beroende på vilken situation de är i och vilken typ 

av resa den tar ställer olika krav” 
  
De olika situationerna är bland annat beroende på vilken fas i livet man är i, vilka personer 
man reser med etcetera, dessa faktorer ökar komplexiteten och ställer krav på flexibilitet hos 
företagen. Företagens utmaning ligger dock i att det aldrig går att nå ut till alla, utan de måste 
välja vilka behov de kan tillgodose och inrikta sig på dessa. Genom att företagen har en tydlig 
inriktning av sin produkt kan de lättare nå ut till den målgrupp som attraheras av erbjudandet.  
 
Poon (2002) lyfter även fram kundens självständighet, vilket även bidrar till att kunden kan ha 
viljan att sätta samman sin resa själv, detta medför att turisten i hög grad själv kan styra över 
resultatet. Dock har det framgått under intervjuerna att det fortfarande finns många som 
uppskattar att köpa färdigpaketerade resor. Som tidigare lyfts fram är många av de som köper 
paketerade resor både erfarna och har stor resvana. Detta fann vi motstridigt då vår fördom 
innan uppsatsen början var att de paketerade resorna främst tilltalar den oerfarna resenären, på 
grund av dess enkelhet och säkerhet. Vi har dock ändrat uppfattning gällande detta då 
researrangörerna framhöll sina resenärer som resvana vilket dock kan bero på 
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researrangörernas speciella resor. De som intervjuades jobbar inte på något av de traditionella 
charterbolagen. De erbjuder istället lite mer exklusiva resor eller resor som har högre prestige 
än vanliga charterresor.  
 
Meethan (2001) tar upp att turister idag har mindre tid, samtidigt som de vill maximera sin 
upplevelse vill de lägga ner mindre tid på att hitta dem, trots detta söker de individuella resor 
istället för de paketerade resorna som ser lika ut för alla. Därför är det viktigt för researrangörer 
att finna ett sätt att skapa paketresor som inkluderar olika attraherande inslag för de olika 
resenärerna. Företagen kan därigenom skapa förutsättningar för kunden att själv välja och sätta 
ihop sitt eget paket utifrån företagets premisser. För att göra resorna attraktivare kan paketering 
vara ett sätt att få kunden att känna att den får ut mer av resan. Dock är det viktigt att företaget 
inte går för långt i att skapa en attraktiv produkt, utan en vinst måste samtidigt uppnås.  
 
Enligt Smith (2007) så kan man genom att sätta ihop paket maximera bekvämligheten för 
kunden, sänka de egna kostnaderna, men också tillföra värde. Tyvärr har paketresan i många 
sammanhang fått en lite dålig (konservativ) klang och det vi tror att folk tänker på mest är de 
paketerade charterresorna med Ving, Apollo eller Fritidsresor. Som vi fått höra i intervjun med 
Stålnacke att deras kunder anser inte att de åker med charter eftersom de åker med Langely. 
Men enligt Stålnacke själv så är Langely precis som de just tidigare nämnda charterbolagen 
just ett sådant. Charterresa och paketresa kan alltså fungera för vem som helst, det hänger mer 
på resan som produkt och även till viss del företagets image.  
 
Vi vill trycka på ett argument som Pine och Gilmore (1999) tar upp och det är faran med att ge 
kunden ett alltför stort utbud. Även om dagens kund tror att den vill ha fritt val och 
individuella lösningar är det inte säkert att så är fallet. Kanske är det alltför komplext för en 
kund att sitta här i Sverige och veta exakt vad den vill ha ut av en resa till andra sidan jorden. 
Här kommer researrangörens roll in, att få kunden att tro att just den researrangören kan 
förmedla den bästa upplevelsen till bästa pris. Detta genom att kunden ska få känslan av att den 
själv har en stor valmöjlighet. Det talas ofta om att de som köper paketerade resor är 
barnfamiljer, vilket vi även får bekräftat av våra intervjupersoner. Detta beror på de paketerade 
resornas enkelhet, deras säkerhet och för deras konkurrenskraftiga priser. För andra 
kundgrupper kan däremot färdigpaketerade resor göra att kunden förlorar lite av prestigen som 
en resa innebär.  Tillbaka till Stålnackes argument om att det finns de som anser att de inte åker 
charter eftersom de inte åker med ett av de traditionella bolagen utan med Langely. Langley 
måste då ha lyckats få folk intresserade av just deras säregna produkt så att de förbiser det 
faktum att de i själva verket åker charter. Kanske är det mest effektiva sättet att paketera en 
charterresa är att dölja att det just är en charterresa och istället framhäva produktens särprägel. 
Detta visar två av de researrangörer som vi intervjuat. Phoenix resor har fokus på kultur och 
annorlunda resupplevelser och Langley har stort fokus på aktiviteter vilket de uttrycker som 
aktiv avkoppling. Dessa researrangörer är dock mindre, de större företagen har helt andra 
förutsättningar och deras inarbetade ”charterstämpel” kan vara svår och till och med onödig att 
försöka jobba bort.   
 
Dagens resenär kännetecknas av flexibilitet vilket gör att researrangörerna måste skapa 
flexiblare lösningar. De bör i högre grad använda sig av olika sammansättningsmöjligheter på 
paketeringen så att kunden känner frihet samtidigt som den får ett flertal olika alternativ så att 
den kan hitta något som passar just den. En annan lösning är att som Phoenix erbjuda 
färdigproducerade resor men samtidigt erbjuda tjänsten att helt skräddarsy resor. Risken med 
detta är dock att det blir väldigt dyra resor och att det kräver en viss kvantitet av kunder. Som 
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vi nämnt så måste företagen hela tiden vara försiktiga med att gå för långt i att skapa produkter 
som kunden säger sig vilja ha men som den i slutändan inte är redo att betala för.  
 
Även om dagens kund är betydligt mer självständig vilket man då kan tycka borde leda till 
mycket självproducerade resor så kanske inte så är fallet. Vi tror istället att dagens 
självständiga kund lägger ner tid på att hitta de mest intressanta researrangörerna och 
paketerbjudandena. Givetvis finns den självständiga kunden som helt sätter samman sina egna 
resor men vi tror fortfarande inte att de idag är en majoritet.  
 

5.3 Paketresa ja eller nej  

Vad är det då egentligen som gör att kunden trots allt väljer att köpa färdigpaketerade resor? 
Eller som Olsson uttrycker sig; 
 
”Om alla har tillgång till allt, varför ska man då köpa en paketerad resa av ett företag och inte 

sätta ihop resan själv.” 
 
Detta är något som även vi funderat på mycket under uppsatsens gång. Vi har sett tre tydliga 
anledningar till varför kunden föredrar paketerade resor. Vi har utgått ifrån Ho och Cheng´s 
(1999) modell över värdemixen. Dock har vi modifierat den något och fokus ligger på vad 
kunden får för värde av att köpa en paketerad resa.  
 

 
Figur 4 Paketresans värdemix 

 
Den första delen vi sett är produkten i sig. För det första finns det resor som är väldigt 
komplicerade att genomföra på egen hand. Du kan behöva speciella tillstånd eller att 
språkbarriären är för stor. För det andra kan en annorlunda reseprodukt innebära en viss 
prestige. Återigen som Hammarstrand framhåller; ”när man köper en resa köper man inte bara 
resan utan prestigen som resan medför, det är ett sätt att köpa in sig i en liten elitistisk grupp 
som har de ekonomiska förutsättningarna”. Resande i sig är prestige, men kanske framför allt 
vilka typer av resor man gjort, dessa gör att man kan differentiera sig från mängden och hävda 
sin egen individualitet. För att verkligen imponera på andra och få en allt högre status krävs 
alltmer säregna och komplexa resor. Dock innebär det inte att man hela tiden måste hävda sin 
individuallitet, utan att man snarare väljer sina tillfällen. Detta gör att den ”vanliga” 
charterresan inte måste uteslutas helt. 
 
De resor som är säregna och komplexa innefattar fler stödtjänster, kunden söker inte längre 
enbart resan med hotell och en sandstrand, utan man aktiverar sig mer under resans gång, med 
stödtjänster menar vi då exempelvis surfning, vandring etcetera. Dessa stödtjänster tillsammans 
skapar ett attraktivare paket för kunden då den får fler möjligheter att aktivera sig om den så 
önskar. En annan del av produkten är kunskapsdelen vilket består i den kunskap som företaget 
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och reseledaren besitter. Kunden kan omöjligt ha samma kunskap då världen är i konstant 
förändring, förarbetet skulle bli enormt tidskrävande om kunden själv skulle sätta samman det. 
Detta skapar ännu en aspekt till varför kunden bör välja en paketerad resa. Vi anser att för att 
uppnå den prestige man vill ha med vissa resemål krävs det att man har information om 
resemålet. Vilket kan vara svårt att få på egen hand. Just kunskap tror vi kan komma att bli 
alltmer betydelsefullt på grund av dagens komplexa resor. För att verkligen ta sig fram och få 
ut det mesta av resorna krävs att någon verkligen förmedlar detta.  Dessutom har vi valt att 
lägga till säkerheten som en del av produkten. Detta för att vid köp av paketresa skyddas den 
automatiskt av paketreselagen, vilket ger större säkerhet för kunden. Dock går det att kringgå 
detta genom att kunden själv bokar två komponenter av samma företag samtidigt. Därför har vi 
valt att göra den delen lite ”svävande”.  Vi anser dock att säkerhetsaspekten tillför ett värde till 
den paketerade resan som är värd att poängtera.  
 
Den andra delen till att välja en färdigpaketerad resa kan vara bekvämlighet. Dagens människa 
har generellt sett en stor brist på tid vilket innebär att tidssparande blir av stort värde. De som 
reser flitigast och har möjlighet att lägga som mest pengar på resor är generellt sett de 
yrkesverksamma så det som är mest dyrbart för dem är inte pengar utan tid. Detta lyfter 
Swarbrooke och Horner (2007) fram genom att säga att följden av detta är all-inclusive detta på 
grund av att kunden tjänar mer pengar och har mindre tid att spendera dem på. Resenären 
sparar både tid när det gäller förarbete innan resan, men dessutom sparar den tid under själva 
resan då den slipper att ägna sig åt research på plats. Något som vi även nämnde tidigare var att 
införskaffa den kunskap som researrangören har är enormt tidskrävande. Hammarstrand tog 
dessutom upp det faktum att en paketerad resa innebär bekvämlighet genom att kunden slipper 
hitta rätt hotell och att undvika dåliga restauranger. Han menar att istället för att ”flumma runt” 
så är allt redan ordnat.   
 
Den tredje delen är priset som är en viktig faktor, Svedahl påpekade är det en fråga som tidigt 
kommer upp när man jämför resor. Kunden vill alltid känna att den får göra ett ”kap”. Genom 
att köpa paketerade resor kan kunden få ett billigare pris men framför allt så vet kunden redan 
innan på ett ungefär hur mycket pengar som går åt. Denna aspekt tror vi är av ännu större 
betydelse då ekonomin idag ser ut som den gör vilket gör att folk kan få en större uppfattning 
av hur mycket pengar som går åt på resan. Framväxten av allt fler all-inclusive hotell har tagits 
upp i flera av intervjuerna och Svedahl påpekade att de ät en framväxt på kundens begäran och 
att de är populära eftersom de just inkluderar allt. Detta ansåg Svedahl var en av grundpelarna i 
att de blivit så populära eftersom kunderna då inte behöver tänka på pengar under resans gång 
och att en sådan resa faktiskt kan bli billigare i det långa loppet. 
 
Även om kunden idag har tillgång till allt så finns det uppenbarligen ett behov av paketering. I 
nästa avsnitt diskuterar vi kring företagets möjligheter att utifrån kundens behov skapa 
distinkta paketlösningar. 

5.4 Företagets paketeringsmöjligheter  

Hur ska då företaget arbeta för att möta kundens behov? Till att börja med måste företaget ha 
en tillräckligt intressant och välarbetad produkt så att de differentierar sig från övriga 
researrangörer. Detta för att kunden ska känna att den får något extra värde tack vare 
”paketet”. Om produkten i sig inte innehåller något ”extra” element så kan företaget alltid 
lyfta fram prisfrågan eller bekvämligheten. Som tidigare lyfts fram är vissa resor näst intill 
omöjliga att skapa själv, detta ger researrangörer ett stort försprång då de därigenom inte har 
någon direkt konkurrens från kunden som egen reseproducent. Då det gäller prestige kan 
företaget skapa det på olika sätt dels genom att ha exklusiva resor till ett högre pris och dels 
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genom att erbjuda annorlunda resor såsom äventyrsresor etcetera. Genom att erbjuda det lilla 
extra i resans paket blir den så mycket mer attraktiv.  
 
Eftersom kunderna mer och mer tar in sina intressen i sitt resande är det något som 
researrangörerna måste anpassa sig efter. Normann (2000) tar upp att då marknaden och 
teknologin förändras så snabbt möjliggör detta en marknad för mindre nischade leverantörer 
som svar på de speciella önskemålen från kunderna. Han framhäver dock också att de större 
företagen har en möjlighet genom att de kan bredda utbudet och involvera fler funktioner. 
Eftersom de inte hela tiden själva kan stå för alla delar till allas intressen, då det är snabbt 
föränderligt, bör de satsa mer på samarbeten. Genom att göra detta kan de hela tiden vara 
aktuella i trenderna, dock måste de vara försiktiga för att inte verka för ombytliga vilket kan 
förstöra deras image. Genom att företagen själva erbjuder eller att de har fördelaktiga 
samarbeten får kunden mer att välja på och gör det bekvämare att använda sig av ett företag 
istället för att fixa allt själv. Dock gäller det att man följer med i tiden och visar upp alla 
erbjudanden och fördelar på hemsidan. Detta för att kunden lätt ska få en överblick över vad 
den kan välja mellan och på så sätt känna sig lockad att välja att resa med ett företag istället 
för att plocka ihop en egen hos flera olika.  
 
När det gäller prisfrågan vid paketering har resebolagen en fördel mot den enskilda personen i 
och med att de genom att de använder större kvantiteter kan pressa ner priset och därmed 
dessutom kan ta ett lägre pris från kunden. Både företaget och kunden vinner på detta. Smith 
framhåller att företaget kan sänka sina egna distributionskostnader genom paketering.  
Företaget får genom omfattad paketering inte bara in pengar för exempelvis flyg och boende 
utan tjänar även pengar på dykning, mat och andra utflykter. Detta kan även innebära att även 
om de inte tjänar så mycket på en specifik del så kan de ta igen det genom de andra delarna. Då 
lågkonjunktur nu råder blir priset ännu mer betydande och företagen kan försöka att bli alltmer 
specifika i priset för att kunden verkligen ska känna att den vet hur mycket pengar som 
kommer att gå åt. 
 
Det som gör resor komplext är att kunden inte kan bedöma resan innan den har ägt rum på 
grund av dess immateriella karaktär. Detta innebär att förtroende för företag är av stor vikt. 
Detta bekräftades av intervjuerna då företagen poängterade Internet som viktig men framhöll 
ändå vikten av personlig kontakt. Även om Internet är livsviktigt för företagen så tror vi att den 
personliga kontakten kommer att fortsätta att vara av stor betydelse då människan ändå har ett 
stort behov av personlig kontakt. Givetvis spelar typen av resa in för hur mycket kontakt 
kunden känner att den behöver med ett företag. Vid en kortare resa eller en resa som inte är så 
dyr tror vi dock inte att mänsklig kontakt är av samma betydelse. Dessa resor gör att det blir 
viktigare för företagen att ha en väl utarbetat hemsida som både är informativ och inspirerande. 
Hemsidan är därför betydelsefull på två olika sätt, dels som förmedlare av resor men också 
som informator av resemål. Vi tror därmed att kunden bör ha möjlighet att beställa resa över 
Internet då detta besparar företaget tid, vilket även är pengar.  
 
Då paketresor kan innehålla ett flertal delar kan det vara av stor vikt att hemsidan bidrar till att 
kunden får en tydlig bild av paketets innehåll men kanske framför allt en känsla för resan. 
Hemsidan kan ha en rationell indelning där solresor, vinterresor och äventyrsresor är tydligt 
uppdelade. För att ytterligare väcka intressen kan företag även spela mer på det emotionella 
såsom lycka, äventyrslust och mystik. Även om hemsidan ska vara informativ så anser vi att 
den inte behöver vara alltför informativ utan att den ska ha en mer berättande karaktär och 
därigenom väcka känslor och reslust. Då vi tror på mer dynamisk paketering och som Svedahl 
tidigare nämnt en ”ala carte paketering” ska detta tydligt framgå av hemsidan. Kunden ska 
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kunna gå in och plocka ut de delar som den söker. För att kunna ge kunden flera olika 
valmöjligheter blir samarbeten av stor vikt. Samarbetena blir viktiga och kanske avgörande för 
att skapa flexibla paketlösningar eftersom researrangören, i alla fall de mindre nischade, inte 
kan hålla i varje liten del.  
När det gäller researrangörer och deras paketerbjudande måste de hålla hårt i de kunder de har 
vilket är betydligt mer problematiskt än man kan tro. Det handlar tyvärr inte enbart om att 
skapa en bra relation till kunden, utan även om att ge kunden som vi tidigare sagt en stor 
flexibilitet och ett stort utbud av resor.  Kanske kan företag knyta an till kunden mer genom 
reklam för kommande resor dels på själva resan men även genom att skicka ut påminnelser på 
att det var en viss tid sedan kunde åkte med företaget och den därför får en viss rabatt eller 
andra fördelaktiga erbjudanden. Vid annorlunda resor kan resenärer ofta få en bra kontakt med 
varandra då de kan ha liknande intressen. Researrangörer kan jobba på att skapa en bra 
stämning på resan så att gruppen nästkommande år kan komma att göra en liknande resa.  
 
Företagen har stora möjligheter att skapa värdeskapande paketlösningar för kunden men står 
även inför utmaningen att få återkommande kunder. För att poängtera vikten av att nå sina 
kunder fortsätter nästa avsnitt kring resonemang kring segmentering.  

5.5 Segmentering 

Företag använder sig av segmentering för att hitta sin specifika målgrupp. Finns det då några 
specifika segment som är mer lämpade för paketering?  
 
Demografisk segmentering 
När det gäller segmentering tycker vi det är lika svårt som de vi har intervjuat att lyfta fram 
specifika segment som föredrar paketering. Det största segmentet som föredrar paketresor har 
vi, liksom intervjupersonerna, dock kommit fram till är barnfamiljer. Detta tror vi främst beror 
på säkerhetsaspekten men givetvis även på att man som barnfamilj behöver mer struktur och 
kanske en något högre standard. Barn har en tendens att ta upp endel tid och då båda 
föräldrarna ofta jobbar i en familj så blir tidsbristen ett stort faktum. Bekvämlighetsaspekten 
gör att det är enklare att som barnfamilj åka med en paketerad resa dessutom finns ofta 
aktiviteter speciellt utformade för barn på destinationen. Något som vi kan tänka oss är att 
eftersom dagens föräldrar har en större reserfarenhet krävs kanske paketerade resor även till 
något annorlunda resmål och som även tilltalar föräldrarnas intressen. Vi ställer oss tvekande 
precis som Swarbrooke (2007) till den traditionella segmenteringen. Han menar att den gamla 
uppdelningen av segmentering inte är anpassad till dagens skiftande samhälle.  
 
Vid ålderssegmentering finns alltid en fara, vilket är att människor gärna vill känna sig yngre 
än de är. Detta medför problematik för företagen att fokusera marknadsföringen utifrån ålder. 
Phoenix har en ålderssegmentering då de satsar på 50 + men faktum är att det handlar mer om 
prisfrågan och att deras resor är kulturfokuserade som gör att de lockar till sig ett visst 
livsstilssegment. Då kulturresor har en tendens att vara dyrare, fungerar detta lite som en slags 
ålderssegmentering eftersom äldre ofta har mer pengar. Swarbrook och Horner (2007) påpekar 
att allt fler ungdomar får en högre inkomst, vilket gör att man inte kan ta den generaliseringen, 
om att äldre har mer pengar, fullt ut längre heller. Vi vill argumentera mot det då vår erfarenhet 
är att ungdomar studerar under en allt längre period, vilket medför en mindre inkomst som 
resulterar i att de inte har råd med de dyra resorna.  
 
Äldre människor idag går inte heller att generalisera då vissa har begränsad resvana men andra 
har stor reserfarenhet. Detta ställer även högre krav på researrangörerna som ska möta dessa 
olikartade viljor. Swarbrook och Horner (2007) tar upp att enligt den traditionella 
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segmenteringen tycker äldre människor om lugnare aktiviteter som bingo och bowling. Men 
Olsson tar upp det faktum att äldre människor idag är friskare och mer aktiva. Därmed kan man 
inte som företag satsa på enbart lugnare aktiviteter till sina äldre resenärer. Dock kan man för 
att attrahera ett äldre segment locka med en pensionärsrabatt istället.  
 
Socioekonomisk segmentering 
Prisfrågan har vi poängterat som central. Fastän vi tidigare redan lyft fram priset vill vi bara 
understryka att det kan vara effektivt att segmentera utifrån priset. Stålnacke framhöll tidigare 
att de segmenterar redan från den stund som kunden ringer in till företaget. Eftersom de har så 
stor vidd på företaget är det viktigt att i ett tidigt skede ta reda på vem kunden är och hur 
mycket pengar den är beredd att lägga på själva resan.  
 
Psykografisk segmentering  
Swarbrook och Horner (2007) tar upp att kunden kommer att kräva mer oberoende designade 
paketerade resor, med en större fokus på äventyr och aktivitet. Detta var även något som 
Svedahl pekade på att aktiva resor är tacksamma att paketera. Återigen kommer vi in på 
produkten och tidsbristen. Om kunden vill ha en ren aktivitetsresa kan det vara lämpligare att 
köpa en paketerad resa än att organisera den själv. Exempelvis vill en kund ha en ren dykresa, 
sju av tio dagar vill kunden dyka. Kunden kan antingen kolla upp dykmöjligheter hemifrån 
eller också ta sig till destinationen och där göra research. Problemet blir att nästan garanterat så 
kommer resan att bli dyrare och dessutom blir all faktainsamling enormt tidskrävande. Det är 
inte bara frågan om att spara tid utan även en viss säkerhetsaspekt. Genom att åka med ett 
välkänt reseföretag har de ett visst ansvar och kunden har någon att ställa till svars om något 
skulle inträffa. Som Svedahl tidigare sagt kräver mer komplexa resor mer paketering. Vid 
enklare resor såsom kortare weekendresor kan det vara enkelt för kunden själv att sätta 
samman, medan vi håller med Svedahl om det faktum att resor som går längre bort är mer 
komplexa och kräver mer planering, därmed är de mer lämpade för paketering.  
 
Livsstil är det främsta sättet att segmentera utefter. De andra segmenten har på något sätt blivit 
”lite luddiga”. Om man tittar på två personer som har samma ålder så kan den ena vara väldigt 
frisk både fysiskt och mentalt medan den andra kan vara helt tvärtom. Likaså när det gäller 
resande kan den ena ha mycket resvana och söka sig till väldigt annorlunda resmål samtidigt 
som den andra kanske reser charter vartannat år gärna till samma resmål. Det vi vill förtydliga 
med detta är att livsstil och intressen mer speglar personen istället för att bara tillhöra en grupp.  

5.6 Framtidsutsikter    

Som vi tidigare nämnt kan destinationerna själva skapa paketresor, detta tror vi kommer att ha 
sin framfart i dagens globala samhälle. Då behöver kunden endast köpa flygstol och sedan har 
destinationen själv plockat ihop ett paket. Detta innebär för företag på destinationen att den 
naturligt har reseledare på plats, ett stort kontaktnät och kunskap om destinationen. För kunden 
innebär det att den kan få större kontakt med lokalbefolkningen och en större kunskap om 
destinationen. Kanske finns det idag inte så stor anledning till att just ha just svenska reseledare 
på destinationen utan kanske blir det mer uppskattat med inhemska reseledare för att på så sätt 
komma närmare kulturen. Det största problemet vi kan se med detta är att det framgått att 
kunden idag ofta söker personlig kontakt med företaget vilket kan vara svårare om företaget 
inte ligger i Sverige. Vi tror dock att kunden kommer att bli redo för detta i framtiden. Det 
kommer kanske att ta sin början främst då det gäller kortare resor som inte är speciellt 
komplexa för att senare för att sedan överta en allt större marknadsandel.  
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När det gäller paketresans framtid så ser vi ljust på den. I våra ögon kan paketering definitivt 
vara värdeskapande för kunden. Även om resan kan sättas samman på egen hand tror vi att 
paketet fortfarande kan väga tyngre än friheten av att paketera själv. Genom att 
researrangörerna inkluderar mer och mer aktiviteter i sina urval av aktiviteter kan kunden 
istället finna all information på ett och samma ställe. Den framtida resenären tror vi inte 
kommer att få mer tid däremot kanske den kommer att ha mer pengar och att den kommer att 
vara mer medveten om kvalitén vilket vi tror kan leda till exklusivare paketresor. Den enskilda 
resenären som själv pusslar samman sina resor kommer alltid att finnas kvar och förmodligen 
öka i antal, dock kommer de stora massorna fortfarande att föredra de färdigpaketerade 
resorna. Vi instämmer i Derek Jones citat:  

 
”I strongly believe that there is life in the package dog yet” 

(Jones, 2005:1) 

5.7 Slutsats 

• Kundens behov är i dagens samhälle mycket varierande och man kan inte urskilja ett 
specifikt behov. Vi har dock kommit fram till en värdemix där vi lyfter fram tre 
huvudsakliga anledningar till varför paketering kan vara värdeskapande för kunden. 
Dessa tre faktorer är produkt, bekvämlighet och pris. Genom paketeringen kan kunden 
få en förfinad produkt dessutom få tillgång till resor som annars är svåra att själv sätta 
samman. Dessa resor kan då fungera som en statussymbol och hjälpa till att stärka 
kundens egen image och stärka kundens individualitet som är av stor vikt i dagens 
samhälle. Då skapandet av en individualitet är ett av kundens främsta behov ökar det 
efterfrågan på mer flexibla paketlösningar. Den andra faktorn, bekvämlighet, fokuserar 
främst på kundens tidsbrist vilket resulterar i att den söker snabba lösningar men även 
besvärande moment som att undvika dåliga restauranger etcetera. Den tredje faktorn 
består av priset som dels kan bli lägre men även att kunden på förhand vet ungefär vet 
hur mycket pengar den kommer att göra av med.  

 
• Företag måste utgå från kundbehoven ovan och de rådande trenderna för att ge ökat 

värde genom paketering. Vi har dessutom urskiljt ytterligare tre punkter som är 
samarbeten, differentiering och Internet. För att kunna erbjuda mer flexibla 
paketlösningar och ett större utbud är samarbeten av stor vikt. Detta på grund av att 
kunden kräver fler aktiviteter och att det återigen blir bekvämare för kunden. När det 
gäller differentiering så gäller det för företagen att ha en annorlunda och välarbetad 
paketlösning. De kan dock även differentiera sig genom att ha ett lägre pris. En tredje 
faktor på hur företag måste arbeta är att låta sina paketerade resor synas på Internet. 
Annars har de ingen chans att nå ut till kunderna som då istället väljer att paketera på 
egen hand.   

 
• Kundbeteenden är precis som kundbehoven svåra att generalisera, dock måste företagen 

ha vetskapen om kundernas beteenden för att segmentera och därigenom välja sin 
målgrupp. Vi har inte kommit fram till specifika segment som föredrar paketerade resor 
dock kan man se en tendens att barnfamiljer föredrar paketerade resor på grund dess 
bekvämlighet. Den starkaste trenden ligger dock i att fokusera på kundens livsstil och 
intressen. Denna del tror vi kommer att utvecklas ytterligare framöver.  
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Bilagor
 
Frågeformulär 

Intro 

• Kort presentation av dig själv och företaget 

Paketering 

• Vanligast typ av resa att paketera (vinter, sol, äventyr) 

• Grad av paketering ( vilka typer av paketering finns) 

• Konkurrens ( paketera själv/ företag som har eller mindre paketering) 

• Prisfrågan (paketering billigare/dyrare) 

• Segment (vilka föredrar paketering) 

• Förändring (nu, då och framtid) 

Internet 

• Konkurrens (internetbaserade, ej internet) 

• Förändring av internet (hur ser du på den) 

• Samarbetsformer (länkar etc.) 

• För- och nackdelar (fysisk/ visuell) 

• Internet som värdeskapande (tvåvägskommunikation) 

• Framtidsvisioner (globalisering, trender etc.) 

Kund 

• Förändringar i kundens agerande 

• Nya målgrupper (nisch) 

• Motivation för resande (aktivitet, avkoppling, status etc.) 

• Vilka segment åker vart ( finns tydliga mönster?) 

• Förväntningar och krav (hur ser kunden ut idag) 

• Företagets image ( lever ni upp till förväntningarna) 

• Framtid (beteende, typer av resor etc.) 

Värde 

• Vilket värde förmedlar ni (olika typer av värden) 



 

 

• Vad är värdeskapande för kunden idag? (tid, utbud, kvalité, pengar etc.) 

• Relation till kunden (hur viktig?)  

• Identitet ( betydelsen av att skapa värde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju Tobias Larsson (2008-11-27) 

Tobias jobbar som chefsredaktör på resetidningen Vagabond och har jobbat där i tidigare var 
han för ett kort tag frilansjournalist.  
 
Trender som han har uppfattat inom paketeringen av resor är att det har blivit mer 
individanpassat och resebolagen skräddarsyr resor på ett helt annat sätt än förr. Kunderna är 
mer pålästa, kunniga och vet vad de vill ha. Vilka målgrupper som specifikt attraheras av 
paketerade resor var svår att urskilja, detta beror mestadels på paketet i sig. Barnfamiljer är 
väl den målgrupp som urskiljer sig mest.  
 
De resor som han ser högst grad av paketering inom är ”all- inclusive” och möjligen skid och 
safari resor. Detta eftersom att de kan vara svåra att arrangera själva (då med speciell tanke på 
safariresorna). Kan vara svårt att skaffa alla tillstånd osv. själv hemifrån, då är det lättare att 
åka med en förbeställd resa. Skidresorna attraheras till stor del av paketerade resor, men även 
där har han sett att företag har börjat med en allt större andel av individuell anpassning. 
 
En framtid för researrangörer och paketerade resor ser han helt klart. Det är något som alltid 
kommer att finnas, med sina konkurrenskraftiga priser och enkelheten de erbjuder, bara det att 
populariteten går i vågor.      
 
Nätet lockar helt klart fler och fler människor att boka online, dock finns det även en 
begränsning med nätet, med att man inte har någon support tjänst med. De som spenderar mer 
pengar på sina resor, som tillexempel på en safari resa, vill gärna ha någon som de kan vända 
sig till, ringa om något skulle gå fel. Ger större säkerhet när man lägger ut så mycket pengar. 
Medan vanliga charterresor och flygresor kommer folk hålla sig till nätbokningar.   
 
Nya trender och samarbetsformer ser han i att folk vill ha mer från en sida, köper man en resa 
vill de även erbjudas information om resemålet. Det växer upp massa bloggar och 
communities som kunderna använder sig av för att få tillgång till mer information. Som 
trender syns även sidor som couch sufing och byte av boende sidor fram.  
 
När det gäller imagen på resebolagen tror han att det spelar roll, men att det är mer viktig 
skillnad mellan de olika nischade företagen som satsar mer på äventyrsresor än vad det spelar 
för roll om man åker med Apollo, Ving eller Fritidsresor. Där är det mer priset som spelar en 
roll.  
 



 

 

Att speciella målgrupper väljer olika destinationer anser han är lite svårt att urskilja. De som 
erbjuder dyrare paket lockar ett lite äldre klientel 40-50+ (vandring, äventyr). Medan det 
yngre klientelet söker sig till charterresor på Kos osv. Charterresor är väldigt inne på 
barnfamiljerna också.  
 
Mest värdeskapande för kunden idag tycker Tobias är svårt att svara på, det beror på så många 
olika faktorer.  
 
Förfrågningar till Vagabond får de mycket om aktivitetsresor samt sol och bad. Främsta 
resemålet är väl Thailand.   
 

 

 

Intervju Göran Ohlsson (2008-12-02) 

Göran Ohlsson har 45 års erfarenhet inom resebranschen. Han har jobbat inom allt ifrån att 
vara verkställande direktör för femton hotell till att vara tomte i miniklubben. Ohlsson har 
många bollar i luften då han är föreläsare och har en mängd olika projekt på gång.  
 
Paketering 
Ohlsson har reflekterat mycket över paketeringens utveckling och ser likheter mellan 
helpensionspaketeringen och dagens all-inclusive resor. Den stora förändringen är att 
helpensionspaketeringen grundades på grund av luftfartsverkets bestämmelser. Chartern fick 
inte endast transportera turisterna från en plats till en annan utan var tvungen att inkludera fler 
faktor såsom transfer, reseledare, boende etc. Dessutom satte den så kallade ”tio-regeln ” upp 
gränser. Vilket innebär att man på varje resa var tvungen att ha minst tio resenärer på varje 
flyg. Ohlsson belyser att det väldigt snabbt har gått mot ett mer och mer avskalat paket detta 
för att man blev tvungen att skära ner på kostnader. Bestämmelserna luckrades senare upp 
från helpension till halvpension. Sedan erbjöds lunchkuponger för att vidare gå över till 
endast frukost, slutligen försvann även den.  
 
Ohlsson menar att frigörelsens grund kom från avregleringen i flygbestämmelserna i USA. 
Detta gjorde att reglerna ”ruckades” upp även här i Sverige.  Därefter kunde man flyga vart 
man ville och resan kunde ”strippas” totalt, man kan köpa endast en flygstol. Sedan börjar 
man åter lägga till tjänster såsom halvpension och helpension, till slut inkluderas allt i ett all-
inclusive- koncept. Därmed anser Ohlsson att paketeringen är tillbaka där den började för 45 
år sedan. Pakeringsresonemang har länge funnits i Sverige särskilt om man ser på 
färjeindustrin men det har på senare år intensifierats. Silja line och Stena line har länge jobbat 
med incoming tourism, dessa anser Ohlsson är mycket bra.  
 
Ohlsson framhäver den viktiga skillnaden i att konsumenten paketerar själv mot att 
producenten gör det. Han lyfter fram paketreselagen och det faktum att om du bokar två saker 
av samma bolag vid samma tillfälle faller det under lagen. Om du däremot köper resan ena 
dagen och kringtjänsten vid ett annat tillfälle gäller den ej längre.  
 
Ohlsson minns tillbaka på sin tid när förändringar skulle genomföras och de slutade 
inkludera frukosten i paketet. Sunwing  var först i Spanien med detta. Den fantastiska svenska 
frukostbuffen var en del av Sunwingks varumäre och de var speciellt kända för den. De 
kärvare tiderna tvingade dem att skära ner på utgifterna. Det var en lång och mödosam 



 

 

process att få försäljningsorganisationerna att ta till sig det. Deras argument var att detta 
skulle ge folk en större valmöjlighet. Man tog då bort ca 50 kronor av paketresans 
försäljningspris men lät kunden betala 50 kronor per frukost vilket ändå genererade vinst. Då 
merparten av resenärerna fortfarande köpte till frukosten, resulterade detta i en vinst på ca 8 
miljoner. Detta var ett sätt att depaketera.  
 
Ohlsson lyfter fram att nätflygbolagen har blivit viktigare och tagit över en stor del av 
resebyråernas roll. Ryan Air säljer inte bara flygbiljetter utan  även hotell. De förmedlar 
hotelltjänster dock kräver de att hotellen ska sänka sina priser med 30 till 40 procent för att 
Ryan Air ska kunna ta ut en vinst på affären. ”Flygbolagen blir resebyråer egentligen”  
 
Ohlsson tar upp ett fall i Gambia där man efter ett tag bestämde att göra hotellet till all-
inclusive. Följden blev dock att de lokala näringsidkarna blev drabbade då de börjat dra nytta 
av turisterna i form av souvenirer, restauranger, taxi bilar etc. då turisterna redan hade allt på 
hotellet och därmed inte gick utanför hotellet. Konsekvensen av detta blev att man i Gambia 
slutligen förbjöd all-inclusive. En tendens Ohlsson kan se utifrån detta är att regleringar i 
länder kan påverka paketering i framtiden. Kunden är inte längre tvungen att åka iväg  
veckovis utan kan själv välja att åka bara några dagar.  
 
Kunden 
Ohlsson anser att man möjligen kan prata om gårdagens kund. Då var de som åkte en mer 
grå, homogen massa. Dagens turist är idag och imorgon är en annan.  Ohlsson ser 
fortfarande spår från den gamla turisten. Han pratar om att anpassa sina produkter till sina 
kunder som när Sunwing renoverade tidigare populära lägenheter till Sunprime som innebar 
att de som bodde där inte fick ha några barn. Lägenheterna var frächa och fina som inte ens 
behövdes då svensken äter ute och man ville koka kaffe på rummet utan föredrog istället 
espresso eller machiato.   
 
Ohlsson tar upp att nu mera är hotellrummen populärare detta på grund av dagens starka 
kvinnor som tidigare fick ställa sig i köket trots semester.  
 
Ohlsson säger ”antingen vara det lättare att segmentera eller så var det att man inte gjorde 
det lättare, marknadsföringsfolket bara bestämde sig för att segmentera på ett visst sätt”. Vad 
gäller ålderssegmenteringen så tog den säkert slut för tjugo år sedan. Det finns dock 
fortfarande kvar en viss ålderssegmentering på barnsidan. Ohlsson har ett förstående att det 
finns risker med ålderssegmentering då han själv som 66-åring inte vill klassas som gammal.  
Dessutom är äldre människor idag mycket mer aktiva än för tjugo år sedan.  
 
Kundvärde 
När det gäller kundvärde fokuserar Ohlsson på den säkerhet som etablerade charterbolag 
erbjuder.   
 



 

 

Intervju Reidar Svedahl (2008-12-02) 

Han har 35 års erfarenhet inom resebranschen i allt ifrån hotell, flyg reseledare etc. Nu driver 
han företaget Turkietresor i Norrköping, han är även ute och föreläser på skolor.  
 
Svedahl sammanfattar paketeringens historia genom att paketering på 60-talet bestod av 
helpension, på 70-talet halvpension, 80-talet var det endast frukost, 90-talet ingenting och 
2000 talet åter igen all-inclusive (helpension) normen. Svedahl beskrev att det från måndag 
till fredag flögs affärsresenären vilket planen stod tomma på helgerna. Då passar 
charterindustrin på att använda planen för turister. Han framhåller precis som Ohlsson att all-
inclusive åter är på tapeten men att det finns en skillnad på koncepten. Dagens all-inclusive 
grundas av kundens egna önskemål medan de förr var regelstyrda.  Dock tar han även upp det 
faktum att det på den tiden passade konsumenterna bra eftersom språkkunskaperna var 
bristfälliga och det erbjöd resenären en viss trygghetskänsla. Dagens resenär är däremot 
kunnig genom att tala ett flertal språk. Han lyfter även fram att all-inclusive än idag är 
populärt dels på grund av prisvärdhet men även på grund av kronans bristande köpkraft. 
Svedahl lyfte fram tre grundläggande anledningar till att på 70- och 80- talet åka med charter, 
det ska vara roligare än hemma, varmare än hemma och billigare än hemma. Han menar att 
det fortfarande är varmare utomlands dock tenderar Sverige att bli roligare på grund av flera 
uteserveringar och större acceptans för alkohol. Dessutom börjar det bli dyrare utomlands 
vilket lockar resenärer att köpa all-inclusive där allt är förbetalt.  
 
Svedahl tar upp skillnaden mellan paketering utomlands och i Sverige. Han menar att medan 
charterindustrin i så många år använder sig av att ”depaketera” men att här i Sverige hela 
tiden kämpar för att öka paketeringen till de svenska resmålen så som Sälen. Han poängterar 
att paketering nästan blivit ett kodord inom turism i Sverige.  
 
Svedahl tar problematiken med att definiera vad som egentligen är en paketresa. Han menar 
att man idag enkelt kan gå ut på en sajt och själv boka en resa dessutom finns det ett flertal 
kringtjänster som hotell, hyrbilar, telefonkort etc. Vad är då paketeringen, beror det på hur 
många delar som väljs eller vad? Om man köper en flygstol på en charterresa räknas det då till 
ett paket eftersom charterresan är paketerad?  
 
Grunden till paketeringen är enligt Svedahl det ursprungliga sättet att dölja priser. När man 
tittar på hur primärflygen sänker sina priser så sänker de inte mot alla målgrupper samtidigt 
utan riktar in sig på en speciell typ. Nedan följer ett exempel på detta; 
 
Om affärsmannen till New York som ursprungligen skulle få betala 7000 kronor för en 
flygbiljett som kommer i kontakt med ”Göran och Reidars” resebyrå där han endast behöver 
betala 5000 kronor för samma resa. Detta för att resebyrån har en speciell överenskommelse 
med flygbolaget. Dock vill inte flygbolaget att kunden ska veta detta därför skapar resebyrån 
ett paket med lyxhotell 9900kronor. När resenären sedan jämför detta erbjudande med bara 
flygbiljetten anser den att erbjudandet är ett riktigt fynd. Därav doldes det egentliga priset. 
Detta anser Svedahl är en bra anledning att använda sig av paketering.     
 
Svedahl drar Ohlssons argument om att flygbolag har blivit de nya resebolagen till sin spets 
genom att säga ”alla har tillgång till allt”. Med detta menar han att alla parter, flygbolag, 
resebolag, kunden, har tillgång till samma information.  
 
När det gäller vilka segment som söker paketerade resor så söker affärsresenärer enligt 
Svedahl inte paketlösningar. Däremot barnfamiljer uppskattar paketerade resor på grund av 



 

 

dess bekvämlighet. Komplexa resor såsom en resa för åtta personer till Borneo kan vara ett 
bra alternativ för paketering då resenären slipper att lägga tid och besvär på att söka 
information och sätta samman resan. ”Ju längre bort och desto mer komplext ju mera 
paketering”  
Vissa typer av resor såsom konferenser är i behov av är funktionsgaranti därav paketering. 
Det finns tre själ att paketera, spara tid, spara pengar och spara besvär.  
 
Något som Svedahl har sett växa fram vad gäller paketering är fokus på aktiviteter då speciellt 
i all-inclusive. Man inkluderar idag andra produkter i paketeringskonceptet något som tidigare 
var omöjligt då det inte var tillåtet. För tio år sedan vände trenden och man ville istället skapa 
konkurrens.   
  
Svedahl menar att det idag helt är kunden som väljer paketeringsgrad, den väljer var, när och 
hur paketeringen ska ske. Det kan skilja från dag till dag och resa till resa hur kunden vill ha 
det. Det blir som ett smörgåsbord där man plockar det man vill ha. ”Förut så var det ala carte 
på ena sidan och paketering på andra men nu är det ala carte paketering”.  
 
Internet  
Svedahl har insett vikten av Internet och menar att det inte finns något företag som kan klara 
sig utan någon form av Internet. ”Internet är inte så stort som vi tror …det är mycket större”.  
Charter är gjord för volymer och massor  medan Internet möjliggör att massproducera  
smågrejer. Tack vare Internet kan företag hela tiden uppdatera information till kunden. 
Tidigare använde sig researrangörer endast av broschyrer men idag kan information som 
priser och  produkter, Internet gör att du som företag har total frihet. Det går att ändra och det 
finns ingen tidsförskjutning.  
 
Internet gör att makten har gått från företag till konsument. Genom bloggar gör sig kundens 
röst hörd till andra kunder och det som syns där har större trovärdighet. Svedahl poängterar att 
medan företag har ett större ansvar och därmed inte kan publicera vad som helst så finns det 
inga regler för kunden. Medan företag har marknadsföringslagen som kontroll har kunden 
inget typ av övervakning.   
Internet skapar enligt Svedahl nya paketlösningar, den lilla företagaren blir mer synlig och 
kan lätttare nå ut till sitt segment. Det är en bra distributionskanal för företag med ”udda ” 
produkter. Detta hade aldrig varit möjligt tidigare att nå över hela världen med så 
specialiserade produkter/tjänster. Marknadsföringen har underlättats genom förändringen 
(gröna maskar). Internetbyråer för att ta fram de bästa priserna. Sökord är något som 
företagen kan använda sig av, det är dock viktigare för de små företagen än de väletablerade. 
Han menar att namn som Ving och Fritidsresor redan är inpräntade i folks huvuden och att det 
därför mindre betydelse för dem. En av de största fördelarna med Internet är 
redovisningssystem. 
 
Svedahl förklarar att tidigare skedde alla bokningar mellan kl. 9 – 17 medan 30% av alla  
bokningar sker efter klockan 18. Det som tilltalar Svedahl med Internet är som uttrycker det 
”att tjäna pengar när man sover”. Han tror ändå att researrangörer kommer att överleva 
eftersom de gör något som inte resebyråer gör, de tar aldrig risker. Med detta menar han den 
ekonomiska risken som researrangörer har eftersom de bokat ett flyg och därmed lagt ut stora 
pengar. Den vanliga resebyrån tar ingen risk då de endast säljer resor utan att behöva ta den 
ekonomiska risken. ”Barrier of entrandce”.  
 



 

 

Det finns enligt Svedahl två själ till länkar, det ena är att tjäna pengar på det och det andra är 
att du tror att kunden upplever det som ett mervärde av din produkt och att du därmed uppnår 
en bättre image. Folk spenderar mer tid på internet och om man då kan förknippa länkarna 
med sin egen sida så är det något positivt. Han lyfter fram Fritidsresors sajt ”reslust” som ett 
bra exempel på en länk.  
  
Kunden 
Svedahl poängterar att det inte finns någon dagens kund utan att de kännetecknas av ständig 
variation beroende på situation. Det är en omöjlig förenkling att prata om dagens kund. 
Det finns vissa grupper eller segment. Svedahl lyfter fram de aktiva resorna. Han förklarar 
även att boende former har skiftat under åren från lägenhet till hotell. Svedahl spekulerar i om 
den allt starkare kvinnan har satt stop för lägenheten då det tidigare var hon som fick ta ansvar 
för matlagningen. Följden av detta kan ha gjort hotellrum mer populära. Vid segmentering 
poängtera Svedahl att man bör komma ihåg att ett flertal fortfarande väljer efter pris. Han 
menar att det ibland kan bli för stort fokus på produkten men att ”it is still all about money”. 
Folk vill gärna hitta den billigaste resan. I nio av tio fall är första eller andra frågan, vad är 
priset? Han nämner även att det mest effektiva sättet att segmentera är efter livsstil. 
Ålderssegmentering är inte aktuellt det finns dock pensionärsrabatter som till viss del 
segmenterar men det är mer för att locka till sig gruppen. ”Åldersegmentering tog slut för 
länge sedan det är livsstil och intressen som gäller.” Han anser att man bör ha en viss 
försiktighet när man segmenterar för att undvika risken att sätta en stämpel på folk. Som 
exempel tar han upp att ingen vill känna sig gammal därför kan ett hotell enbart för 
pensionärer misslyckas. Om man däremot erbjuder pensionärsrabatt så attraheras segmentet 
naturligt av erbjudandet.  
 
Svedahls företags sätt att segmentera är genom att det finns flera olika valmöjligheter som 
attraherar olika grupper. Dessutom tänker de på vilka olika marknadskanaler de använder till 
de olika grupperna tex. marknadsförs golfhotellen i golftidningar däremot marknadsför man 
inte de tvåstjärniga hotellen i ”Alanya ” i samma tidning. När kunden däremot går in på 
hemsidan kan de se hela utbudet, som innehåller en mängd olika erbjudande som attraherar 
olika segment.  Emellertid finns det företag som inte har så vänder sig till så många olika 
segment, de är mer nischade som tex. Nasar. Där man istället satsar på en viss typ av resor 
med högre standard genom hela utbudet. Detta attraherar en smalare målgrupp.  
 
Kundvärde är enligt Svedahl ett svårt begrepp men han menar att kunden själv skapar värdet. 
Företags uppgift är att hjälpa kunden att skapa kundvärdet och sedan agera efter det. En typ 
av kundvärde kan vara att utbilda sig innan resan exempelvis ”Läs och Res” som tre månader 
innan resan har utbildningar som rör själva destinationen. Företag lyfter olika nischningar för 
att ge kunden det den söker tex. företag som har rena fotbollsresor eller rena golfresor. Det 
finns både för och nackdelar med att nischa, fördelen är att om företaget lyckas får det en 
stark identitet i kundernas huvuden. Värde för kunden är att göra resan enklare, billigare och 
tryggare. Företag ska spara tid och pengar för kunden. Charter ger en viss trygghet eftersom 
man betalar och sedan funkar det. Nya företag kan ha problem att kliva över vad Svedahl 
kallar ”barrier of entrance” då det finns en viss misstro mot nya aktörer, de har inte samma 
trovärdighet. Han lyfter fram att hans företag har kommit förbi säkerhetsaspekten genom att 
skylta med att de har full garanti. Det gör att kunder inte ringer utan känner att de i och med 
skyltningen får en ekonomisk garanti. Även om man ger en garanti så finns det inte direkt 
någon säkerhet för att allt fungerar som det ska. Tredje organ såsom myndigheter kan ge en 
opartisk bedömning av företaget och därmed skapas en större trovärdighet.  
 



 

 

Intervju med Mikael Stålnacke (2008-12-03) 

Han jobbar nu som sälj- och marknadsansvarig för Langley Travel. Tidigare har han jobbat 
inom flygsektorn bland annat på företaget ”Fly Me” inom försäljning.  
 
Langley travel har huvudkontor i Stockholm, Göteborg Malmö och Oslo. Han är lokalt 
ansvarig för Göteborgskontoret. De jobbar enbart med sina egna kanaler.  
 
Paketering   
Stålnacke menar att solresor är störst på att paketera eftersom skidresor är mer nischade. 
Därför har Langley valt att försöka slå sig in i denna genre. De som nischat företag har stor 
grad av paketering där ofta både hotell och mat ingår och även andra kringtjänster som tex. 
skidkort, transfer mm. Dock har kunderna valmöjlighet då det gäller grad av paketering i form 
av att de kan välja andra hotell än Langley hotell där maten inte ingår.  
 
Med sin tidigare erfarenhet av lågprisflyget ”Fly Me” menar han att det kan vara bra att 
kunderna får paketera sina resor själv men att de ändå inte är en direkt konkurrent då de säljer 
resor till andra destinationer. En av Langleys konkurrensfördelar är att vissa av deras resor 
kan bli billigare än om de skulle sätta samman resa själv. Dessutom handlar paketering om 
bekvämlighet för kunden. Tidslängden tar han upp som en faktor till val av paketering också. 
Om man endast har en vecka på sig blir det enklare för kunden att välja ett färdigt paket, men 
om man ska stanna längre tex. en hel säsong kan det vara enklare att fixa resan själv. När det 
gäller barnfamiljer så är resmål som Korsika och Kreta som är deras sommarprodukt mer 
populär men även för äldre människor. Även västindien är för äldre segment. Åldersspannet 
är betydligt större då det gäller skidresor. De vill tilltala de yngre segmenten men under maj 
månad satsar de mycket på de varmare resmål som tilltalar de äldre. För att locka de äldre har 
Langley temaresor och aktiviteter som vandring och temaresor.  Många förespådde att när 
prisbyten skedde skulle chartern gå ned men nu är det åter populärt. Det beror på kundens 
behov men Stålnacke ser ett tydligt mönster på att man paketerar mer själv när storstadsresor. 
När det däremot gäller hotellanläggningar är det svårare för kunden själv att boka. Eftersom 
det ingår många fler delar i ett skidresepaket kan det vara lättare att välja den paketerade 
varianten än att göra det själv. Langley travel har diskuterat att depaketera sina erbjudanden, 
vilket de även genomfört på Guadeloupe där man kan köpa hotellrum på www.hotels.com. En 
av de största anledningarna att paketera är bekvämligheten vilket enligt Stålnacke kan vara 
värdeskapande. I just langleys fall får han ofta höra av kunden ” att den aldrig skulle åka 
charter men det är okey att resa med Langley”. Han framhåller att charter har en ganska 
dålig klang och att det är lite ”svennigt”. Det är mer okey att paketera själv och att på det 
sättet blir resan lite friare. Samtidigt är det mer bekvämt att köpa ett färdigt paket och gör man 
det med Langley så får man ett lite ”annorlunda” charterpaket. Det som också utmärker 
Langleys värdeskapande som Stålnacke framhåller är ”aktiv avkoppling”. Resorna ska 
erbjuda ett utrymme för aktiviteter om kunden vill. Han tar upp Guadeloupe som exempel där 
deras anläggning erbjuder surfskola, kitecamp, segelskola och tennis. Dessutom ger resmålet i 
sig utrymme för mycket aktiviteter som tex vandring.   
 
Internetbokningar är enligt Stålnacke betydelsefullt då 35 % av deras bokningar utförs över 
Internet. De jobbar även på att utöka det och har som mål att år 2009 komma upp i 40 %. De 
flesta som ringer in har dock även varit ute på web-sidan, för att söka information. 
Anledningen till att de vill utöka Internetförsäljningen är att bli mer kostnadseffektiva. Han 
lyfter även fram att de bokningarna på Internet sker efter stängningsdags. De flesta resor 
bokas på söndagskvällar och måndagsmorgnar. Samarbetspartners som Langley har anser 
Stålnacke vara av stor vikt. Detta mycket för att de enbart har egna försäljningskanaler och 



 

 

därför blir strategiska samarbetspartners viktiga. Det är inte så många av Langleys kunder 
som kommer in i butiken utan de ringer istället. Han lyfter fram problematiken med att ha en 
”öppen” butik då vissa kunder inte förstår att de endast säljer speciella resor och att det därför 
inte endast går att köpa en flygstol till New York. Detta kan bli väldigt tidskrävande, och 
onödigt jobb. Callcentret är däremot en väldigt viktig försäljningskanal då det är hela 65 % 
som bokar därigenom. De jobbar mycket med service och det personliga. Skidresor bokas 
oftare på telefon pga att deras komplexitet och att det finns mycket frågor om tex 
anläggningen. Även prisfrågan gör att man hellre bokar på telefon.  
 
Tvåvägskommunikationen som Internet har bidragit till ser Stålnacke som något positivt. 
Langley jobbar dels med forum och började även förra året med bloggar. Detta innebär att 
någon anställd skriver och lägger ut bilder på sin blogg. Detta har fått en mycket positiv 
respons från kunderna. Han menar att kunden litar mer på denna information. Det gäller att 
ha nöjda gäster eftersom information idag sprids så snabbt. De har inte upplevt något 
negativt med bloggen och de har ett företag som ser hur mycket deras namn nämns och vad 
som nämns.  
 
Stålnacke poängterar att Internet är fel att kalla en mediekanal, utan det är ett helt 
medielandskap, alltifrån sökord till den egna hemsidan. Han lyfter även fram problematiken 
med att köpa medieutrymme på Internet. Detta dels för att företagen är vana vid de gamla 
kanalerna och det ger en viss trygghet. Langley har rört dig bort från de traditionella 
kanalerna genom att försöka skapa enklare broschyrer och foldrar för att istället satsa mer på 
Internet.  
 
Kunden 
Det Stålnacke observerat med kundbeteende är att de kunden bokar närmre inpå själva resan. 
Langley har enligt honom gjort en gedigen målgruppsanalys. Där har de fått ut fyra av sina 
huvudsakliga målgrupper som är baserade på den så kallade mosaikmodellen. Detta innebär 
att Sverige och världen delas upp i åtta olika segment. Vilket är baserat på var man bor och 
vilken målgrupp som i det området ät överrepresenterad. Samtliga målgrupper baseras på 
livsstil.  
Internetmingel, är en yngre målgrupp 20-25 år som bokar över Internet. De bor främst i 
hyreshus och är ganska nyutbildade.  
Storstadspuls, som är i 35-års åldern och bor i bostadsrätt i storstad och är i början av sin 
karriär.  
Köpstark barnfamilj, som oftast bor i förorten utanför storstaden men som ändå är ganska 
välbärgade. 
Guldkort och kapital, detta är en äldre målgrupp som bor i hus utanför storstaden, barnen har 
flyttat ut och de har mer pengar. 
 
 Han lyfter dock fram att det även finns geografisk segmentering då de satsar på storstäderna i 
Sverige. Livstil blir dock mer intressant. Drivkrafterna är även bra att utgå ifrån vilket kan 
vara allt från avkoppling till statusbyggande. Langley jobbar på att hålla kundens 
förväntningar nere beroende på resa. Detta pga att de har ett stort spann av olika kvalité 
speciellt när det gäller val av hotell. Det är därför viktigt för Langley att urskilja vilken typ av 
kund som ringer och vad just den söker. De vill hålla förväntningarna låga för att sedan ha 
möjlighet att överträffa dem. Han håller fram att reklamationer alla gånger handlar om 
förväntningar som ej uppfyllts. Stålnacke påpekar att ”förväntningar är utmaningar, eftersom 
de givetvis vill sälja så mycket resor som möjligen och då måste man bygga en viss typ av 
förväntningar”.  Det langley försöker satsa på är personalen, det personliga och det som ingår 



 

 

i resan. Han hoppas att folk väljer langley pga image och han tar återigen upp det faktum att 
de som annars inte åker med charter åker gärna med langley som även de är ett charterbolag.  
 
När det gäller framtiden menar Stålnacke att turisten hela tiden söker nya exotiska resmål. De 
som förr åkte till Thailand åker nu till Vietnam och Kambodja. Detta är något som Langley 
inte kommer att följa då de hela tiden går sin egen väg och söker andra resor. Detta pga att de 
är ett nischat företag. Framtidens trender anser Stålnacke är svåra att definiera medan man 
förr såg tydligare trender så som lågpris och charter. Detta viktiga är att man som företag inte 
hamnar i ett mellan segment. Kundrelationer är mycket betydelsefullt på Langley och de 
satsar mycket på återkommande kunder genom att skicka mail och välkommen hem brev.  
 



 

 

Intervju med Linus Hammarstrand (2008-12-04) 

Han är i grunden arkeolog men jobbar idag som marknadsansvarig och reseledare på Phoenix 
och utöver det håller han även föredrag.  
Phoenix har funnits sen 1991 och hette då ”culture travel” men bytte år 2003 till Phoenix. De 
arbetar främst med gruppresor men även temaresor främst i Asien.  
 
Paketering 
Phoenix vanligaste typ av paketering är all-inclusive men de säljer även vissa resor halv 
pension. Hammarstrand framhåller att deras kunder söker bekvämlighet och att all-inclusive 
därför är ett bra alternativ. De har svenska reseledare och ordnar även med visum, ”allt för att 
kunden ska behöva göra så lite som möjligt”. Genom Phoenix kan man dessutom få resor 
skräddarsydda för att tillgodose de individuella behoven, vilka arbetas fram tillsammans med 
kunden. Enligt Hammarstrand är all-inclusive en väldigt populär produkt. Dess kunder är av 
den resvana typen och har åkt i 20- 30 år och har varit i stort sett överallt. De har tidigare 
erfarenheter av att resa på egen hand men uppskattar den bekvämligheten som Phoenix ger 
vilket ger ett mervärde. Bekvämligheten består av att de hittar rätt hotell, restauranger man 
inte blir magsjuk mm. Hammarstrand påpekar även att de som är yrkesverksamma får ett 
värde i paketeringen i form av tidssparande.  Han menar att istället för att flumma runt så är 
allt redan ordnat.  
 
Resebranschen är oerhört konjunkturkänslig händer det något någonstans blåses det upp i 
media.  
 
Konkurrensen beror enligt Hammarstrand lite på vilken åldersgrupp man riktar in sig på. 
Phoenix stora segment är 50 plus. Om man däremot tittar på företag som har yngre segment 
och fokuserar sig enbart på flygbiljetter som tex Kilroy som låter sina kunder klara sig mer på 
egen hand. Detta medför att Kilroy kan ha mer konkurrens från egenhändigt hopsatta paket än 
ett företag som just Phoenix är de inga direkta konkurrenter. Hammarstrand poängterar att 
deras resor inte är omöjliga att sätta ihop själv men när det gäller pris så blir det kanske 
dubbelt så dyrt pga Phoenix många samarbeten dessutom är det väldigt tidskrävande. Han 
framhåller även att det är komplicerat en enskild resenär att införskaffa den information som 
reseledarna har på Phoenix. De flesta av Phoenix reseledare är svenskar som bor i Kina som 
jobbar tillsammans med lokalbefolkningen detta medför en enorm kunskapsbas om landet och 
kulturen.  
 
Segmentering styrs enligt Hammarstrand av vilket typ av företag och vad de vill satsa på. 
Därför kan han inte finna några speciella målgrupper som mer skulle föredra paketering. För 
Phoenix ser han inga hinder för att vända sig till ett yngre segment däremot styrs det av 
ekonomiska resurser.  Själva konceptet med paketresor kommer inte att försvinna enligt 
Hammarstrand just för att det är så utvecklat. Att resa till speciella destinationer ger en högre 
prestige som han tex. tar upp är sidenvägen en relativ svår resa att ordna själv men genom att 
åka med en paketresa dit så vinner man ändå statusen med att säga att man varit där. 
Dessutom tar han upp språkbarriärer som ett hinder som paketresor kan övervinna.  
 
Internet 
På Phoenix kan man boka på Internet dock väljer flertalet kunder att ringa eller komma in på 
resebyrån. Detta för att kunden ofta har praktiska frågor. Han framhäver dock vikten av 
Internet genom att säga ”finns man inte på Internet som finns man inte alls”. Phoenix 
använder sig av olika samarbetsformer som yrkesförbund och olika intressegrupper som 
tidigare varit och är kunder. Det finns dels länkar från deras hemsida till Phoenix men även 



 

 

från Phoenix till länkarna om de företagens specialresor som gjorts. De har även samarbeten 
med företag som inte är direkt turistrelaterade. Angående Internet menar Hammarstrand att 
Internet är här för att stanna men att det faktiskt även är viktigt med mänsklig kontakt och han 
tror inte att det behovet kommer att försvinna. Han poängterar även att de fortfarande 
använder sig av broschyrer då det uppskattas av kunden på ett helt annat sätt än mail utskick 
som kunden lätt raderar.   
 
Gällande att ha en virtuell/fysisk resebyrå menar Hammarstrand att om Phoenix skulle ha ett 
större fokus på Internet är risken stor att man tappar den personliga kontakten, vilket är 
väldigt viktigt för dem att kvarhålla. Han poängterar vikten av personlig kontakt, ”så att man 
inte bara är ett anonymt ansikte på nätet, det är skönt att ha ett ansikte bakom”. Han menar 
att om man köper en resa för 30 000 och uppåt så vill man gärna ha lite mänsklig kontakt. Det 
är en säkerhet för kunden att kolla av hur seriöst företaget och resan verkar vara. När det 
gäller tvåvägskommunikationen så skickas en del e-mail men för övrigt sker den största 
kommunikationen via telefonen. Phoenix har medvetet valt att inte skapa bloggar pga att det 
är så tidskrävande, det beror även på att den typen av forum inte är så populärt just för deras 
målgrupp. Hammarstrands mål är att skaffa fler målgrupper och säger att ”helst alla hade rest  
med Phoenix till  alla destinationer vid tidpunkter”  men tillägger att det inte är realistiskt att 
de därför håller sig till den målgrupp de har just nu. Han ser dock inga hinder till att deras 
resor även skulle passa yngre resenärer.  
 
Kunden 
Vad gäller förändringar i kundens agerande men Hammarstrand att ”den galloperande 
finanskrisen är det som påverkar mest”, eftersom branschen är väldigt konjunkturkänslig”. 
Hammarstrand säger att de hela tiden försöker att hitta nya målgrupper men menar även att 
finanskrisen medför en viss försiktigtighet. Det generella resandet minskar men det är de 
nischade specialresorna för företag som är mest populära, så de satsar på dem tills vidare. De 
har målgrupper som redan är upparbetade men sitter även och vaskar fram nya. Han 
framhåller även att networkande är ganska viktigt.  
 
När det gäller motivation för resande så en hel rad med faktorer.  Det kan vara gamla 
drömmar som man har men även nyfikenhet på tex. kultur i ett annat land. Hammarstrand 
poängterar ”att när man köper en resa köper man inte bara resan utan prestigen som resan 
medför”. Han menar att vilken image ett företag har också spelar in, att de välrenommerade 
företagen förser kunden med större prestige. Hammarstrand beskriver prestige som ”ett sätt 
att köpa in sig i en liten elitistisk grupp som har de ekonomiska förutsättningarna”.  
 
Tydliga mönster i vilka segment som reser vart så ser Hammarstrand att 50+ åker gärna till 
Kina och Afrika medan yngre lockas av att backpacka och att åka till Himalaya och Indien. 
När det gäller kvalité är det viktigt att kunden får det dem blir lovade. De har en väl inarbetad 
produkt speciellt när det gäller Kina så de kan se till att kunden har höga förväntningar för de 
kommer att leva upp till det.  
 
Vad gäller framtiden så tror Hammarstrand att man ska satsa på ” mer strapatsiösa och udda 
resor, eftersom folk redan har varit på de vanliga ställena”. Han tror på ”resor som 
stimulerar till eftertanke, inte nödvändigtvis andliga men resor som väcker viss reflektion”. 
Han ser inte konkurrensen som enbart negativ utan menar att det tvingar Phoenix att hela 
tiden producera bättre resor med högre kvalité. När han pratar om framtida resmål sa han att 
även om resenären blir alltmer erfaren så är ingen destination statisk utan förändras ständigt 
vilket gör att man kan återvända till samma resmål. 



  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
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