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Problem: Researrangörer har under en lång tid distribuerat sina produkter 

genom resebyråer eftersom det innan internets uppkomst var det 

bästa alternativet. Frågan är dock om resebyråns tjänster räcker till 

för att researrangörer i dagens priskänsliga och konkurrenskraftiga 

samhälle finner det lönsamt att distribuera sina produkter genom 

traditionella resebyråer när siffror tydligt visar på att tillväxten och 

framtiden finns på internet. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att ur researrangörers synvinkel undersöka 

betydelsen av att distribuera sina produkter genom traditionella 

resebyråer då trenden går mot ett virtuellt samhälle. 

Metod: Den teoretiska ramen hämtas från litteratur, vetenskapliga artiklar 

och rapporter rörande turismens produktionssystem (TPS), 

nätverkssamhälle och turismdistribution. Kvalitativa intervjuer 

med ett antal branschaktörer har sedan fått ligga som grund till 

uppsatsens empiri tillsammans med en kvantitativ undersökning 

bland researrangörer. 

Resultat: Resultatet visar på en relativt stor spridning bland researrangörers 

ställningstagande gällande den traditionella resebyråns betydelse. 

Beroendet av fysisk försäljning tenderar att bero på reseproduktens 

komplexitet. Varje researrangör måste se till sin egen situation och 

göra en bedömning av vilka distributionskanaler som är mest 

gynnsamma. Åsikterna kring disintermediering blir därför svåra att 

generalisera.  Vad majoriteten dock tycks vara överens om är att 

den traditionella resebyråns betydelse kommer att fortsätta minska 

och att användandet av internet och sociala medier som 

distributionskanal av turismprodukter ytterligare kommer att öka i 

framtiden.  

Nyckelord: den traditionella resebyrån, researrangör, disintermediering, 

distributionskanaler, nätverkssamhälle, informationsteknologi 
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INLEDNING 
 

En kall och ruskig höstdag går herr och fru Traditionell, liksom tidigare år, ner till stadens 

resebyrå för att boka vinterns semesterresa till solen och värmen. De kommer in, tar en 

kölapp, väntar på sin tur, bläddrar i kataloger och diskuterar sina önskemål med resesäljare 

fröken Neutral. Hon ger familjen råd och tips innan de slutligen bestämmer sig för att boka 

hela paketet över disk. Flera tusen kronor fattigare men nöjda med sitt köp, lämnar herr och 

fru Traditionell resebyrån med en katalog i ena handen och ett resebevis i andra. Samtidigt 

på en annan plats i Sverige har herr och fru Modern satt sig framför datorn för att boka årets 

skidsemester. Med kaffekopparna framför sig knappar de in ”Skidresor till Alperna” på 

sökmotorn Google. De får upp flera alternativ och besöker respektive researrangörs hemsida. 

De jämför priser, destinationer och utvärderar de hotell som erbjuds. För att få tips och idéer 

från tidigare resenärer går de också in på Lonely Planets diskussionsforum där sådan 

information flödar. Efter x antal timmar har herr och fru Modern hittat rätt resa för rätt pris. 

De registrerar sina personuppgifter och kontokortnummer och med ett klick är deras resa 

bokad och betald.     

 

Exemplet ovan speglar hur resebranschen har utvecklats gällande distributionskanaler och 

visar den utmaning som resebyråer ställs inför på grund av internets ökade betydelse. 

Familjerna Modern och Traditionells beteende skildrar den ökade valmöjlighet som 

konsumenterna idag har vid köp av resa.  Utvecklingen av nätverkssamhället har bidragit till 

att information som resebyrån tidigare haft ensamrätt på nu är tillgänglig för allmänheten. 

Castells (1999:72) talar om ett informationsteknologiskt paradigmskifte som växt fram under 

de senare decennierna och som kommit att genomsyra hela resebranschen. 

Informationstillgängligheten har resulterat i att makten har förskjutits från producent till 

konsument (Johansson, 2009). Informations- och kommunikationsteknologier har influerat 

organisationers verksamhet och det sätt de konkurrerar på.  Inom rese- och turismbranschen är 

denna utveckling speciellt tydlig gällande organisationers produktdistribution (Buhalis & 

Licata, 2001:207–208). Konkurrenskraften bland turismorganisationer ligger idag i att välja 

rätt distributionskanal för sina produkter. Globaliseringen ökar informationskraven för 

turismtransaktioner och för att effektivisera köpprocessen efterfrågas mer effektiva 

kommunikations- och distributionskanaler (Buhalis & Laws, 2001:13). 
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Det är idag vanligt att resebeställningar börjar på internet med en sökning som leder till 

diskussionsforum, beställningssajter, researrangörer, resebloggar etc. (Andersson, Travel 

News, 2009:44–45). Internet drivs idag till stor del av konsumenterna själva då det är enkelt 

att både påverka och ta del av andras åsikter med hjälp av diverse kommunikationsverktyg 

som bloggar och andra sociala nätverk. Detta har lett till en förändring i det sätt som 

konsumenter söker upp och delar information. Konsumenterna influeras i allt större 

utsträckning utav ”främlingar” världen över mer än vad de låter sig påverkas av kommersiell 

marknadsföring (Universal McCann, 2008:6). Internets funktioner har parallellt med ett 

förändrat konsumentbeteende lett till att distribution av turismtjänster på internet ökar medan 

distribution via de traditionella resebyråerna förlorar marknadsandelar. Den så kallade 

disintermedieringen, det vill säga avlägsnandet av mellanhänder i leverantörskedjan genom 

användningen av internet, diskuteras i hög grad bland forskare (Barnett & Standing, 2000; 

Buhalis & O´Connor, 2005; Law et al, 2004; Zehrer & Möschl, 2008). Internet har gjort 

resenärernas beslut oförutsägbara, svåröverblickade och ett direkt hot mot resebolag som inte 

anpassar sig (Andersson, Travel News, 2009:44–45). Rese- och turismrelaterad information är 

dessutom bland det mest eftersökta på internet (Gretzel & Yoo, 2008:35). Genom 

disintermediering av resebyråledet får leverantörer en möjlighet att förmedla sina produkter 

utan mellanhänder och därmed dra in på diverse kostnader så som provisioner. Distribution 

via egna hemsidor ger dessutom researrangören direkt tillång till kunddata (Zehrer & Möschl, 

2008:359).  

Någonting som internet dock inte har möjligheten att erbjuda är den personliga service i form 

av råd och information som fortfarande anses vara den traditionella resebyråns styrka (Zehrer 

& Möschl, 2008:359). Resebyråer skapar en plats, där producenter möter konsumenter och 

har länge varit en viktig distributionskanal och mellanhand inom resebranschen (Buhalis & 

Laws, 2001:13). Detta eftersom det innan internets uppkomst var det bästa alternativet för att 

nå ut till en så stor del av befolkningen som möjligt. Tidigare var provisioner något som 

präglade resebyråer och stod för en betydande inkomstdel medan omvandlingen och 

borttagandet av provisioner från vissa leverantörer nu tvingar resebyråerna till att erbjuda 

kunden något mer än en bokningsmöjlighet. Resebyråns tjänster måste utvecklas för att skapa 

ett mervärde där resesäljaren mer agerar som en rådgivande konsult med fokus på vad som är 

bäst för kunden. De företag som enbart överlever genom provisioner eller liknande från 

leverantörer förtjänar enligt Fernström inte att klara sig på framtida marknad (Fernström, 

2000:119–120). 
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Researrangörer ställs inför ett dilemma som handlar om lönsamhet och funktionalitet. 

Diskussionen om disintermedieringen har pågått sedan internets genombrott (Hellman, 

2002:37) och frågan är om researrangörer gör rätt i att hålla fast vid ett fortsatt samarbete med 

resebyråer? Fördelen som de traditionella resebyråerna har gentemot internetkonkurrenter i 

fråga om service, kunskap och information är ett faktum, dock har de svenska resebyråernas 

försäljning under år 2009 minskat med 20 procent jämfört med föregående år (www.srf-

org.se). Frågan är därför om resebyråns tjänster räcker till för att researrangörer i dagens 

priskänsliga och konkurrenskraftiga samhälle finner det lönsamt att distribuera sina produkter 

genom detta traditionella sätt? Förutom resebyråer kan researrangörer använda sig av 

distributionskanaler som hemsidor, kataloger och egna butiker/callcenters där rikligt med 

information om såväl destinationer, hotell, priser etc. finns att hitta. Genom att researrangörer 

distribuerar sina produkter på egen hand, kan dessa säljas till lägre priser eftersom inga extra 

avgifter tillkommer, vilket i slutändan kan vara avgörande för att locka priskänsliga kunder. 

Är tiden inne för researrangörer att klara sig utan mellanhänder och gå ifrån det traditionella 

samarbetet med resebyråer?   

 

Syfte och frågeställning 

Vår uppsats syftar till att ur researrangörers synvinkel undersöka betydelsen av att distribuera 

sina produkter genom traditionella resebyråer då trenden går mot ett virtuellt samhälle.  

- Hur stort är behovet att använda sig av resebyrån som mellanhand? 

- Hur ser researrangörer på fenomenet disintermediering av resebyråledet?  

 

Avgränsning 

Uppsatsen behandlar, som ovan beskrivs, samarbetet mellan researrangör och resebyrå. 

Enligt vår frågeställning söker vi efter förklaring hur våra informanter identifierar betydelsen 

av att använda sig av den traditionella resebyrån som mellanhand. Denna studie har 

researrangörers perspektiv i fokus och det är deras redogörelser som tillsammans med 

resebyrårepresentanter och andra relevanta branschaktörer utgör det empiriska materialet. Vi 

är medvetna om att konsumentbeteenden bidrar till huruvida betydelsefulla diverse 

distributionskanaler uppfattas, men då denna studie inte är menad att förstås ur ett 

kundperspektiv har vi valt att inte behandla resenärers uppfattning kring diverse 

distributionskanaler.   
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METOD 

 

TEORI 

 

EMPIRI 

Empiriavsnittet presenterar resultaten från de 

intervjuer och undersökningar som gjorts. Kapitlet är 

uppdelat utifrån två olika perspektiv – resebyrån och 

researrangörens. 

Teoriavsnittet diskuterar bakomliggande orsaker till 

uppsatsproblemet utifrån diverse forskare och 

författare och utgör ramen för kommande avsnitt.  

Metodkapitlet presenterar studiens angreppssätt samt 

de undersökningsmetoder som använts för att samla in 

empiridata. 

Inledande kapitel är en problemformulering och 

bakgrundpresentation av uppsatsämnet. Här 

presenteras även syfte och frågeställning samt 

avgränsning. 

 

DISKUSSION & 

ANALYS  

Detta avsnitt består utav författarnas diskussion och 

analys av reslutat från det empiriska materialet ställt 

mot den teoretiska ramen.  
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

”Samhällsforskarna har det gemensamt med de flesta människor att de befinner sig i spannet 

mellan den konkreta vardagserfarenheten och generella uppfattningar om fenomen” 

(Johannessen & Tufte, 2003:17).  

Funderingar kring hur verkligheten är leder till frågor som forskaren vill ha svar på. Dessa 

svar kan ges utifrån inhämtad information från den verkliga världen och först efter denna data 

eller empiri är insamlad kan vi undersöka om våra uppfattningar och antaganden är riktiga 

eller inte, menar Johannessen och Tufte (2003:17). Undersökning, upptäckt och avslöjande är 

ord som präglas av forskning. Forskande handlar i grund och botten om att bygga ny, ökad 

kunskap genom att granska något som tidigare var okänt eller att pröva trovärdigheten och 

tillförlitligheten i någon (redan erkänd) kunskap (Finn et al, 2000:2-3). Det är metodkapitlets 

uppgift att påvisa vilken ansats vi som forskare har valt att använda för att samla in vår nya 

kunskap. Det är sedan i anslutning till det teoretiska perspektivet och den aktuella 

frågeställningen som valet av metod avgörs (Trost, 2005:15).  

Hermeneutik under skrivandeprocessen 

Redan i inledande fas av uppsatsskrivandet blev vi varse om att det var utifrån en 

hermeneutiskt ansats vår studie skulle ta form, då det är en betydelsefråga som handlar om 

vad något [resebyrån] betyder för någon [researrangören]. Detta förhållningssätt bygger på att 

se utöver det mest konkreta och uppenbara. Det handlar om tolkning och ny, ökad förståelse 

som blir till då forskarens förförståelse möter nya idéer och erfarenheter (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:211). Tolkningar och ökad förståelse pågår under hela skrivandeprocessen i 

form av insamling av både teoretisk bakgrund som empiriskt material från våra informanter. 

Kvale (1997:51) menar att ständig växling mellan del och helhet kan ses som en fruktbar 

cirkel då detta medför möjlighet till djupare förståelse.  

Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Inför vår studie ställdes vi inför valet av att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. 

Forskningens syfte är enligt Trost avgörande för vilken slags metod som ska användas. Något 

förenklat menar han att om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så ska 

forskaren utgå från en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller 

hitta mönster, bör forskaren utföra en kvalitativ studie (Trost, 2005:8,14). Då uppsatsens syfte 

ämnar att ur researrangörers synvinkel ta reda på betydelsen av traditionella resebyråer och 

därmed också utforska mellanhändernas framtida roll, var såväl det kvantitativa som 
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kvalitativa tillvägagångssättet möjligt att utgå från. Eftersom vår ambition var att analysera 

data på ett djupare plan för att nå en större helhetsförståelse valde vi att använda oss av en 

kvalitativ undersökning. Genom kvalitativa intervjuer skulle vi få möjlighet att samla in 

tillräckligt med information för att erhålla en djupare förståelse i relationen mellan resebyrå 

och researrangör. Holme och Solvang (1997:94) påpekar dessutom att en kvalitativ metod 

erbjuder större närhet till problemet som studeras och ger även möjlighet till ökad validitet, 

det vill säga studiens giltighet. Allt eftersom processen fortskred ville vi ta reda på om 

resultaten vi fått fram genom intervjuerna generellt gick att applicera på researrangörer och 

valde därför att även använda oss av en kvantitativ ansats i form av ett frågeformulär. Den 

kvalitativa metoden är dock den primära i vårt arbete. 

Kvalitativ intervju  

Att bygga sin forskning på kvalitativa intervjuer handlar om att tolka meningsfulla samband 

(Kvale, 1997:17). Då vi hade för avsikt att studera ett visst samhällsfenomen och tolka 

resebranschens syn på detta, var intervjuer ett naturligt val. Genom intervjuer hade vi 

möjlighet att fånga upp djupare värderingar, upplevelser och tolkningar samtidigt som vi hade 

tillfälle att få detaljerade svar samt ställa följdfrågor och även stimulera intervjupersonerna till 

eftertanke. Enligt Holme och Solvang (1997:99) ligger styrkan i den kvalitativa intervjun i att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vardagligt samtal. För att få 

fram undersökningspersonernas egna uppfattningar bör man i kvalitativa forskningsintervjuer 

inte använda sig av standardiserade frågeformulär och i så låg grad som möjligt styra 

intervjun (Holme & Solvang, 1997:100–101). Våra intervjuer var till en viss grad såväl 

strukturerade som ostrukturerade. Vi utgick från intervjuguider som hade skickats ut till 

intervjupersonerna i förväg och intervjuerna utgick därefter från dessa. Under själva intervjun 

var vi dock noga med att låta informanterna tala fritt och öppet kring ämnet. För att den 

information som vi skulle få ta del av genom intervjuerna skulle vara ett resultat av 

undersökningspersonernas egna uppfattningar, lät vi dem till största del styra utvecklingen av 

intervjuerna.  

Val av informanter 

För att finna inspiration till ett intressant och givande uppsatsämne, skickade vi ut ett e-mail 

till ett flertal företag inom resebranschen några veckor innan uppsatsskrivandet tog fart. Här 

efterfrågade vi tips, idéer och uppdrag inför kommande kandidatuppsats. Vi blev inbjudna på 

ett möte med en nischad researrangör, där ett antal potentiella undersökningsproblem 

diskuterades. Ett av förslagen handlade om lönsamheten kring distributionen av resor genom 
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resebyråer, vilket vi bestämde oss för att gå vidare med och undersöka. Från början var tanken 

att bygga hela undersökningen kring denna researrangör men efter rådgivning med handledare 

kom vi snabbt underfund med att en bredare bild skulle behövas för att komma fram till ett 

tillfredsställande resultat.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Aktörerna inom forskningsområdet 

 

För att få en heltäckande bild av fenomenet och för att inte riskera att erhålla en förfinad eller 

snedvriden bild av resebyråns respektive researrangörens verksamhet och samarbetet 

däremellan, valde vi att förutom resebyrå- och researrangörsrepresentanter ta kontakt med 

aktörer utanför resebyråbranschen. Figur 1 visar vilka informanter som valts ut för att utföra 

studien och pekar samtidigt på det faktum att varje aktör bidrar till helhetsbilden av vårt 

forskningsområde.  

Vi kontaktade en rikstäckande resebyråkedja som valdes bland annat på grund av dess 

samarbete med den nischade researrangören, dess långa erfarenhet av branschen och på grund 

av dess välkända varumärke. Vidare kontaktades ytterligare en researrangör som samarbetade 

med den ovan nämnda resebyråkedjan samt en representant från en branschförening som 

företräder resebyråer. För att även få en inblick i framtiden och en utomstående synpunkt 

kring fenomenet, kontaktades slutligen en omvärldsanalytiker inom rese- och 

turismbranschen. Samtliga ovannämnda aktörer var positiva till att medverka i studien och 

ställde upp på en intervju. Kvale (1997:97) menar att antal intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte. En vanlig kritik mot intervjuundersökningar är att deras resultat inte 

går att generalisera för att intervjupersonerna är för få (Kvale, 1997:98). Fem intervjuer kan 

tyckas vara lite, men vi ansåg att antalet skulle räcka för att få det djup inom området som vi 

önskade ta del av. För att komplettera informanternas uttalanden använde vi oss även av 

branschtidskrifter. Vi kommer genomgående i uppsatsen använda oss utav informanternas 

fingerade namn då vi behandlar ett område som berör relationen mellan researrangörer och 

Omvärlds

analytiker 

Rese-

arrangörer 

Bransch-

förening 

Bransch-
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Resebyrå 

Uppsats

problem 
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resebyråer och har full förståelse över våra informanters önskan om att få vara anonyma. 

Detta för att inte skapa några eventuella konflikter mellan samarbetsparters och för att få en så 

sanningsenlig bild som möjligt.  

De genomförda intervjuerna 

Några dagar innan intervjuerna skulle äga rum, skickades en intervjuguide ut till samtliga 

aktörer. Detta för att få en bild av vad intervjun skulle beröra och för att få möjlighet till 

eventuella förberedelser. På grund av avstånd och tidsbrist, fattades beslutet att använda oss 

av såväl telefonintervjuer som personliga intervjuer. Första intervjun genomfördes över 

telefon den 23 november 2009 med marknadschefen för en av Sveriges största resebyråkedjor, 

Karl Karlsson (fingerat namn). Den 24 november 2009 utförde vi vår andra telefonintervju 

med VD:n för en rikstäckande branschförening kopplad till resebyråer, Nils Nilsson (fingerat 

namn). De två telefonintervjuerna genomfördes på samma sätt. Intervjuerna utgick från de 

intervjuguider som tidigare hade skickats ut, dock tillkom frågor under samtalen och 

informanterna lade själva till egna synpunkter och tankar. Båda intervjuerna höll på i ca 30 

minuter vardera.  

Enligt Johannessen och Tufte (2002:99–100) finns det en rad omständigheter som kan 

påverka en intervju i positiv eller negativ riktning. En väsentlig faktor är situationen eller 

ramen runt intervjun, där platsen för intervjun är en av de främsta faktorerna. Eftersom vi 

utförde de tidigare nämnda intervjuerna över telefon var det svårt att uppfatta omgivningen, 

kroppsspråket etc. Vi anser att det dock har varit till vår fördel att använda oss av såväl 

telefonintervjuer som personliga intervjuer. Telefonintervjuerna var mer tids- och 

kostnadseffektiva än de personliga intervjuerna och resulterade att vi kunde utföra två viktiga 

intervjuer som vi inte hade möjlighet att utföra personligen. Det var dock svårare att leda 

telefonintervjuerna till ett samtal i mer vardaglig karaktär och de tenderade därför till att bli 

betydligt kortare men även mer koncentrerade än de personliga intervjuerna. Eftersom vi på 

förhand hade skickat ut en intervjuguide och ringt upp respondenterna några dagar i förväg 

och förbestämt klockslag för telefonintervjun, kunde respondenterna vara förberedda och 

utförligt svara på våra frågor vilket hjälpte oss att få fram den information vi eftersträvade. 

Den tredje intervjun tog plats den 25 november 2009 med VD:n för en av de tio största 

researrangörerna i Sverige, Peter Peterson (fingerat namn). Den fjärde intervjun ägde rum den 

26 november 2009 med marknadskoordinator Anders Andersson (fingerat namn) som 

representerar en nischad researrangör av lite mindre karaktär. Senare samma dag, intervjuades 

även Johan Johansson (fingerat namn), omvärldsanalytiker inom områden som berör rese- och 
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turismbranschen. De tre nämnda intervjuerna, skedde vardera på respektive intervjupersons 

kontor där vi närvarade. Varje intervju pågick i ungefär en timmes tid. Under intervjuerna fick 

vi möjlighet att ta in informanternas arbetsmiljö och kroppsspråk som i sin tur kunde bidra till 

tolkning och analys av samtalet. De personliga intervjuerna utgick från intervjuguider men 

tenderade att bli mer ostrukturerade då det var lättare att hålla igång ett avslappnat samtal 

samtidigt som informanterna verkade vara mer öppna för att utveckla svaren och även tala 

fritt om resebranschen i stort. Om det hade funnits möjlighet att utföra samtliga intervjuer 

personligen, hade detta varit att föredra. Genom personliga intervjuer är det lättare att skapa 

en personlig kontakt med informanterna som i sin tur också kan skapa sig en klarare 

uppfattning om oss och vårt projekt.  

I förväg hade vi uppmärksammat Kvales (1997:142) moraliska kriterier hos en intervju där de 

etiska riktlinjerna handlade om samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Vi var därför 

noga med att få undersökningspersonernas samtycke till inspelning. Enligt Bell (2006:165) är 

inspelning av särskilt stor vikt då man ska göra en innehållsanalys och behöver lyssna flera 

gånger på vad personen säger för att kunna identifiera olika kategorier. Då vårt analysarbete 

skulle utgå från en hermeneutisk ansats kändes det relevant att spela in intervjuerna, eftersom 

detta bidrar till möjligheten att lyssna igenom intervjun upprepade gånger. Samtidigt kunde vi 

under intervjuerna fokusera mer på samtalet och på att ställa följdfrågor. Samtliga utom en 

informant gav oss godkännande till inspelning då han ansåg att detta skulle hämma honom 

från att ge helt ärliga svar.  

Enkätundersökning  

För att få en större helhetsbild utav researrangörers synpunkter kring betydelsen av olika 

distributionskanaler valde vi även att utföra en mindre enkätundersökning bland ett antal 

researrangörer i varierande storlek, placerade över olika delar av landet. Vi skickade ut 

undersökningen via e-mail tillsammans med en kort introduktionstext av vårt uppsatsprojekt 

för att förklara syftet till undersökningen. I ett bifogat excel-ark uppmanande vi 

researrangörerna att bedöma viktighetsgraden av ett antal distributionskanaler idag och hur de 

tror att det kommer se ut i framtiden. Bedömningen skulle ske utifrån deras egen organisation 

och situation och bestod av numrering mellan 1-5 där 5 stod för viktig och 1 för oviktig (se 

bilaga 5). Distributionskanalerna som skulle bedömas var som följer:  

 den fysiska resebyrån  

 internet (hemsidor ect.)  
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 kataloger 

 sociala medier (facebook, twitter ect.)  

 callcenters  

 TV 

 mobil distribution (ex flyttbara bås i likhet med telefonförsäljare)   

Totalt kontaktades 52 stycken researrangörer varav 20 returnerade användbara svar. Detta ger 

oss en svarsprocent på 38 procent, vilket vi anser vara en tillfredsställande siffra då tiden för 

undersökningen var begränsad och då ett visst bortfall alltid är att räkna med. För att få en 

överblick av insamlad data omvandlades sedan svaren till två tabeller, som presenteras och 

analyseras i uppsatsen. 

Tolkning och analys 

För att data som samlas in vid en studie ska bli begriplig och meningsfull krävs tolkning och 

konstruktioner utifrån författarnas sinnesintryck (Alvesson & Sköldberg, 1994:7). Denna 

tolkning pågår under pågående insamling såväl som efter. För att underlätta efterarbetet är det 

bra att registrera sina intervjuer, vilket kan göras genom flera sätt. Anteckningar med penna 

och papper, inspelning på band- eller videobandspelare och dylikt är alla alternativ på att 

överföra den muntliga diskursen från talspråk till skriftspråk, vilket beskrivs som en tolkande 

process utav Kvale (1997:147–148). Av våra fem intervjuer blev fyra av dem inspelade via 

mobiltelefoners ljudinspelningsfunktion för att sedan föras över till datorn via USB-kabel. 

Sällan analyseras intervjuer direkt från bandinspelningar utan skrivs oftast ut till en skriftlig 

text som i sin tur analyseras. Att strukturera upp materialet i en text ger överblick och är i sig 

början till en analys menar Kvale (1997:155). Steget efter bestod utav noggrann avlyssning 

och transformering av intervjun från talspråk till en läsbar text. Vi stod inför valet om 

detaljrikedom och hur mycket som skulle skrivas ut av intervjun då alternativen stod mellan 

att skriva ner intervjuuttalandena ordagrant eller istället omformulera och koncentrera dessa 

uttalanden till det väsentliga. Enligt Kvale (1997:156) används den senare lämpligast då 

utskriften ska användas till att ge ett allmänt intryck av intervjupersonens åsikter och det var 

även detta förfarningssätt vi valde att använda oss av.  Den femte av våra informanter valde 

att avstå från inspelning, då istället anteckningar gjordes på vanligt traditionellt vis innan även 

detta skrevs in på dator.  

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994:12) är tolkning det centrala i forskningsarbetet. 

Forskaren kan ses som en pusselläggare som under det hermeneutiska tolkningsarbetet själv 

avgör hur de olika bitarna kan passas in i varandra för att utgöra en meningsfull helhet. 
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Alvesson och Sköldberg (2008:206) påpekar väsentligheten av att läsa texten och placera den 

inom sin kontext. Genom att klippa sönder det transkriberade textmaterial vi fick ut från våra 

intervjuer kunde vi sedan placera in de olika bitarna under olika kategorier där vi fann de mest 

lämpligt. Detta är ett sätt att analysera innehållet i insamlad data. När texten delas upp i 

kategorier ges en överblick av vilka teman som förekommer och det är härmed lättare att 

upptäcka eventuella samband, mönster, likheter och skillnader. Detta är en väsentlig del av 

analysarbetet (Johannessen & Tufte, 2003:109).   

Reliabilitet och validitet  

För att avgöra hur tillförlitlig och giltig den insamlade information som vi fått fram genom 

våra intervjuer och enkäter är, menar Bell (2006:117) att informationen måste granskas 

kritiskt. Två begrepp som ofta används vid granskning av information är reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet). Bell (2006:118) påstår att en studie har hög reliabilitet 

om den återigen kan genomföras av andra forskare och generera likvärdiga resultat. Till följd 

av att vi har valt att fokusera på den kvalitativa undersökningen blir det komplicerat att skapa 

en hög reliabilitet eftersom allt handlar om hur vi samlar in och tolkar information. Tolkning 

påverkas av våra tidigare erfarenheter och kunskaper vilket inte nästkommande forskare kan 

efterbilda. Genom att utföra intervjuerna i en lugn miljö samt transkribera dem har vi dock 

kunnat förbättra tillförlitligheten. För att ytterligare öka reliabiliteten hade vi innan 

intervjuerna förberett oss noggrant med intervjuguider och läst diverse artiklar och böcker 

kring ämnet. Reliabiliteten kan ytterligare stärkas genom den enkätundersökning som vi utfört 

och omvandlat till ett mätbart diagram omfattande svar från 20 stycken researrangörer.  

 

Enligt Trost (2005:59) avser validitet att mäta och ta fram information som är relevant i 

forskningssammanhanget. I en kvalitativ undersökning är validiteten oerhört väsentlig. Enligt 

Christensen et. al (2001) beskriver validiteten den grad undersökningens resultat speglar 

verkligheten. Inom ramen för validitet diskuteras främst valen av källor och respondenter 

samt deras tillförlitlighet. I vårt fall strävar vi efter att vara öppna och metodiska angående hur 

undersökningen gått till och att vara neutrala vid själva intervjuerna. Respondenterna har valts 

ut i samråd med respektive företagsledning för att få fram personer med relevant kunskap om 

vårt forskningsområde. Deras insikt och kunskap bidrar till att öka uppsatsens tillförlitlighet.  
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NÄTVERKANDE INOM RESEBRANSCHEN 

 

Nätverkssamhället 

Under 1900-talets sista hälft utvecklades turismindustrin till att bli en av världsekonomins 

största sektorer (Baggio, 2008:2). Turism, mer än andra ekonomiska sektorer, är beroende av 

såväl formella som informella samarbeten, partnerskap och nätverk för att möjliggöra utbudet 

och leveransen av produkter och tjänster (Baggio & Cooper, 2009:2). Ett nätverk är en 

strukturell sammansättning av noder genom vilka flöden strömmar. I ett nätverkssamhälle 

symboliserar noderna olika aktörer inom nätverket och utbytet som sker mellan aktörerna är 

flödet av information. Ett nätverk existerar där många noder (personer, företag, datorer etc.) är 

kopplade till andra noder (Barney, 2004:26,2). Formen av ett nätverk och förhållandet mellan 

dess noder, har visat sig vara en avgörande faktor för de funktioner som systemet utför, och 

kvaliteten på kommunikationen mellan noderna (Baggio & Cooper, 2009:5). Castells 

(1999:472) menar att nätverk har en förmåga att expandera utan gränser och integrera nya 

noder så länge dessa kan kommunicera inom nätverket.  

Nätverkssamhället har växt fram ur 1900-talets informationella paradigmskifte och 

globaliseringsprocesser, det vill säga flödet av människor, teknologi, information och varor 

över gränser (Castells, 1999:71–73). Nätverkssamhället är uppbyggt på 

informationsteknologier som enligt Lexhagen och Grevby är ett samlingsbegrepp för all 

teknik som bearbetar, lagrar, överför och mottager information. Begreppet kan innefatta såväl 

datorer som telefoner och TV- apparater, men i dagligt tal står IT främst för datorbaserad 

teknologi (Lexhagen & Grevby, 1999:3). Då teknologi spelar en viktig roll inom 

turismindustrin och är avgörande för expansionen av branschen har turismsektorn blivit en 

fundamental del av nätverkssamhället (Poon, 1993:11). För att förstå hur diverse aktörer inom 

turismbranschen samverkar är det relevant att också förstå de bakomliggande funktionerna av 

nätverkssamhället.  

Det informationsteknologiska paradigmskiftet 

Begreppet informationsteknologiskt paradigm hjälper oss att förstå hur den pågående tekniska 

utvecklingen interagerar med ekonomi och samhälle (Castells, 1999:72). Nätverkssamhället är 

ett teknologiskt samhälle (Barney, 2004:35). Snabba och betydelsefulla teknologiska framsteg 

har lett till avgörande förändringar i produktionsteknik och administration av tekniska, 

ekonomiska och mänskliga resurser som i sin tur har reformerat överföringen av 

informationsflöden samt informationskonsumtionen (Manzin & Kodric, 2009:46). Castells 
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(1999:72–73) menar att ett av det informationsteknologiska paradigmets kännetecken är att 

information har utvecklats till att bli en råvara där tekniken arbetar för att agera mot 

informationen. Informationssamhället har ersatt produktionen av ”materiella värden” med 

massproduktion av ”informationella värden” (Barney, 2004:77). Eftersom information är en 

naturlig del av vår vardag, formar de nya teknologierna alla processer i vår existens. Vidare 

menar Castells (1999:73) att det utmärkande för det teknologiska paradigmets utbyggnad är 

dess flexibilitet och förmåga att ändra form, vilket han menar är en avgörande egenskap i det 

moderna samhället som kännetecknas av ständig förändring. Denna egenskap är betydelsefull 

för turismindustrin, där fokus ligger på att effektivisera informations- och kunskapsutbytet 

mellan diverse aktörer för att möjliggöra en leverans av sammansatta produkter (Cooper & 

Baggio, 2009:2). Dagligen hanteras stora mängder information mellan turismnäringens 

aktörer och dess kunder vilket gör att effektivare vägar för olika typer av 

informationshantering innebär nya möjligheter till ökad lönsamhet och fler kunder (Lexhagen 

& Grevby, 1999:1).  

 

Poon beskriver ett tydligt partnerskap mellan informationsteknologi och turism, ett 

partnerskap som växt fram genom flygmarknadens avreglering som började ta fart under 

slutet av 1970- talet (Poon, 1993:11–12). Buhalis framhäver att den teknologiska utvecklingen 

har bidragit mycket för att underlätta distribution av turismprodukter. Den har gjort det 

möjligt för betydande aktörer inom branschen att växa fram, datoriserat bokningssystem, mer 

känt som computer reservation systems (CRSs) och globala distributionssystem (GDSs) som 

exempel (Buhalis, 2001:10). Sedan början av 1990-talet används ett helt system av data- och 

kommunikationsteknologier inom turismindustrin som inkluderar digitala telefonnätverk, 

satellitskrivare, mobila kommunikationssystem, elektroniska överföringar av pengar och 

mycket mer. Såväl resebyråer, flygbolag, hotell, kryssningsfartyg med flera använder sig av 

de enorma data- och kommunikationssystemen (Poon, 1993:11–12).  

CRS är reseoperatörens, främst flygbolagens, egna bokningssystem som kan länkas ihop med 

resebyråer och ge dem tillträde till oreserverade platser, ändra eller avboka biljetter (Inkpen, 

1998:107, Poon, 1993:178). Efter att resebyråer krävt tillgång till flertalet flygbolag genom en 

enda terminal utvecklades mer komplexa GDS som inte bara kunde erbjuda sammanlänkade 

enskilda CRS system (med sitt eget flygbolag som anhängare) utan även ett brett urval av 

turismprodukter (Buhalis, 2004:808). GDS kan agera som en nätverksplattform där en 

nätverksanslutning integrerar olika organisationers automatiserade bokningssystem (till 
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exempel hotell och flygbolags) och genom resebyråers förmedling göra dessa tillgängliga 

(Shanker, 2008:4). De största aktörerna på marknaden är här Amadeus, Sabre, Worldspan och 

Galileo (de två sistnämnda gick samman år 2007) (Holloway et al, 2009:622). GDS kan ses 

som ryggraden när det gäller kommunikation mellan uppdragsgivaren och resebyrån (Buhalis, 

2004:808). 

Turismens produktionssystem, TPS 

Turismleverantörer tillhandahåller som tidigare nämnts såväl tjänster som information och det 

kan därför sägas att deras produktionssystem är dubbelt. Samtidigt som turismleverantörer 

erbjuder hotellnätter, flygstolar, paketresor etc. måste de producera och sprida information om 

tjänsterna/produkterna. Information i sig utgör nyckeln till tjänstens/produktens kvalitet och 

tillgänglighet. Turismens produktionssystem, TPS, är ett verktyg som hjälper till att bestämma 

inom vilka produktionsområden informationsteknologin ska tillämpas. Systemet hjälper till att 

strukturera turismen och får på så sätt många aktörer att samarbeta. Det är oftast inte ett 

företag eller organisation som har kontrollen över hela kedjan utan företagen samarbetar i ett 

nätverk för att nå den slutliga produkten (Poon, 1993:172). 

 

 TPS kan bland annat delas in i organisatoriska och geografiska dimensioner. Resebyrån är ett 

exempel på ett organisatoriskt TPS, där kända enheter flödar över obundna avstånd i en 

organisatoriskt bunden struktur. Resebyrån kopplar upp sig mot diverse hotell, destinationer 

etc. där avstånden är irrelevanta och bildar på så sätt ett organisatoriskt TPS. Geografiska TPS 

hjälper istället till med att sy ihop ett individuellt paket till turisten på en specifik plats där 

man är bunden till det geografiska avståndet. Ett exempel på ett geografiskt TPS är en lokal 

researrangör. Diverse TPS kan ur många synvinklar anses vara grunden till själva 

turismprodukten. Det essentiella är tillgång till information för att kunna producera den 

kvalitet och det utbud konsumenten efterfrågar. Ju större informationsintensitet aktiviteten 

kräver desto mer teknologi krävs (Poon, 1993:172–173). 

 

Nätverkande turismaktörer 

Turismindustrin är enligt Kamfjord en gemensam beteckning på en rad näringar, branscher 

och sektorer. För att bli betraktad som aktör i turismindustrin är kravet att man levererar 

tjänster till någon som är tillfälligt hemifrån för ett bestämt syfte (Kamfjord, 2002:34). Två 

väsentliga aktörer i den globaliserade turismindustrin är således resebyråer och researrangörer 

som agerar mellanhand respektive producent. The Federation of Tour Operators (FTO) i 
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Storbritannien beskriver researrangörer som organisatörer och distributörer av paketresor. 

Researrangörerna skapar kontrakt mellan hotell, flygbolag och andra transportbolag och 

marknadsför sedan produkten som de har satt ihop (Holloway et al, 2009:167). Dessa 

arrangörer kan dock vara av olika kategorier. Traditionella charteroperatörer som Fritidsresor, 

Vingresor och Apollo kan likväl som de transportinriktade arrangörerna Ölvemarks, SAS och 

Lufthansa nämnas som exempel. Resebyrån agerar sedan återförsäljare eller agent åt dessa 

(Holloway et al, 2009:167).  Mer sammanfattat påstår Fyall och Garrod (2005:114) att 

researrangörer sätter samman de mest väsentliga komponenterna i en resa och möjliggör dessa 

genom bland annat resebyråer.  

Värdekedjans betydelse för turismindustrin 

Samarbeten inom turismindustrin är av stor vikt då globalisering och teknologiska 

innovationer har gjort det svårt för ett företag att arbeta självständigt. Globaliseringen leder 

till en alltmer gränslös och ömsesidigt beroende värld och fungerar som katalysator för 

samverkan såväl inom turistnäringen som utanför. Samtidigt har globaliseringen höjt graden 

av konkurrens på många marknader och många organisationer måste konkurrera i en alltmer 

komplex och skiftande ekonomisk miljö (Fyall & Garrod, 2005:5-7). Tillsammans ingår 

researrangör och resebyrå i en så kallad värdekedja som enligt Porter är ett av de viktigaste 

koncepten genom vilket diverse företags aktiviteter är sammankopplade. Porter menar att 

produkter som passerar genom alla aktiviteter i kedjan uppnår ett visst värde (Porter, 1998: 

59-60).  Genom att integrera olika aktiviteter i värdekedjan kan organisationer samarbeta och 

på så sätt skapa ett högre mervärde tillsammans än vad de har var och en för sig och på så sätt 

bli mer konkurrenskraftiga. Då majoriteten av informationsflöden inom turismindustrin sker 

via komplexa nätverk som arbetar för att tillhandahålla underhållning, boende, mat, transport, 

kommunikation etc. till turister, har värdekedjor länge spelat en betydelsefull roll för 

branschens aktörer. Inom turismbranschen är värdekedjan grundläggande för att mellanhänder 

ska kunna leverera produkter och tjänster. Det finns dock en komplexitet att ingå i en 

värdekedja då aktörerna som samarbetar även måste agera konkurrenter såväl som 

samarbetspartners (Fyall & Garrod, 2005:10–11).  I takt med nätverkssamhällets framväxt, 

har denna komplexitet blivit allt mer synlig bland researrangörer och resebyråer där en ökad 

konkurrens har uppstått mellan de båda parterna.   

Distribution inom turism 

Enligt nationalencyklopedins definition är en distributionskanal ”den kedja av företag och 

funktioner som används för att föra en produkt från råvaruleverantör till slutlig 
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förbrukare”(www.ne.se). Distributionskanaler handlar om det urval av försäljningsställen 

som resenärer har att välja bland när de ska köpa sin resa. Turismbranschen skiljer sig mot de 

flesta andra branscher som är beroende av omfattande distributionskedjor med bland annat 

grossisthandel, lagring och detaljhandel då turismprodukten konsumeras samtidigt som den 

produceras. Det är sättet som turismprodukterna tillgängliggörs, förpackas och lanseras som 

är särdragen inom turismdistribution (Buhalis & Laws, 2001:4). Turismprodukten är komplex 

och består av diverse tjänster som var och en måste sättas samman av olika industrisektorer. 

Vanligtvis distribueras produkterna genom ett antal mellanhänder som länkar producenterna 

eller tillverkarna till konsumenterna (Holloway et al, 2009:165–166). Den grundliggande 

principen är således att skapa en mer effektiv, utökad mötesplats för köpare och säljare 

(Buhalis, 2000:114). Producenter behöver självklart inte distribuera sina produkter och 

tjänster genom turismindustrins distributionskedja utan kan sälja sina produkter direkt till 

konsumenter eller återförsäljare och därmed undvika några eller alla mellanhänder (Holloway 

et al, 2009:166). De olika distributionsaktörerna har av förståeliga skäl olika behov och 

önskemål, vilket leder till att en viss konflikt däremellan är svår att undvika. Av naturen 

handlar det i slutändan om överlevnad och varje aktör gör vad som krävs för att maximera sin 

vinstmarginal, även om detta sker på bekostnad av sina partners (Buhalis, 2001:13). 

I början av 2000-talet diskuterade Dev och Olsen vilka stora utmaningar som låg inom 

marknadsföringsramarna. De betonade att företag måste utvärdera sina distributionskostnader, 

både direkta och indirekta, och dess strategiska och taktiska fördelar för att ta reda på 

huruvida lönsamt och givande det är för företagets affärer. De varnade dock för att enbart 

avskaffa resebyråns provisioner, istället poängterade författarna att det viktiga är att 

effektivisera varje kanal för att få ut bästa möjliga resultat (Dev & Olsen, 2000:43), dock gavs 

inga exempel på hur detta skulle ske. Rese- och turistnäringen är en industri där det gäller för 

företag att ideligen utveckla nya koncept och därigenom förnya sig (Fernström 2000:12). 

Resebyrån 

Resebyrån har länge setts som den största distributören av turismprodukter och turismtjänster 

i den turistiska leverantörskedjan. Dess tre främsta funktioner är att agera 

informationsmäklare, transaktionsverkställare och reserådgivare då resebyrån vidarebefordrar 

information från köpare till leverantör och vice versa, åtar sig resetransaktioner och erbjuder 

råd gällande resan, destinationen, bokningen etc. (Zehrer & Möschl, 2008:361). En stor fördel 

som gör att resebyrån löper låg finansiell risk är att de sällan, eller aldrig, äger de produkter 

som de säljer utan istället reserverar/bekräftar/bokar eller förmedlar andra resedokument 
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allteftersom (Buhalis, 2003:262). Resebyråns traditionella roll som mellanhand har dock 

förändrats och forskare menar att traditionella distributionssystem är hotade och kan komma 

att ersättas av elektroniska system (Zehrer & Möschl, 2008:362). Lojaliteten minskar bland 

kunderna, vilket ständigt utmanar branschen att komma med positiva överraskningar och 

överträffa befintliga förväntningar. Internet och de nya söksystem som medföljer utvecklingen 

ökar kundernas vilja och makt att själva bestämma (Fernström 2000:33). Samtidigt menar 

andra forskare att internet och de traditionella resebyråerna i framtiden kommer att 

komplettera varandra för att på bästa sätt kunna uppfylla kundernas önskemål (Zehrer & 

Möschl, 2008:362). 

Disintermediering  

Samtidigt som distributionen av turismtjänster på internet ökar minskar distributionen via de 

traditionella resebyråerna och disintermedieringen, avlägsnandet av mellanhänder i 

leverantörskedjan till följd av internets framväxt, har blivit ett omdiskuterat ämne bland 

forskare (Barnett & Standing, 2000; Buhalis & O´Connor, 2005; Law et al, 2004; Zehrer & 

Möschl, 2008). För- och motargument presenteras i figur 2. 

 

Fernström hävdar dessutom att resor är en idealisk produkt för internetförsäljning och att det 

finns en stor möjlighet att alla resor i framtiden kommer att börja på internet (Fernström 

2000:49). Andra forskare hävdar således att tillgängligheten av online resesajter minimerar 

betydelsen av resebyråer. Med tanke på beroendet av tredje parter i form av resebyråer 

menade Lewis et al redan år 1998 att resebranschens distributionsnät var föråldrat (Lewis et 

al, 1998:20). Något som däremot talar emot disintermedieringen är den professionella, 

Argument för disintermediering Argument emot disintermediering 

                                                   

… fungerar främst som bokningskontor och tillför 

därför inget mervärde i turismprodukten 

… är professionella resekonsulter och erbjuder 

värdefull service och råd 

... hanterar endast information och bokningar av 

resor 

... använder expertis för att spara tid åt konsumenterna 

… är partiska till förmån för interna partners och 

leverantörer som erbjuder höga provisioner  

… erbjuder gratis konsultation och service och tillför 

ett mervärde genom att ge råd 

… har mindre kunskap än erfarna resenärer … anser att teknologi är för komplicerat och för dyrt 

för privatpersoner  

TEORI 
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Figur 2.  Argument för och emot en disintermediering av resebyråer (Zehrer & Möschl, 2008:360) 
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personliga rådgivning som resebyrån kan erbjuda tillsammans med tidsbesparingen i 

jämförelse med att själv söka på internet (Zehrer & Möschl, 2008:60).  

Internet öppnar upp nya dörrar 

Att lyckas spåra vilken ”nästa stora grej”
1
 är en stor utmaning men kan leda till ett stort 

försprång gentemot konkurrenterna. Många aktörer har svårt att se potentialen som finns runt 

omkring (Dev & Olsen, 2000:47). Det gäller att vara nytänkande och våga satsa på nya 

affärsmodeller innan någon annan hinner före, men få företag vågar idag vara innovativa då 

det är för mycket som står på spel. Det handlar om att kunna ställa om gamla affärsmodeller 

till nya (Hellman & Bergman, 2009:30). I ”Kommunicera turism på nätet” hänvisar Hellman 

och Bergman till Eniro som ett typiskt exempel där de både måste vårda den gamla 

affärsmodellen (telefonkatalogen) och skapa en ny som anpassar sig efter dagens konkurrens 

på internet. En jämförelse kan göras med de traditionella resebyråerna som tidigare verkade 

på en monopolistisk marknad precis som Eniro, då de förutom att vårda kunder med personlig 

service i sina butiker, även måste satsa på att synas online i konkurrens med de renodlade 

resebyråerna som enbart finns tillgängliga på internet. Som Poon uttrycker det: ” If you’re not 

online, you’re not on sale” (www.travelmole.com) och syftar på att företag måste anpassa sig 

på marknaden.  

Att teknologin och det moderna samhället är ömsesidigt beroende av varandra ifrågasätts 

sällan, huruvida deras exakta förhållande fungerar och huruvida den ena parten influerar den 

andra, väcker däremot debatt, ”gör samhället internet till vad det är, eller gör internet 

samhället till vad det är?”(Barney, 2004:35). Detta kan vara intressant att diskutera i 

förhållande till turismen då internet har medfört helt nya möjligheter för branschen. Resenären 

som en gång tvingats förlita sig på en resebyrå kan nu få tag på flygbiljetter, paketresor etc. 

direkt på internet.  

Internet tillhandahåller all nödvändig information som behövs och kunder föredrar i allt högre 

grad den informationsmångfald som finns på internet i jämförelse med den traditionella 

resebyrån. Informationsteknologin ger privatpersoner direkt tillgång till information, bokning 

och elektronisk betalning och är därför ett stort hot mot den traditionella resebyråns 

ekonomiska överlevnad (Zehrer & Möschl, 2008:360). Samtidigt påpekar Poon (1993:92) att 

den snabba utvecklingen av turismindustrin har påverkat de nya teknologierna till att 

utvecklas snabbare och bli mer avancerade och effektiva. Turismen ställer krav på 

                                                           
1
 Dev & Olsen’s Marknadsföringsutmaning nr 6 ”Track The next Big Thing” (2000:47) 
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reseindustrin då massproduktion av resor inte längre är det enda rätta. Resandetär individuellt 

och var och en vill kunna styra och bestämma över sin egen resa. Internet har förändrat 

konsumentbeteendet inom turismindustrin drastiskt (Poon, 1993:90).  

För många människor är användandet av internet som tidigare nämnts en naturlig del av 

vardagen. Siffror visar tydligt på att människor blir allt mer öppna för att använda detta 

fenomen för att göra inköp. Under år 2008 omsatte e-handeln inom rese- och turistnäringen 30 

miljarder kronor i Sverige. Researrangörerna stod för 9,5 miljarder av dessa samtidigt som 

resebyråerna representerade 12,5 miljarder, såväl onlineresebyråerna är här inräknade som de 

fysiska byråerna. Ökningen av antal bokningar online som har skett mellan år 2005-2009 är 

även den markant då 38 procent steg till 84 procent (Hellman & Bergman, 2009:13).  

Internet har bidragit till ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra och distribuera ett företags 

produkter och tjänster (Chiam et al, 2009:31). Det har dessutom möjliggjort distribution av 

diverse multimediaapplikationer såsom textdata, grafik, bilder, videoklipp och ljud vilket har 

varit betydelsefullt för diverse turismaktörer. Med hjälp av sökmotorer som Google och 

Yahoo kan man praktiskt taget hitta all information som eftersöks. En elektronisk 

marknadsplats har successivt växt fram och leverantörer har med hjälp av internet, kunnat 

utveckla en direkt kommunikation med kunder och partners. Informationsspridningen har till 

följd av detta decentraliserats (Buhalis & O´Connor, 2005:8).  Dagens teknik tillsammans 

med internet gör att flexibiliteten är hög och möjligheten att göra snabba förändringar är stor. 

Detta är en stor fördel med researrangörers hemsidor gentemot traditionella 

marknadsföringssätt som till exempel tryckkataloger, något som redan idag är historia för 

vissa reseföretag. Störst chans att nå framgång och ligga steget före sina konkurrenter har 

företag som använder sig av ny teknologi, menar Hellman och Bergman (2009:30–32). 

Förutom lägre distributionskostnader kan framgångsrik marknadsföring via internet även 

generera en ökning av företagets intäkter likväl som bidra till ökade marknadsandelar (Law et 

al, 2004:100). 

Sociala medier 

Att söka efter reserelaterad information är en av de mest populära aktiviteterna online enligt 

Greztel och Yoo (2008:35). I djungeln av informationsflöden på internet skapas dock en 

skepsis hos kunderna som ifrågasätter kvalitet och tillförlitlighet av informationen som flödar 

ut från professionella marknadsförare. Denna skepsis finns även utanför internets värld och 

begreppet word-of-mouth (WOM) innebär att människor istället söker efter uppfattningar och 
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erfarenheter bland familjen och nära vänner. Detta för att få en mer trovärdig och levande bild 

än den information som skickas ut från marknadsförare och företag som strävar efter att ge en 

så bra bild som möjligt av sina produkter och tjänster. Electronic-word-of-mouth (eWOM) 

tenderar att få en mycket större effekt på internet eftersom det som förmedlades till vänner 

och familj idag istället kan nå ut och influera tusentals kunder. Internet har med detta sagt en 

stor betydelse för inflytandet över konsumenternas köpvanor (O’Connor, 2008:47–48) och 

mötandet av konsumenters förväntningar är med andra ord viktigare än någonsin.  

Företagen inom rese- och turismbranschen står inför en stor utmaning då det blir allt svårare 

att få fram sitt marknadsföringsbudskap till kunden. O’Connor (2008:47) menar att internet 

har gått från att vara en ren marknadsförings- och försäljningskanal till ett peer-to-peer (P2P) 

nätverk som innebär mer interaktion mellan jämlika användare. Tillväxten bland antal 

bloggar, virtuella och sociala nätverk (YouTube, Facebook, LinkedIn, Tripadvisor, Twitter) 

och onlinedagböcker (resdagboken) där diskussioner och utbyte av information sker, bekräftar 

O’Connors utsago. Dessa sociala medier blir allt mer betydelsefulla för organisationer 

eftersom deras produkter och tjänster diskuteras i allt större utsträckning när det exempelvis 

gäller dess service och kvalitet. Organisationerna kan välja mellan att enbart övervaka vad 

som rapporteras om dem, eller införa proaktiva strategier i försök att skapa en positiv image 

kring de kommunikationskanaler som refererar till organisationens varumärke (Chung & 

Buhalis, 2008:70–71). Genom att använda sig av de sociala nätverken kan organisationerna 

stärka relationer och få ökad varumärkeslojalitet, vilket i sin tur kan leda till ökade 

försäljningssiffror och intäkter (Carrera et al, 2008:97). 

Resenäringsorganisationers nätverkande är en ständig process och dess samarbeten sätts på 

prov allteftersom globaliseringen och den tekniska utvecklingen fortskrider. Vi frågar oss hur 

behovet av mellanhänder ser ut bland researrangörer idag tack vare denna tillväxt av 

interagerande på internet. Detta fordrar information utifrån inblandade aktörer, vilket 

presenteras i kommande kapitel.      
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RÖSTER FRÅN VERKLIGHETEN   

 

För att få en klar uppdelning mellan de olika åsikterna om ämnet kommer vi dela upp följande 

kapitel i två avsnitt – resebyrån och researrangören - då det är detta förhållande som ligger i 

fokus för uppsatsen. För att underlätta ytterligare kommer här en inledande presentation av de 

personer som finns bakom rösterna och även om de företag som de arbetar för
2
. Personerna 

presenteras (med fingerade namn) nedan i den ordning som de nämns i den löpande texten.  

Presentation av personerna och företagen bakom rösterna 
 

Johan Johansson – omvärldsanalytiker inom rese- och turismbranschen 

Med omvärldsfaktorer, trender, framtidsfrågor och dess konsekvenser för turistnäringen som 

huvuduppgift arbetar Johan Johansson sedan år 2002 på en organisation med fokus på att 

genomföra kvalificerade utredningsuppdrag*. Detta kan till exempel innebära utvärderingar 

av varierande slag, löpande statistikuppföljning men även när det gäller mer generell kunskap 

inom rese- och turismbranschen. E-handel och hur det påverkar olika aktörer på marknaden är 

en av dessa. Johansson är omvärldsanalytiker och arbetar som projektledare till skiftande 

uppdrag.  

Karl Karlsson - resebyrå 

Karl Karlsson har på ett eller annat vis alltid arbetat inom resebranschen och kom till den 

resebyrå som han nu representerar för fem år sedan. Han innehar en position som 

marknadschef på en riktäckande resebyråkedja. Resebyrån agerar som en agent åt leverantörer 

och säljer resor och reserelaterade tjänster till privatpersoner, företag och organisationer*.  

Nils Nilsson - branschorganisation för resebyråer    

Efter nästan 30 års erfarenhet inom resebranschen jobbar idag Nils Nilsson som VD för en 

rikstäckande branschorganisation som verkar för en positiv utveckling av resebyråbranschen. 

Provisionssatser och leverantörsfrågor är exempel på viktiga angelägenheter inom 

organisationen. En av organisationens strategier är att analysera och informera huruvida 

trender inom branschen ser ut tillsammans med utveckling som sker*.     

                                                           
2
 Viss information är hämtad från organisationernas hemsidor, som ej kan nämnas vid namn då anonymitet har 

utlovats. Detta markeras med en *.  
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Anders Andersson - researrangör 

Med en bakgrund som platschef och logistikchef är marknadskoordinator Anders Andersson 

den person med kortvarigast erfarenhet inom branschen samtidigt som han är yngst bland 

intervjupersonerna med sina dryga 30 år. Han är ursprungligen från ett annat skandinaviskt 

land och har personligen ingen tidigare erfarenhet av samarbete med resebyråer och ställer sig 

något frågande till detta fenomen. Researrangören han nu representerar har Andersson jobbat 

för i tre år. Resorna är nischade och företaget tillhör den lite mindre skalan av researrangörer, 

men ingår även i en skandinavisk koncern vilket medför diverse möjligheter och större utbud 

till sina kunder*.   

Peter Petersson – researrangör  

Många som arbetar inom rese- och turismbranschen idag började sin karriär som reseledare en 

gång i tiden och så även Peter Petersson. För dryga 20 år sedan inledde han sin karriär inom 

branschen för att sedan jobba sig uppåt på karriärstegen och har idag positionen som VD för 

en av Sveriges största researrangörer. Denna position erhöll han år 2005. Researrangörens 

samarbete med resebyråer sträcker sig långt tillbaka i tiden, då de använt sig av denna 

distributionskanal i strax över 20 år. Resebyråerna innefattar både de största, landstäckande 

kedjorna tillsammans med mindre lokala butiker.  Arrangören säljer såväl färdiga ”resepaket” 

som enskilda delar av resor, till exempel hotell och transport enskilt*.  
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RESEBYRÅNS PERSPEKTIV  

 

Tjänstesamhälle – en trend i resebyråns favör? 

Med hjälp av en dator och en internetuppkoppling har dagens resenärer tillgång till en oändlig 

mängd information. Genom ett antal klick kan resenären utan hjälp utav någon professionell 

yrkesperson inom resebranschen boka både flyg, hotell och hyrbil. Men som 

omvärldsanalytikern Johan Johansson poängterar; ”… bara för att möjligheten finns att göra 

något själv betyder inte detta att man väljer att göra det. Jag kan städa mitt hus själv, men jag 

väljer kanske att anställa en hushållerska istället”(Johansson, 2009-11-26). I det tidspressade 

samhälle som vi idag befinner oss i finns möjligheten att välja vad vi ska lägga vår lediga tid 

på. Istället för att spendera flertalet timmar framför datorn för att hitta det bästa alternativet, 

finns möjligheten att köpa denna tjänst och spara tid. Trenden går mot ett samhälle där 

människor i allt större utsträckning väljer att köpa olika typer av tjänster, eftersom det är 

bekvämt (Johansson, 2009-11-26).  Om denna trend helt och hållet skulle stämma in på 

resebranschen, skulle det innebära att den traditionella resebyråns framtid var säkrad. Diverse 

omvärldsfaktorer tyder dock på att framtiden inte ser riktigt så ljus ut. 

Karl Karlsson, representant för en av de tre landstäckande resebyråkedjorna hävdar att 

resebyråer har möjlighet att hjälpa arrangörerna nå en målgrupp som de i regel inte kan locka 

själva. Någonting som kan vara avgörande i lågkonjunktur. Resebyråledet har en betydligt 

tidigare inbokning än vad som sker på internet. ”En stor del kunder vill verifiera att köpet har 

gått igenom och vill därmed ha något konkret bevis” säger Karlsson (2009-11-23) och 

betonar vikten av att ha kontakt med en fysisk person. Det finns en betalningsvilja för 

resebyråns tjänster och kompetens om resebyrån i sin tur kan bevisa att de driver ett 

mervärde, tar rätta beslut, ger rätt valmöjlighet och hittar rätt resa (Karlsson, 2009-11-23).  

Resebyråledet kommer aldrig klara av att ta marknadsdelar genom att fokusera på pris och 

måste just därför fokusera på rådgivning och kompetens.”Priset finns det endast en som kan 

vara bäst på och det kommer alltid att vara leverantören själv. Vårt mål är istället att leta 

fram rätt resa till rätt kund … i en resebyråbutik hittar man såväl pensionärer som 

ungdomar” (Karlsson, 2009-11-23). Anledningen till att ungdomar besöker butiken kan bero 

på att det är deras första resa och att de tidigare inte har ställts inför de val som kommer i 

samband med en resa. Förstagångsresenärer kommer i kontakt med nya frågeställningar då de 

inte vet vad som är en bra produkt och osäkra på vilka förberedelser som krävs och är därför i 

behov av konsultation med en resesäljare. Den äldre generationen kanske väljer den här typen 
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av köpbeteende av traditionella skäl. Även barnfamiljer som inte har tid att lägg ner flera 

timmars surfande för att hitta rätt resa till rätt pris kommer till resebyråbutikerna (Karlsson, 

2009-11-23). 

Resebyrån kan tillföra ett mervärde åt såväl kunden som researrangören genom att titta på 

andra parametrar än just priset och därmed hitta just den resa som kunden är ute efter. Den 

traditionella resebyrån hjälpa till att kvalitetssäkra resan och göra kunden säker på sitt köp och 

val av resa. I många fall är resan i sig en investering där ingenting får gå fel och det blir därför 

en säkerhet att möta den fysiska säljaren och få ett fysiskt resebevis (Karlsson, 2009-11-23). 

Nils Nilsson, som arbetar för en positiv utveckling av resebyråbranschen, betonar att 

resebyråerna behöver jobba på att bättre förklara och marknadsföra arbetet och värdet som de 

erbjuder kunden. Övergången från ett provisionsbaserat system till ett, där kunden tvingas 

betala för de tjänster som resebyrån förmedlar, är inte lätt att få kunden att ha full förståelse 

för alla gånger, fortsätter Nilsson (2009-11-23). 

Kompetens och konsumentmakt 

Behovet av resebyråns tjänster, menar omvärldsanalytiker Johan Johansson, hänger samman 

med resenärens informationsbehov samt den tidigare kännedomen av destinationen dit resan 

är planerad. Ju mer informerad och påläst en potentiell resenär är, desto mindre är hans behov 

av konsultation med en reserådgivare. Internet har inneburit att informationsmakten har 

förskjutits från producent till konsument. Förr hade resebyrån monopol över distributionen av 

resor och därmed också makt över den information som fanns att tillhandahålla. I dess 

begynnelse var charterresor komplexa och krävde resebyråtjänstemännens kunskap för att 

möjliggöras. Behovet av konsultation med en fysisk säljare hänger fortfarande ihop med hur 

komplex resan är men främst på förkunskapen som den potentiella resenären har. Dagens 

konsumenter är oerhört pålästa och på så sätt innehar en konsumentmakt gentemot såväl 

resebyråer som researrangörer (Johansson, 2009-11-23).  

Som resultat av detta har resebyråns roll som producentens förlängda arm förflyttats till att nu 

mer fungera som en agent som arbetar i kundens namn (Nilsson, 2009-11-23). Kundernas 

informationsövertag ställer ännu högre krav på resebyråerna och resesäljarna som tvingas bli 

ännu mer pålästa om det som kunderna ännu inte har sett. Resebyrårepresentanten Karlsson 

menar att nyckeln till resebyråns framgång ligger i resesäljarnas rådgivande roll. Urvalet på 

nätresebyråer och hos de traditionella butikerna är i stort sätt detsamma, men på den senare 

finns möjligheten till följdfrågor och mer råd (Karlsson, 2009-11-23). Likaså är garantin som 

medföljer hos resebyråerna en viktig faktor gentemot att sätta samman sin egen resa från 
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enskilda leverantörer på internet.  ”Inte minst när man köper paketresor eller paketliknande 

resor, då måste ju resebyrån ställa garanti till kammarkollegiet, som är en statlig inrättning, 

och det behöver inte flygbolaget göra” (Nilsson, 2009-11-23). 

Enligt Karlsson (2009-11-23) räcker det inte längre att kunna sälja en tur och returbiljett 

mellan London och Köpenhamn för att vara en god säljare. Samtidigt menar han att 

kärnkompetensen i hur de stora GDS systemen är uppbyggda och vilka möjligheter de för 

med sig fortfarande är oerhört viktigt bland resebyråtjänstemän då dessa system i sin tur är 

grundläggande för vilka tjänster som kan erbjudas på internet. Alla resrutter är inte möjliga att 

boka på internet som det ser ut idag och det är en kärnkompetens att kunna boka en så kallad 

”stop-over” biljett åt kunden. ”… om en kund ska vara borta fyra dagar i Miami innan 

han/hon åker vidare till Minneapolis för att slutligen åka hem från LA, så krävs det fysisk 

kompetens för att kunna leverera detta” menar Karlsson (2009-11-23). Samtidigt är internet 

oerhört viktigt, ”har man inte blivit hittad där, kommer kunderna förmodligen inte att leta 

upp säljaren i den fysiska resebyrån heller” (Karlsson, 2009-11-23).   

Internet – hot eller möjlighet? 

Sverige är en av de mest online-mogna länderna i Europa och tillsammans med bland andra 

Storbritanniens och Finlands befolkning tillhör vi den skara som gör flest inköp över internet 

(Johansson, 2009-11-26). Resebyrårepresentanten Karl Karlsson menar att den traditionella 

resebyrån lyckats att sammankoppla den fysiska världen med den virtuella på ett bra sätt och 

är inte orolig för att den traditionella resebyrån ska utplånas av internet. Debatten kring 

disintermedieringen av resebyråer har pågått under en lång tid utan att drastiska påföljder 

inträffat. Bland resenärerna tycks dock uppfattningen vara annorlunda. De flesta resenärerna 

är av uppfattningen att den traditionella resebyrån är överflödig. ”I hans värld (resenärens, 

förf anm.) gör han hela sin process på nätet, även om han varit inne i butiken och frågat 

någonting eller ringt till en säljare för att boka resan själv” (Karlsson, 2009-11-23).  Trots att 

resenären uppmärksammat resan på internet och där skapat sig en bild av resan, sker oftast 

inte hela processen på internet. Fortfarande är det idag endast en liten del av den totala 

omsättningen som faktiskt sker via internet (resebyråns hemsida, förf. anm.) och andelen har 

inte ökat i någon markant omfattning under de senaste åren. Däremot har internet under de 

senaste åren utvecklats till att bli den viktigaste marknadsplatsen för att fånga resenärers 

uppmärksamhet, någonting som inom resebyråbranschen tidigare främst har skett genom 

dagspress och skyltfönster i de fysiska butikerna(Karlsson, 2009-11-23). Enligt Karlsson 

krävs det en fysisk närvaro som kompletteras med internet för att kunna agera som 
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återförsäljare i dagens virtuella samhälle. För att denna komplettering ska bli lyckosam, krävs 

dock stor kunskap och expertis kring bokningsfunktioner. Dagens kunder tolererar inte 

långsamma eller krångliga sajter som inte fungerar eller är svåra att hantera (Andersson, 

Travel News, 2009:45).  

Onlineresebyråerna behärskar en knapp tredjedel av den europeiska onlinemarknaden, medan 

det fortfarande är leverantörernas egna bokningssajter som får majoriteten av bokningarna. 

Charterbolagen genererar i sin tur dubbelt så många bokningar som onlineresebyråerna. Ett 

ständigt dilemma för onlineresebyråerna är att konsumenterna använder dem som 

metasökmotorer. Resenären får en överblick av utbudet men genomför inte köpet där. 

Resenärerna klickar sig istället direkt vidare till leverantörssajten för att göra själva 

transaktionen (Myrberg, Travel News, 2009:17).  Även Karlsson menar att det finns en risk 

att kunderna klickar sig vidare in på leverantörens egna hemsidor för att boka direkt genom 

dem istället för att utföra bokningen på resebyråns webbplats. Samtidigt poängterar han att 

resebyrån använder sig av flera strategier för att locka kunder att boka via dem. Först och 

främst arbetar resebyrån med att vara en attraktiv marknadsplats med ett brett utbud. På deras 

hemsida har resenären möjlighet att se flera researrangörers utbud och jämföra detta på ett och 

samma ställe istället för att gå in på respektive researrangörs hemsida. Förutom mervärdet att 

fungera som ett jämförelseverktyg, menar Karlsson att hans företag även arbetar med att 

kunna tillföra ett mervärde i form av rekommendation i vad de tycker är bäst för kunden, så 

att beslutsprocessen inte stannar vid en prisjämförelse. Deras mål är att på sin hemsida kunna 

tillföra de värden som en kund kan få i en fysisk butik då resesäljaren utgör en så kallad 

behovsanalys. Säljaren tar då reda på vad kunden är ute efter, vad han vill uppleva, hur 

mycket pengar resan får lov att kosta etc. och lägger därefter fram en rekommendation på en 

resa som motsvarar kundens behov. Just detta menar resebyrårepresentanten Karlsson att hans 

företag arbetar med att möjliggöra även på deras hemsida (Karlsson, 2009-11-23). 

Bengt Roswall, VD för Malmö Aviation hävdar i en intervju i Travel News (2009:27) att de 

traditionella resebyråer som är duktiga på att använda sig av internet bör kunna behålla sina 

marknadsandelar över tiden. Styrelseordförande för Ticket, Göran Grell, säger i samma 

intervju att de resebyråer som inte har investerat på internet snabbt kommer att tappa 

marknadsandelar och anser samtidigt att onlineresebyråerna utgör ett hot mot de traditionella 

resebyråerna. Dock påpekar Roswall att onlineresebyråerna har varit ett hot mot de 

traditionella resebyråerna i snart tio år utan att hotet på riktigt har realiserats. Att antalet 

butiker runt om i landet kommer fortsätta minska är dock alla informanterna ense om. 
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Branschorganisationens representant Nils Nilsson menar att det är de små, lokala resebyråerna 

som spekulationerna och de största frågetecknen snurrar kring. Huruvida de kommer att 

överleva är inget som han vågar sia om, däremot syns inga tecken på att behovet av de stora 

landssträckande kedjorna kommer att försvinna helt (Nilsson, 2009-11-23). 

 

 

 

RESEARRANGÖRENS PERSPEKTIV 

 

Ensam starkast? 

Researrangörsrepresentanten Anders Andersson förklarar att hans företag ställer sig skeptiska 

till ett fortsatt samarbete med resebyråer. Trots att resebyrån hjälper företaget att nå ut till 

större mängd människor och på så sätt fungerar som en alternativ marknadsföringskanal, har 

nyligen samarbetet med ett flertal små resebyråer sagts upp och företaget koncentrerar sig nu 

enbart på de tre största resebyråkedjorna i Sverige. Plattformen på hemsidan är utvecklad så 

att kunderna lätt kan boka hela sin resa hos dem själva och behovet att finnas representerad på 

minsta lilla resebyrå runt om i landet ses inte som nödvändig (Andersson, 2009-11-26). 

Peterson, representant för en av Sveriges tio största researrangörer, är dock av en annan 

mening. Han pekar på det faktum att lågkonjunkturen och dåliga tider som vi nu befinner oss 

i, är något som har bidragit till stärkta band till resebyråsamarbetet. ”Låg efterfrågan betyder 

generellt att resebyrån är charterarrangörens bästa vän, då tomma flygstolar behövs fyllas 

på” (Peterson, 2009-11-25).  

Det faktum att resebyråerna erbjuder produkter från en rad olika leverantörer gör att den 

information som förmedlas mellan resebyrå och kund riskerar att bli felaktig. Vetskapen om 

att företagets representation på resebyrån inte alltid stämmer ihop med arrangörens 

värderingar och sätt att arbeta på är en orsak till tvivel hos researrangören. ”Ett antal gånger 

har gäster blivit lovade särskilda saker av säljare på resebyråer som vi inte haft möjlighet att 

förmedla” (Andersson, 2009-11-26). Andersson förklarar dock att felen inte alltid ligger hos 

resebyrån, men att det går att se en klar majoritet när kunderna blivit tillfrågade var bokningen 

har skett. Även om resebyrån står för eventuell återbetalning så är det i grund och botten 

researrangörens rykte och varumärke som står på spel. En annan anledning till skepsis mot ett 

framtida samarbete ligger främst i distributionskostnaderna. Tryckta kataloger, postkostnader 
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och provisioner blir till stora summor i slutändan och för en liten nischarrangör kan dessa 

kostnader vara avgörande. Researrangören som Andersson jobbar för frågar sig hur de kan 

vara säkra på att resebyråerna kommunicerar ut deras budskap på så vis att det är mödan värt 

att fortsätta samarbetet. Att utbilda resebyråernas försäljare genom att låta dessa resa med till 

arrangörens destinationer, eller ha en representant som reser runt bland resebyråerna för att 

uppdatera eller informera om nyheter med jämna mellanrum skulle vara alldeles för kostsamt 

för ett företag med denna storlek (Andersson, 2009-11-26). Även om reseförsäljarna utbildas 

av researrangörerna menar Peterson att det i slutändan är provisionen som avgör. Den 

varierande storleken på provisionen gör det svårt för resebyråerna att behålla sin neutrala roll 

som de är menade att ha, fortsätter han (Peterson, 2009-11-25). Detta är någonting som 

samtliga aktörer är medvetna om men som de helst inte diskuterar. 

Det är kompetensen bland reserådgivarna som kommer att vara den avgörande faktorn för ett 

fortsatt samarbete mellan researrangör och resebyrå. Reserådgivarnas information och 

kunskap om resmålet/landet/aktiviteten måste vara genuin och autentisk för att medföra ett 

mervärde till den potentiella resenären. Idag har resesäljare för lite kunskap om varje produkt 

och resmål eftersom de säljer ofantligt många olika resor från flera olika researrangörer och 

att det därför blir omöjligt för säljarna att hålla sig uppdaterade på alla nyheter och produkter 

(Andersson, 2009-11-26). 

Internet – hot eller möjlighet? 

Paketering på internet är komplext och researrangörer ställs inför flera svårigheter för att 

vinna slaget om kunden online. Magnus Emilsson, grundaren av Skandinaviens ledande 

paketerings- och bokningssystem CityBreak hävdar i en intervju att dagens 

turistorganisationer inte längre klarar sig på att enbart distribuera broschyrer eller kataloger. 

Enligt Emilsson bör turismorganisationer bli mer kommersiellt orienterade i hur de 

presenterar sina destinationer på internet och paketera sina produkter på ett sätt som gör att 

kunderna kan avsluta hela processen online och inte behöva besöka en resebyrå eller ringa till 

en researrangör för att avsluta köpet (Myrberg, Travel News, 2009:8–11). Andersson 

framhåller att hans företag trycker upp färre kataloger för varje år som går och att många av 

deras konkurrenter helt och håller har slutat att distribuera sina produkter genom kataloger. 

”Att trycka upp kataloger är kostsamt, tidskrävande och utmanande” hävdar Anders 

Andersson (2009-11-26). En resekatalog måste korrekturläsas flera gånger och diverse 

information om destinationer, avgångstider, priser etc. måste stämma vilket inte alltid är så 

lätt med tanke på att katalogen trycks upp cirka ett år innan själva resan ska äga rum. På 
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internet kan dock sådana felskrivningar enkelt korrigeras och därmed bidra till 

tidseffektivisering och kostnadsreduceringar i jämförelse med korrigering i kataloger. I 

framtiden tror Andersson att så kallade inspirationsfoldrar i pdf format skulle fungera bra som 

ett katalogsubstitut på internet. Inspirationsfoldern skulle bestå av diverse bilder, texter, 

reseberättelser och dylik för att inspirera den potentiella resenären (Andersson, 2009-11-26). 

Att tryckkatalogen snart är historia stärks utav Billy Andersson (Travel News, 2009:45) då 

sociala medier och sökmotorer som Google nämns som ersättare för inspirations- och 

informationssökande. Det som krävs är interaktion med kunderna på ett helt nytt sätt för att få 

dem engagerade och nyfikna.  

Sociala medier 

Framtidsanalytikern Johan Johansson påstår att resebranschens aktörers nyttjande av internet 

generellt har omvandlats från att enbart fungera som informationskanal till att bli ett 

inspirationsverktyg. Istället för att välja det billigaste alternativet menar Johansson att 

resenärerna i allt större utsträckning lyssnar på vad andra konsumenter tycker i olika bloggar 

och sociala medier och inspirerares av deras beskrivningar och rekommendationer i val av 

resa, transportmedel och så vidare (Johansson, 2009-11-26). Miriam Olsson på IDG, Sveriges 

största mediehus inom it, teknik och affärer, menar dock att många företag ifrågasätter hur 

aktiviteter i sociala medier kan kopplas tillbaka till affären. Tjänar företag pengar på sociala 

medier? Är det direkta syftet med sociala medier att tjäna pengar? Olsson menar att 

marknadsföringsinsatser i sociala medier bland e-handelsföretag kan räknas hem direkt i form 

av nya kunder. När det däremot handlar om företag som inte säljer direkt på internet så 

handlar det mer om branding av varumärket eller om nya kontakter (www.idg.se).  

Andersson ser en stor potential i sociala medier som Facebook, bloggar etc. eftersom de är 

gratis och ger en chans att nå en målgrupp som är genuint intresserad av deras produkter. 

Researrangören som Andersson representerar använder sig bland annat av Facebook för att 

kommunicera ut sina produkter och erbjudanden. I framtiden kommer det att bli ännu 

viktigare att skapa ett bredare socialt nätverk på internet och få ännu fler kunder att följa deras 

företag (Andersson, 2009-11-26). Ulrika Rudqvist, marknadsstrateg på byrån Good Old, 

hävdar dock att Twitter och sociala medier inte passar alla företag. Såväl bloggar som 

mikrobloggar är en kanal med möjlighet att nå en önskad målgrupp om företaget i fråga har 

ett passande budskap.  ”Precis som en tv-reklam kräver ett bra budskap för att slå, kräver en 

blogg ett bra innehåll för att den ska läsas” (Rudqvist, Travel News, 2009:28). Twitter är en 

mikroblogg där företag kan kommunicera med de kunder som själva valt att kommunicera 
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med företaget, inte tvärt om och därför menar Rudqvist att det är viktigt att företaget kan 

tillföra ett värde genom att blogga. Vinnarna på Twitter är enligt Rudqvist de som kan föra en 

diskussion med sina läsare och som inte ser det som en del i deras megafonmarknadsföring. 

Andersson menar att det är enklare att fånga sin målgrupp genom marknadsföring på internet 

jämfört med exempelvis annonseringar i tidningar (Andersson, 2209-11-26). Företag som vill 

använda sig av sociala medier bör enligt Rudqvist (Travel News, 2009:28). dock på förhand 

lära sig att segmentera, fastställa sitt mål och våga vara personliga.  

”Word-of- mouse” 

Genom olika innovativa tekniker för att kommunicera sina budskap till konsumenter och 

företag har annonsörer, bloggare, företag med flera förlitat sig på vad Johansson benämner 

word-of-mouse (i tidigare kapitel eWOM, förf. anm.) för att främja ett gott rykte. Word-of-

mouse kan byggas upp på webbplatser som tillåter användare att lägga upp recensioner och 

kommentarer på företag, produkter etc. och det kan även uppstå på forum, chattrum och 

webbplatser för sociala nätverk. Precis som word-of-mouth är word-of-mouse uppbyggt på att 

skapa och upprätthålla ett gediget rykte (Johansson, 2009-11-26).  

Internet och sociala medier har gjort det otroligt enkelt att köpa och dela personliga åsikter. 

Detta har vidare skapat en revolution kring hur vi tar till oss och litar på diverse 

informationskällor vilket i sin tur haft enorma konsekvenser för professionella medier och 

marknadskommunikationer. Huruvida word-of-mouse, sociala medier, bloggar etc. kan 

komma att ta över de professionella reserådgivarnas roll är dock osäkert. En resa består av 

flera delar och Johansson menar att man som resenär kanske inte kan lita på ”främlingars” 

rekommendationer i alla delar (Johansson, 2009-11-26). 

Researrangörsrepresentanten Andersson tror att det blir allt viktigare bland potentiella 

resenärer att kommunicera med liksinnade som själv varit på resmålet istället för att tala med 

en reserådgivare som ”påstår” sig ha besökt platsen. Så gott som alla traditionella resebyråer i 

Sverige kan komma att vara borta om tio år, ersatt av internet och sociala medier (Andersson, 

2009-11-26).   

Researrangörernas blick in i spåkulan 

Majoriteten av de intervjuade branschaktörerna var eniga om att det alltid kommer att finnas 

ett behov av fysisk kontakt som de traditionella resebyråerna kan erbjuda. ”Internet kommer 

aldrig kunna ersätta de fysiska byråerna men de kommer definitivt att sinas i antal” betonar 

Peterson (2009-11-25) och fortsätter att förklara att säkerheten och tryggheten som resebyrån 
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står för aldrig kommer kunna representeras på internet. Det avgörande för vilka resebyråer 

som kommer att överleva i framtiden är hur neutral roll de lyckas förmedla. De som lyckas 

med att innerligt arbeta för kundens bästa kommer att lyckas. Så är inte fallet idag, då utbudet 

är väldigt varierande och för mycket styrs utifrån provisionssystemet. Provisionsersättningen 

bestäms i förväg av researrangörer och eftersom produkterna är hårt kopplad till priset vill 

man hålla dessa så låga som möjligt för att inte skrämma iväg potentiella kunder. Den 

researrangör som erbjuder resebyrån högst ersättning är den som är mest gynnsam av ett 

samarbete (Peterson, 2009-11-25).  

Andersson påpekar att endast ca tio procent av deras totala försäljning idag sker genom 

resebyråer. Majoriteten av researrangörens produkter säljs genom företagets egen hemsida 

och callcenters. I Anderssons tycke är det olönsamt att distribuera produkter genom 

resebyråer då vinstmarginalen är mycket liten och eftersom researrangören ska betala såväl 

resebyråsäljarnas lön som provision för det utförda arbetet. Resebyråsäljare har dessutom så 

många olika produkter och researrangörer att hålla reda på vilket ofta kan leda till att de 

lämnar ut felaktig information till resenärerna, någonting som i slutändan kan drabba 

researrangören negativt. Om ett samarbete med den traditionella resebyrån ska fungera i 

framtiden har Andersson ett förslag som han anser kan förbättra och stärka resebyråns och 

researrangörernas samarbete. Idag distribuerar företaget hela sitt produktutbud genom 

resebyråer, vilket ungefär motsvarar 12 destinationer och 300 hotell, någonting som han anser 

är alldeles för mycket för resebyråsäljare att hålla reda på. Förslaget syftar till att i framtiden 

enbart distribuera ungefär tio procent av företagets utbud genom resebyråer, exempelvis de 

orter och hotell som generellt säljer bäst och se till att resebyråerna blir experter på just dessa. 

Detta i sin tur skulle kunna leda till ett större mervärde för såväl researrangör och kund. Den 

traditionella resebyråns styrka ligger trots allt i den fysiska kontakten. Om resebyråer blir mer 

specialiserade i framtiden, får en djupare kunskap och lyckas förmedla en bra service till 

kunden, finns det fortfarande en poäng med ett framtida samarbete (Andersson, 2009-11-26).  

Personalen kommer vara den avgörande faktorn i framtidens butiker och det kommer ställas 

större krav på produktkompetens, säljaren ska lätt kunna särskilja vilken typ av resa som 

passar olika sorters resenärer. ”… den konkurrensfördel resebyråerna tidigare besatt med sin 

information har idag förflyttats och för att klara sig måste man finna nya sätt”(Johansson, 

2009-11-26). Om kundernas frågor kan besvaras enbart med hjälp av internet kommer det bli 

svårt för resebyråerna att behålla sitt berättigande.  
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Betydelsen av diverse distributionskanaler för resebranschen idag och i 

framtiden  

Det faktum att det råder viss oklarhet gällande den traditionella resebyråns betydelse som 

distributionskanal låg till grund för den studie som kommer att presenteras i följande avsnitt. 

Studien utfördes bland 20 researrangörer i syfte att utifrån dessa ta reda på den traditionella 

resebyråns betydelse idag och i framtiden i jämförelse med konkurrerande 

distributionskanaler. Nedan följer två tabeller (se figur 3 och 4) och en presentation av 

resultaten av den genomförda enkätundersökningen. Betygsättningen har gjorts enligt följande 

skala: 5= viktig, 4= relativt viktig, 3= varken vikig eller oviktig, 2= relativt oviktig, 1= oviktig. 

Siffrorna i tabellerna presenterar ett medelvärde av de 20 enkäter som har sammanställts
*
.  

 

                   

  

 

                    

 

 

                         
      

 

                                                           
*
 Se bilaga för mer information kring varje svar.  

Betydelsen idag 

Figur 3. Diverse distributionskanalers betydelse idag 

 

Betydelsen i framtiden 

Figur 4. Diverse distributionskanalers betydelse i framtiden 
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Den traditionella resebyrån är inte längre researrangörers enda distributionskanal och 

branschens minskade beroende av resebyrån är ett faktum. Idag anser majoriteten av de 

tillfrågade researrangörerna att de egna hemsidorna på internet är den viktigaste 

distributionskanalen för deras produkter och tjänster. Den traditionella resebyrån och 

katalogen anses fortfarande ha en relativt viktig roll som distributionskanal, men enligt de 

tillfrågade researrangörerna kommer betydelsen av dessa att minska i framtiden. Majoriteten 

tycks tro att internet och sociala medier kommer att bli viktigare än den traditionella 

resebyrån och kanske har Anders Andersson rätt i sitt tidigare påstående om att de sociala 

medierna någon gång kommer att ersätta den traditionella resebyrån. Enligt undersökningen 

kommer de sociala mediernas betydelse som distributionskanal för researrangörer att öka från 

3,3 till 4,3 (där 5 är viktig) på betydelseskalan.  De arrangörer som dock går emot denna 

ström, och fortfarande anser att den fysiska kontakten kommer att vara viktigare än internet 

och sociala medier i framtiden, är som omvärldsanalytiker Johansson tidigare nämnt, de som 

erbjuder mer komplexa resor. Några av våra respondenter har kommenterat just detta: 

”Som arrangör för skräddarsydda safariresor i Afrika skiljer sig våra svar markant från 

charter och flygbranschen som går mot snabbköp och självbokning” JK Safari. 

”Vi arbetar bland annat med rundresor på 14-21 dagar som kräver mycket planering och 

kunskap, vilket inte kan erbjudas via internetkanaler, i synnerhet inte den personliga servicen 

som krävs för denna typ av resa och som kommer att kvarstå i framtiden” Inca Tours, 

Specialist på resor till Latinamerika.  

” … det är mer face-to-face, kundmöten och relationer som är viktigt idag. Vår roll som 

rådgivare kommer vara viktig även i framtiden, med tanke på de komplexa långresor som vi 

jobbar med” My Planet, Skandinaviens ledande specialist på resor till Australien, Nya 

Zeeland, Kanada & USA.   

 

Svaren skiljer sig markant åt beroende på vilken genre och storlek researrangören i fråga 

representerat. I undersökningen ingår såväl stora charterjättar som små nischade aktörer och 

någonting som är tydligt är att ju större arrangören är, desto mindre betydelse tros den fysiska 

resebyrån ha i framtiden. Däremot är internet, idag och i framtiden, en lika viktig 

distributionskanal för såväl stora som små aktörer. En anledning till detta kan vara att internet 

erbjuder de mindre aktörerna en chans att spela på lika villkor som de större konkurrenterna.   
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Intressant att diskutera är även resultatet från en liknande undersökning som gjorts kring 

distributionskanalers framtid i Storbritannien av Buhalis och Licata (2002:216–217). År 2002 

spekulerade dessa två forskare tillsammans med experter från branschen vilka 

distributionskanaler som inom en 15 års period skulle vara de främst använda inom 

turismindustrin. Den främsta distributionskanalen av turismprodukter skulle enligt de 

tillfrågade experterna år 2017 vara mobiltelefonerna eftersom de ansåg att konsumenterna på 

sikt kommer att få ett ännu större behov av att få tillgång till information och göra bokningar 

individuellt från valfri plats. Enligt deras undersökning kommer internet först på en tredje 

plats efter den så kallade interaktiva televisionen, IDTV, som innebär att tittarna och 

mediebolaget (i detta fall researrangören/resebyrån och tittarna) kan kommunicera med 

varandra i realtid, det vill säga under tiden som ett program sänds i IDTV: n (Buhalis och 

Licata, 2002:216–217).  

När det handlar om den traditionella resebyrån, menade experterna i undersökningen att 

resebyråbutiker med säkerhet fortfarande skulle inneha en betydande roll i framtiden. Dock 

påpekade de att traditionella resebyråbutiker antagligen skulle förändras till ”semesterbutiker” 

som skulle tillhandahålla semesterupplevelser, omfattande service och mycket mer personliga 

råd (Buhalis och Licata, 2002:216–217).  

Faktum är att det i den dynamiska reseindustrin är riskabelt att spekulera i framtiden då 

teknologier och moderniseringen av distributionskanaler kontinuerligt utvecklas. Klart står 

dock att vinnarna i framtiden är de researrangörer och resebyråer som snabbt anpassar sig till 

de innovativa, flexibla och dynamiska förändringarna som sker.      
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DISKUSSION & ANALYS 

Resebyrån och researrangören representerar två väsentliga noder i turismbranschens nätverk 

där beroendet sinsemellan länge varit ömsesidigt. Allt eftersom informationsteknologin fått en 

större betydelse för branschen, har detta förhållande förändrats. Internet har decentraliserat 

informationsspridningen och medfört att resebyrån inte längre är researrangörens enda 

distributionskanal. Resebyrån har därmed blivit mer beroende av researrangören än vice 

versa. Det informationsteknologiska paradigmskiftet har minskat vikten av samarbete mellan 

resebyrå och researrangör och tagit researrangören ett steg närmare oberoendet av 

mellanhänder. Detta har i sin tur lett till en ökad konkurrens mellan de båda aktörerna i 

dagens priskänsliga och konkurrenskraftiga samhälle. Researrangör och resebyrå tvingas 

agera utifrån sitt eget bästa även om detta sker på bekostnad av varandra.   

Diskussionen kring disintermediering av resebyråledet har pågått i över ett decennium, ändå 

är resebyrån fortfarande en relativt stark aktör på marknaden. Argument för och emot 

disintermedieringen bland våra intervjupersoner är i linje med argumenten i figur 2 av Zehrer 

och Möschl (se sid 22). Genom en analys av informanternas svar tillsammans med en 

jämförelse av argumenten i figur 2, har vi skapat oss en uppfattning om var de står i frågan. 

Vår tolkning av detta presenteras i figuren nedan där vi placerat in de olika aktörerna mellan 

de två ytterligheterna, det vill säga för och emot disintermediering.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Tolkning av aktörernas placering gällande disintermediering  

 

Enligt såväl Andersson och Peterson är ett av de starkaste argumenten för disintermedieringen 

precis som figur 2 påpekar, att resebyrån främst fungerar som bokningskontor och därför inte 

medför ett mervärde i själva turismprodukten. Dessutom menar de att resebyrån är partisk för 

partners som erbjuder högst provision. Även om resebyrårepresentanten Karlsson hävdar att 

resebyrån spelar en neutral roll är det allmänt känt att provisionerna länge varit avgörande vid 

försäljning av resor. Den researrangör som betalat högst provision för sina produkter, är också 
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den som varit mest gynnsam av samarbetet med resebyråer. Eftersom provisionerna dock 

successivt håller på att försvinna och då Karlsson hävdar att resebyrån kan tillföra ett 

mervärde åt såväl kunden som researrangören genom att titta på andra parametrar än just 

priset och därmed hitta just den resa som kunden är ute efter, kan samarbetet mellan resebyrå 

och researrangör bli mer rättvist i framtiden. Enligt figur 2 är ett av argumenten emot 

disintermedieringen att konsultationen med resebyråsäljarna är gratis och därmed tillför 

mervärde genom rådgivningen. Frågan är dock om denna rådgivning i framtiden kommer att 

vara gratis?  För att resebyrån ska kunna konkurrera med respektive researrangörs hemsida, 

sociala nätverk etc. måste säljarna bli ännu mer specialiserade och pålästa och tillhandahålla 

information som konsumenterna inte kan hitta på internet. För att överleva utan 

provisionsintäkter, tvingas resebyråer ta betalt för den expertis och de tjänster som 

resesäljarna förmedlar. Frågan är hur konsumenterna kommer att ställa sig till detta när det 

informationsteknologiska paradigmskiftet lett till att konsumenterna själva har övertaget 

gällande nödvändig information.  

 

Rådgivningen tycks idag vara viktigare än någonsin, dock under helt andra omständigheter. 

Undersökningarna i vår studie pekar på att de sociala nätverken som Facebook, 

Resedagboken, bloggar och diverse diskussionsforum har lett till att information och råd från 

likasinnade fått en större betydelse än råd från resebyråsäljare. Resebranschens aktörer 

tvingas anpassa sig och måste våga satsa på nya affärsmodeller för att behålla sin plats på 

marknaden. För vissa researrangörer tycks dock den traditionella resebyrån inte vara utbytbar. 

Behovet av fysisk kontakt beror oftast på resans komplexitet, vilket stärks av såväl 

intervjupersoner som enkätrespondenter. Om resenären redan bestämt sig för att åka på 

semester till en specifik skidort i Alperna, är behovet av konsultation med en fysisk 

resesäljare inte lika stor som hos en resenär som ska iväg på en äventyrsresa för första gången 

i Afrika. Betygsättningen från undersökningen av betydelsen av olika distributionskanaler 

skiljer sig markant åt beroende på om det var specialiserade nischaktörer eller charteraktörer 

som låg bakom svaren. Oberoende storlek var komplexiteten av reseprodukten dock 

avgörande för beroendet av resebyråns butiker.     

 

I uppsatsens kvalitativa undersökning var den nischade aktören av de två researrangörerna 

mest skeptisk till ett fortsatt samarbete med resebyråer i jämförelse med charteraktören. Detta 

motsäger svaren i enkätundersökningen en aning. Hänsyn måste dock tas till att nischaktören 

som Andersson representerar inte förmedlar komplexa resor och saknar erfarenhet av 
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resebyråsamarbete. Charteraktören som Peterson företräder har däremot distribuerat sina 

produkter genom resebyråers butiker sedan företagets begynnelse och har därmed utvecklat en 

stark relation till resebyråer. Undersökningen bland flertalet researrangörer angående diverse 

distributionskanalers betydelse tyder på att den traditionella resebyrån kommer att bli svagare, 

men ändå hålla sig någonstans mellan att vara varken viktig eller oviktig. Även om betydelsen 

minskar från 3,9 till 3,2 på skalan är resultatet inte så drastiskt som hade kunnat förutspås till 

följd av internet och den allmänna informationstillgängligheten. Kanske beror detta på att den 

traditionella resebyrån fortfarande kommer att inneha en viktig funktion som 

marknadsföringskanal för reseproducenter. Detta indikerar att behovet av ett visst antal 

resebyråer kommer att finnas kvar i framtiden, frågan är bara vilka researrangörer som är i 

behov av det fortsatta samarbetet? Den traditionella resebyråns betydelse idag och i framtiden 

för researrangörer är därmed svår att generalisera.  Varje researrangör är unik och det finns 

ingen färdig mall att arbeta utifrån. Varje researrangör måste utgå från sin egna specifika 

situation och se över vilka distributionskanaler som bäst passar företaget.  

 

Experter och forskare har tidigare siat i rese- och turismbranschen och försökt få svar på 

vilken distributionskanal som i framtiden kommer att bli mest betydelsefull. För att urskilja 

likheter och skillnader med tidigare undersökningar, ställde vi Buhalis och Licatas 

undersökning från år 2002 mot vår. Generellt var resultaten relativt olika, vilket återigen tyder 

på svårigheten att förutspå den dynamiska resebranschens framtid. En gemensam nämnare 

vare sig man talar om en stor, liten, nischad eller charterinriktad researrangör eller rent av en 

resebyrå, så är användningen och distributionen av produkter genom internet en självklarhet 

och nödvändighet för en framtida överlevnad i det allt mer globaliserade nätverkssamhället.  

 

Researrangören är inte längre beroende av resebyrån, ändå existerar fortfarande samarbetet 

mellan dessa två aktörer. Kanske är det en trygghet om att vidhålla ett traditionellt 

distributionssätt i ett nätverksamhälle där kraven på samarbete och partnerskap förändrats 

eller handlar det om att våga vara den första att dra sig ur? 
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BILAGOR 

Bilaga 1.  Intervjuguide, Johan Johansson (fingerat namn) 

 

1. Grundfakta och bakgrund (intervjuperson och organisation) 

2. E- handelns för- och nackdelar? 

3. Säkerhet och förtroende för internethandel 

4. Nätresebyråns framväxt – konkurrensen mellan nätresebyrå och traditionell resebyrå 

5. Sociala medier – hur viktiga är de för resebranschen? 

6. Trender och framtidsutsikter för resebranschen  

7. Kan ”informationsdjungeln” på nätet bli för stor?  

8. Kan internet ersätta de fysiska resebyråerna? 

9. Internets effekt på distributionskanaler 

10. Framtida trender kring mobila tjänster 
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Bilaga 2.  Intervjuguide, Karl Karlsson (fingerat namn) 

 

1. Bakgrund (intervjuperson och organisation) 

2. Hur länge har X funnits på Internet och när blev det möjligt att boka resor genom X 

hemsida? 

3. Hur har X roll som resebyrå förändrats efter Internets framväxt? 

- Vad har förändringarna inneburit för er organisation och det sätt ni jobbar på? 

4. Vad får researrangörerna ut av distribuera sina paketresor genom resebyråer?  

5. Hur kan researrangörer vara säkra på att X förmedlar och representerar deras 

produkter på rätt sätt?  

- Hur fungerar provisionssystemet mellan researrangör och resebyrå? 

6. Vilka strategier använder sig X av för att locka kunder att boka resor genom deras 

hemsidor istället för leverantörernas hemsidor?  

7. Vad tror ni om den fysiska resebyråns framtid? 

8. Vad tror ni att den fysiska resebyrån kommer att tjäna pengar på i framtiden? 

9. Vilken personalkompetens kommer att krävas på de fysiska resebyråerna? 

10. Kommer internet kunna ersätta de fysiska resebyråerna?  

11. Kortsiktiga och långsiktiga mål för resebyråbranschen och X?  

12. Finns det någon statistik över hur mycket av era resor som säljs via internet respektive 

butik? 

13. Finns det ett samband mellan ålder och bokning via er hemsida respektive butikerna? 

14. Svårt att särskilja resebyrå och researrangör? 
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Bilaga 3.  Intervjuguide, Nils Nilsson (fingerat namn) 

 

1. Grundfakta (intervjuperson och organisation) 

2. Hur har den fysiska resebyråns roll förändrats i och med Internets framväxt? 

- Vad har förändringarna inneburit för er organisation och det sätt ni jobbar på? 

3. Vad tror ni om den fysiska resebyråns framtid? 

4. Vad tror ni att den fysiska resebyrån kommer att tjäna pengar på i framtiden? 

5. Vilken personalkompetens kommer att krävas på de fysiska resebyråerna? 

6. Vad får researrangörerna ut av distribuera sina paketresor genom resebyråer? 

Huruvida lönsamt är det? 

7. Vilka strategier använder sig resebyråer av för att locka kunder att boka resor genom 

deras hemsidor istället för leverantörernas hemsidor?  

8. Kommer internet kunna ersätta de fysiska resebyråerna?  

9. Kortsiktiga och långsiktiga mål för resebyråbranschen? 

10. Finns det någon statistik över hur många fysiska resebyråer respektive nätresebyråer 

det finns i Sverige? 

 

Övriga tankar och funderingar kring researrangörers lönsamhet av att distribuera sina 

produkter genom fysiska resebyråer vs internet.  
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Bilaga 4.  Intervjuguide, Anders Andersson (fingerat namn) 

 

1. Bakgrund (intervjuperson och organisation) 

2. Hur länge har X distribuerat sina produkter genom resebyråer? Vilka resebyråer? 

3. Hur länge har X funnits på Internet och när blev det möjligt att boka resor genom 

hemsida? 

4. Vad har Internets framväxt inneburit för er organisation och det sätt ni jobbar på? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att distribuera era produkter genom 

resebyråer? 

6. Hur fungerar provisionssystemet mellan researrangör och resebyrå? 

7. Jobbar ni på något sätt extra för att locka kunder att boka resor genom er egen hemsida 

istället för resebyråernas hemsidor?  

8. Hur ser ni på den fysiska resebyråns framtid och ert samarbete? 

9. Kommer internet kunna ersätta de fysiska resebyråerna?  

10. Finns det ett samband mellan ålder och bokning via er hemsida respektive den fysiska 

resebyrån/ert kontor? 

11. Finns det ett samband med senare bokningar och Internets utveckling (sista minuten 

etc)? 

12. Kortsiktiga och långsiktiga mål för X distribuering av sina produkter? 

13. Finns det någon statistik över hur mycket av era resor som säljs via er hemsida och 

butik respektive via resebyråer? 
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Bilaga 5.  Intervjuguide, Peter Peterson (fingerat namn) 

 

1. Bakgrund (intervjuperson och organisation) 

2. Hur länge har X distribuerat sina produkter genom resebyråer? Vilka resebyråer? 

3. Hur länge har X funnits på Internet och när blev det möjligt att boka resor genom X 

hemsida? 

4. Vad har Internets framväxt inneburit för er organisation och det sätt ni jobbar på? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att distribuera era produkter genom 

resebyråer? 

6. Hur fungerar provisionssystemet mellan researrangör och resebyrå? 

7. Är det mer lönsamt för er att kunderna bokar sina resor genom er egen hemsida istället 

för resebyråernas hemsidor? Hur jobbar ni för att locka kunderna till er hemsida? 

8. Hur ser ni på den fysiska resebyråns framtid och ert samarbete? 

9. Kommer internet kunna ersätta de fysiska resebyråerna?  

10. Kortsiktiga och långsiktiga mål för X distribuering av sina produkter? 

11. Finns det ett samband mellan ålder och bokning via er hemsida respektive den fysiska 

resebyrån/ert kontor? 

12. Finns det någon statistik över hur mycket av era resor som säljs via er hemsida och 

butik respektive via resebyråer? 
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Bilaga 6.  Enkätundersökning 

 

Betydelsen av diverse distributionskanaler för resebranschen idag och i framtiden  

     Betygsätt de olika distributionskanalerna på en skala från 1-5 (se nedan) beroende på huruvida  
 betydelsefulla ni tycker de är idag och hur viktiga ni tror att de kommer att vara i framtiden.  
 När ni fyllt i tabellen, var vänliga och skicka tillbaka hela dokumentet till oss. Tack på förhand! 
 

     

     1 = Oviktig 
   2 = Relativt oviktig 
   3 = Varken viktig eller oviktig 
   4 = Relativt viktig 
   5 = Viktig 
   

     Distributionskanal Betydelse idag Betydelse i framtiden  
  

     Den fysiska resebyrån     
  

     Internet (hemsidor etc)     
  

     Kataloger     
  

     Sociala medier (facebook, bloggar etc)     
  

     Call centers      
  

     TV     
  

     Mobil distribution (ex flyttbara bås,     
  i likhet med telefonförsäljare)     
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Bilaga 7.  Resultat av enkätundersökningen  

                 ”Diverse distributionskanalers betydelse idag” 

 

IDAG                 

    
1 = 
Oviktig 

2= 
Relativt 
oviktig 

3= Varken 
viktig eller 
oviktig 

4= 
Relativt 
viktig 

5= 
Viktig 

TOT 
ANTAL 
SVAR MEDELVÄRDE 

Den fysiska 
resebyrån 

Antal 
svar: 0 2 3 10 5 20 3,9 

  Procent: 0% 10% 15% 50% 25%     

Internet 
(hemsidor etc) 

Antal 
svar: 1 0 0 5 14 20 4,6 

  Procent: 5% 0% 0% 25% 70%     

Kataloger 
Antal 
svar: 2 1 4 9 4 20 3,6 

  Procent: 10% 5% 20% 45% 20%     

Sociala medier 
(facebook, 
bloggar etc) 

Antal 
svar: 1 5 5 6 3 20 3,3 

  Procent: 5% 25% 25% 30% 15%     

Call centers  
Antal 
svar: 6 4 2 4 4 20 2,8 

  Procent: 30% 20% 10% 20% 20%     

TV 
Antal 
svar: 4 1 5 4 6 20 3,4 

  Procent: 20% 5% 25% 20% 30%     

Mobil 
distribution (ex 
flyttbara bås, 

Antal 
svar: 6 3 5 4 2 20 2,7 

i likhet med 
telefonförsäljare) Procent: 30% 15% 25% 20% 10%     
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Bilaga 8.  Resultat av enkätundersökningen  

                 ”Diverse distributionskanalers betydelse i framtiden” 

 

 
                

I FRAMTIDEN                 

    
1 = 
Oviktig 

2= 
Relativt 
oviktig 

3= Varken 
viktig eller 
oviktig 

4= 
Relativt 
viktig 

5= 
Viktig 

TOT 
ANTAL 
SVAR MEDELVÄRDE 

                  
Den fysiska 
resebyrån 

Antal 
svar: 1 7 4 4 4 20 3,2 

  Procent: 5% 35% 20% 20% 20%     

Internet 
(hemsidor etc) 

Antal 
svar: 1 0 0 1 18 20 4,8 

  Procent: 5% 0% 0% 5% 90%     

Kataloger 
Antal 
svar: 4 3 5 5 3 20 3,0 

  Procent: 20% 15% 25% 25% 15%     

Sociala medier 
(facebook, 
bloggar etc) 

Antal 
svar: 0 2 1 7 10 20 4,3 

  Procent: 0% 10% 5% 35% 50%     

Call centers  
Antal 
svar: 8 4 2 2 4 20 2,5 

  Procent: 40% 20% 10% 10% 20%     

TV 
Antal 
svar: 4 2 1 7 6 20 3,5 

  Procent: 20% 10% 5% 35% 30%     

Mobil 
distribution (ex 
flyttbara bås, 

Antal 
svar: 4 2 7 4 3 20 3,0 

i likhet med 
telefonförsäljare) Procent: 20% 10% 35% 20% 15%     

 



   

 

53 
 

 

 

 

  

  

  
 

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. 
 

Handelshögskolan BBS,  

vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  

Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 

Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 


