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Sammanfattning 

Titel: Från plats till resmål- processen  

Författare: Caroline Lindahl, Madeleine Bergkvist, Matilda Blixt 

Kurs: Turismvetenskap III, examensarbete 

Institution: Ekonomihögskolan, Kalmar 

Handledare: Christer Foghagen 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att studera varför resmålsetableringsprocessen är 

viktig för researrangörer och hur olika förutsättningar och faktorer kan påverka processen. 

Metod: Vi har för att studera det aktuella ämnet utgått från ett praktiskt problem och sedan 

bearbetat det med hjälp av en teoretisk referensram. Studien bygger på en kvalitativ metod 

och för att få ökad kunskap om och förståelse för problemet som studien baseras på, har vi 

intervjuat två väl insatta personer. 

Resultat: Då syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur etableringsprocessen kan 

se ut hos researrangörer av chartertyp, har vi relaterat teoretiska begrepp till vårt empiriskt 

insamlade material och därefter analyserat och dragit slutsatser utifrån detta. De övergripande 

delarna som tas upp i uppsatsen är processen i sig, turisten, marknadsföring, produktskapande, 

samt efterfrågan.  
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Abstract 

In this thesis we have examined why the establishment process of travel destination is 

essential for the tour operators and how the process can be influenced by different conditions. 

The thesis is written from the perspective of the tour operators and with the tour operator 

Ving as our case study, we have been able to create a picture of how the establishment 

process of travel destination may look like. 

We have chosen to deal with some different areas in this thesis that all are important for the 

creation of a holistic picture of the process. The overall segments listed in this thesis are the 

process itself, the tourist, marketing, the product creation and demand. By connecting our 

theoretical framework to the collected empirical data from our case study, we have analyzed 

the establishment process and drawn our conclusions. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Turismnäringen förändras ständigt och kräver utveckling och innovation från de olika företag 

som är aktiva inom näringen (Gibson, 2006). Exempel på sådana företag är: hotell, företag 

som distribuerar aktiviteter, marknadsförare inom turism och researrangörer. Enligt Page och 

Connell (2009) är researrangörernas roll att skapa olika resepaket, innehållande resplan med 

bland annat transport, logi, aktiviteter och service på plats. Idag finns tre större resarrangörer i 

Sverige (Ving, Fritidsresor och Apollo) och ett flertal mindre som konkurrerar på den svenska 

resemarknaden. För att de större researrangörerna ska kunna hålla sin position på marknaden 

och för att de mindre ska kunna etablera sig krävs det att de hittar nya spännande resmål 

(Fernström, 2000). 

Det gäller för researrangörerna att känna till och anpassa sig till nya trender för att kunna 

skapa attraktiva produkter som tilltalar potentiella konsumenter (Fernström, 2000). För just 

researrangörer finns en vid bredd av potentiella konsumenter, som alla har olika prioriteringar 

i valet av resmål (Dolnicar, 2007). Dock finns idag en stor vilja bland människor överlag att 

resa och vara med om nya upplevelser på sin lediga tid (Kleiber, 1999). Viljan att resa har 

förmodligen alltid funnits, men enligt Aronsson (2000) har förutsättningarna för att kunna 

resa förändrats under de senaste årtiondena. Dessa förutsättningar beror bland annat på 

människors ökade kunskap om resande och att antalet researrangörer och dess utbud har ökat. 

Ytterligare en anledning kan vara människors ändrade livsprioriteringar, där resande och 

rekreation har fått en mer framträdande roll och anses vara en viktig del av de grundläggande 

behoven (Kleiber, 1999). Det är därav viktigt att som researrangör lägga mycket resurser, i tid 

och pengar, på produktutveckling av nya spännande resmål (baserat på konsumenternas 

förändrade efterfrågan) (Fernström, 2000). De ökade förutsättningarna har även bidragit till 

att omgivningen förväntar sig att människor på sin lediga tid ska resa någonstans och ta del av 

nya spännande upplevelser som de sedan kan dela med sig av efter resan (Kleiber, 1999). I 

och med detta bör researrangörerna ha förmågan att känna av de trender som råder och sedan 

kunna omvandla dessa till attraktiva produkter (Fernström, 2000). Vad som kan ses som en 

attraktiv produkt skiljer sig enligt Dolnicar (2007) från person till person och under de senaste 

åren har efterfrågan på individuellt anpassade resepaket ökat. När en produkt har satts 

samman måste den sedan kommuniceras till konsumenterna på marknaden och skapa 

realistiska förväntningar (Armstrong och Kotler, 2007). Under mitten av 1990- talet lyfte 
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Poon fram begreppet ”the new tourist” som bygger på föränderligheten i turismnäringen 

vilket påverkar turistens köpbeteende. Den största skillnaden mellan ”den gamla” och ”den 

nya” turisten är graden av erfarenhet, till följd av det ökade resandet (Poon, 1993). 

1.2 Problemdiskussion 

För att researrangörerna ska lyckas med sin planering och etablering av nya resmål krävs det 

att de är uppmärksamma på nya trender, konsumenternas efterfrågan och tar lärdom av 

tidigare erfarenheter (Fernström, 2000). Problematiseringen i sig ligger i hur ett resmål 

upptäcks och etableras av researrangörerna och förvandlas från en plats till ett resmål som är 

attraktivt för turister att resa till. Resmålsetablering styrs av efterfrågan från turisterna och om 

researrangörerna inte vet vart turisterna vill resa och vad de vill uppleva kan det leda till 

problem i resmålsetableringsprocessen. Att upptäcka och etablera ett nytt resmål är en 

omfattande process, så vår tanke är att kartlägga processen från upptäckt till färdigt resmål för 

att kunna urskilja vilka faktorer och förutsättningar som kan påverka etableringsprocessen och 

varför den är viktig för researrangörer.  Då konkurrensen har ökat, i och med att framförallt 

lågprisflygen tagit över allt större del av marknaden, är det viktigt att lägga energi och 

resurser på att planera och utveckla befintliga, men framförallt nya resmål för att inte bli 

utkonkurrerade (Dunne m fl., 2006). 

Uppgiften för researrangörer är att se till att utbudet de erbjuder potentiella turister är brett 

och varierat, eftersom turisternas syfte med sin resa är väldigt individuella och kan innefatta 

bland annat avkoppling, rekreation, kultur och äventyr. Med andra ord är det viktigt att förstå 

att det finns en stor variation av potentiella turister (Hsu & Huang, 2007). De researrangörer 

som vill kunna attrahera en bred kundgrupp bör därmed ha ett brett utbud med olika lösningar 

för olika kundgrupper på resmålet (Fernström, 2000). Tidigare studier inom forskning av 

resmålsutveckling har framförallt täckt in området ur ett konsumentperspektiv (turister) och 

inte producentperspektiv (researrangörer) (Gibson, 2006). Den forskning som redan finns sett 

ur ett producentperspektiv koncentrerar sig i första hand på destinationsutveckling på 

specifika platser och därför anser vi att det är värdefullt att utföra en studie ur ett 

researrangörsperspektiv för att fylla det glapp som finns på området. 
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Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att studera varför resmålsetableringsprocessen är 

viktig för researrangörer och hur olika förutsättningar och faktorer kan påverka processen. 

Vilka faktorer och förutsättningar kan ha en avgörande roll i 

resmålsetableringsprocessen? 

Hur kan resmålet paketeras och kommuniceras till marknaden? 

Avgränsning: Vi avgränsar oss till att fokusera på Ving som researrangör för att studera 

deras resmålsetableringsprocess. Vi har valt Ving som fallstudie för att studien skulle bli för 

omfattande om vi valde att undersöka fler eller samtliga researrangörer i Sverige. 

1.2.1 Disposition 

Den här uppsatsen är ämnad att ge en inblick i hur resmålsetableringsprocessen kan se ut hos 

researrangörer. Upplägget är noga genomtänkt och de rubriker som finns i uppsatsen är 

placerade så att de ska ge en så god förståelse som möjligt för läsaren. Inledningen är 

medvetet skriven ur ett teoretiskt perspektiv, trots att syftet bottnar i ett empiriskt problem, 

detta för att kontextualisera och fördjupa det problem uppsatsen bygger på. 

Metodkapitlet är till för att beskriva vilken metod som har använts i studien och varför just 

den metoden valdes. Kapitlet är också till för att lyfta fram de styrkor och svagheter 

metodvalet medför, samt hur dessa påverkar möjligheterna för oss att dra slutsatser. 

Teorikapitlet baseras på teoretiska källor som bland annat behandlar processer, planering, 

etablering, marknadsföring, turisten, risker och trender. Att teorin därmed placeras före 

empirin, trots den induktiva ansatsen, har att göra med att vi vill skapa förståelse genom att 

presentera några begrepp som är centrala för studien. Teorin är uppbyggd av en presentation 

av ett resmåls livscykel, samt en beskrivning av hur ett resmål etableras med allt som hör till 

(så som samarbeten, konkurrens och efterfrågan med mera) ur ett teoretiskt perspektiv. 

Empirikapitlet består av den information som vi har inhämtat från våra informanter på Ving 

och från artiklar kopplade direkt till Ving eller andra researrangörer. I empirin behandlas ett 

flertal rubriker (motsvarande de i teorin) som alla är kopplade till resmålsetableringsprocessen 

på Ving. 



 

 

4 

Analyskapitlet väver samman teori med empiri och tillsammans med våra egna åsikter 

diskuterar vi hur resmålsetableringsprocessen kan se ut hos researrangörer i allmänhet och hos 

Ving i synnerhet. 

Slutsatsen och diskussionen är som titeln avslöjar just till för att vi ska lyfta fram och 

diskutera våra slutsatser och de eventuella rekommendationer som vi har kommit fram till 

genom att göra den här studien.
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2 Metod 

Vi vill skapa oss en förståelse för hur researrangörer, som till exempel Ving, går tillväga i sin 

resmålsetableringsprocess. För att göra det har en induktiv ansats använts, vilken enligt 

Bryman och Bell (2005) går ut på att utgå från verkliga fenomen för att sedan sätta dem i 

förhållande till redan existerande teorier. Dock fanns det inte så stor förkunskap på det 

aktuella området inom gruppen, så vi ansåg att inläsning av relevanta teorier var ett måste för 

att kunna skapa ett underlag till intervjuerna. Vi kände att detta var det bästa sättet för att vi 

skulle få ut det mesta från intervjupersonerna. 

Då studien diskuterar hur resmålsetableringsprocessen kan se ut i praktiken har vi kopplat 

materialet från vår fallstudie till den teoretiska referensramen, vilket kan liknas vid ett filter 

som sorterar fram de teorier som är relevanta för vårt syfte. Genom detta försöker vi upptäcka 

ett mönster i skapandeprocessen och ser med hjälp av den teoretiska referensramen om det 

material som samlats in om resmålsetableringsprocessen är gångbar bland andra 

researrangörer inom branschen. Studiens syfte är baserat på ett praktiskt problem som löpande 

har diskuterats och analyserats i uppsatsen. En induktiv ansats ger större möjligheter för 

tolkning, då den är öppen (Jacobsen, 2007) och ger oss möjlighet att föra in våra egna tankar 

och tolkningar för att, som vi nämnt tidigare, se om de teorier vi har fått fram om 

resmålsetablering kan vara användbar bland flera researrangörer. 

2.1 Kvalitativ studie 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie, då vi genom intervjuer med personer som har 

arbetat och arbetar på Ving, har samlat information som bidragit till en djupare förståelse av 

hur resmålsetableringsprocessen kan se ut. Varför vi anser att en kvalitativ studie är passande 

för den här uppsatsen, är för att den enligt Holme och Solvang (1997) bygger på en mer fysisk 

närvaro av den informationskälla som använts, vilket tillåter tolkning i form av till exempel 

kroppsspråk och tonläge. Fokus i denna studie ligger på våra tolkningar och uppfattningar av 

den information som insamlas under studiens gång. Vi är intresserade av att kunna förstå, 

beskriva och förklara hur resmålsetableringsprocessen på Ving går till och en kvalitativ metod 

valdes för att vi ville få en djupare insikt i resmålsetableringsprocessen för just Ving. 

I studien har vi även valt att fokusera på en process, då vi vill se hur själva 

resmålsetableringsprocessen ser ut på Ving. Alvesson och Deetz (2000) menar att forskare 

som utgår ifrån en kvalitativ metod kan sägas försöka sig på att se på saker och ting ur de 
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”insattas” (det vill säga informanterna från Ving i det här fallet) synvinkel och att vikten vid 

kvalitativa studier ligger i att beskriva och analysera beteendet hos dem som studeras. Dock 

kan fokus lika väl ligga på saker som händer, det vill säga på processer, vilket är det som 

kommer att behandlas i denna studie. Vi har tolkat all information som samlats in och har 

efter det beslutat om den är av vikt för studien, vilket Thurén (2006) menar är viktigt, då att 

det är hur författarna tolkar budskapet som avgör vikten av informationen de inhämtar. En 

kvalitativ metod innebär således att enstaka händelser och till synes små detaljer kan vara av 

stor vikt för studien. 

2.2 Materialinsamling och tillvägagångssätt 

I insamlingen av material till studien har vi använt oss av förstahandskällor, vilket är material 

insamlat för studiens syfte, i form av intervjuer av personer med god insyn i researrangören 

Ving och dess verksamhet och arbetsprocess. Även andrahandskällor, vilket är material som 

sammanställts för andra syften, har använts. Dessa i form av bland annat information från 

Vings hemsida och artiklar där insatta på Ving intervjuats om frågor som är relevant för 

uppsatsämnet (Bryman och Bell, 2005). Vad som är viktigt att tänka på i arbetet med 

insamling av material genom antingen förstahands- eller andrahandsmaterial är vilken 

trovärdighet informationen har, för att kunna ge den aktuella studien så hög vetenskaplig 

status som möjligt (Ruane, 2006). I den här studien är det förstahandskällorna som använts 

som har störst trovärdighet med tanke på att både förstahands- och andrahandsmaterialet är 

insamlat under en period av ett par månader och alltså är lika aktuella. Det positiva med det 

för studien insamlade sekundärmaterialet är att det, med tanke på den korta skrivperioden, har 

gjort arbetet mer tidseffektivt och hjälpt till att ge en förförståelse som har varit värdefull både 

för uppsatsen i sin helhet och i konstruerandet av intervjuguiderna. 

2.2.1 Fallstudie 

Som tidigare nämnts har researrangören Ving använts som fallstudie för denna uppsats, för att 

undersöka hur de går tillväga med sin resmålsetableringsprocess. Vi valde Ving för att de 

kändes mest tillgängliga för oss då vi hade förkunskaper om företaget och hade varit i kontakt 

med en av de informanter vi har använt i studien. Vi är övertygade om att fallstudien har 

bidragit till ett upplyft av uppsatsen och att det resultat som framkommit aldrig skulle ha 

uppnåtts, om inte möjligheten att studera ett företag som är aktivt på den aktuella marknaden 

funnits. 
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I studien har vi utgått från empiri utifrån vår fallstudie om hur ett resmål kan skapas och 

därefter samlat ett teoretiskt underlag som kan lyfta en diskussion i analysen. Studien är 

komplex med tanke på att det fenomen som undersökts kan utföras på olika sätt hos olika 

researrangörer, samt att det inte finns något ”rätt eller fel” i hur researrangörer kan utföra 

processen. Vår uppgift har varit att tolka den information som inhämtats och i den mån det har 

varit möjligt göra studien replikerbar (Gummesson, 2004), i den bemärkelsen att 

tillvägagångssättet redogjorts för på ett tydligt sätt och på så vis öppnat upp för andra 

författare att utföra liknande studier. 

Enligt Gummesson (2004) kan fallstudiebaserad forskning vara bra att använda sig av då det 

fenomen som ska undersökas helt eller delvis är okänt, samt innehåller många variabler och 

samband som gör studien komplex. Fallstudier kan till exempel användas som empiriskt 

underlag till forskning genom att utgöra exempel i studien, vilket kan underlätta läsningen och 

göra abstrakta begrepp och teorier mer konkreta. Fallstudier kan också användas som 

redogörelser för att visa hur någonting har gått till eller bör göras i praktiken. Vid användning 

av fallstudier är det viktigt att säkra kvaliteten av empirin under studiens gång. Det finns inga 

entydiga regler för hur fallstudier ska bedömas, därmed är det lätt att forskarna blir kritiska 

mot vad som än presenteras. Ett bra utgångskriterium är pålitlighet, om en studie har hög 

pålitlighet kan den utföras av någon annan med ungefär lika resultat. Det är dock svårt, och 

inte önskvärt i de flesta fall, att utföra en exakt likadan studie ännu en gång då den i sin helhet 

är ett komplext fenomen (Gummesson, 2004). 

2.2.2 Intervjuer 

Vid båda intervjutillfällena valde vi att använda en diktafon för att spela in informationen som 

delgavs oss, för att inte av misstag utelämna viktig information. Dock menar Thomsson 

(2002) att många människor känner obehag av att veta om att de blir inspelade på band. Detta 

gör det viktigt att tänka igenom valet, att spela in eller inte spela in, innan intervjun. Vid båda 

intervjutillfällena upplystes de två informanterna om att vi hade för avsikt att spela in samtalet 

och fick frågan om det var okej. Informanterna ansåg att det var okej och förstod vikten av att 

få med så mycket information som möjligt för oss. 

Ett annat val som noga måste övervägas är enligt Kvale och Brinkmann (2009) hur många och 

vilka personer som ska intervjuas. Oavsett antal bör informanterna kunna tillföra för studien 

relevant information. Till den här studien valde vi att intervjua Patrik Marklund som har 
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arbetat på Ving sedan mitten på 80-talet och är idag produktchef sedan 10 år tillbaka. Vi har 

även intervjuat Göran Olsson, som bland annat har arbetat med resmålsetablering på Ving 

under många år, men som också har haft en ledningsfunktion, suttit som VD för Sunwing, 

samt även haft ett antal projekt utanför Vings verksamhet. Med tanke på både Olssons och 

Marklunds bakgrund inom turismnäringen i allmänhet och Ving i synnerhet väljer vi att se 

dessa intervjuer som expertintervjuer, vilket enligt Esaiasson m.fl.(2009) är när en expert, 

högt uppsatt tjänsteman eller liknande blir intervjuad. Personer vars kunskaper och 

erfarenheter väger något tyngre än en ”vanlig medborgares” rent vetenskapligt. 

Intervjun som utfördes med Olsson den 15:e november var upplagd som en öppen intervju, 

vilket innebär att vi hade några ”huvudteman” som vi först hade mailat ut så att han skulle 

kunna förbereda sig, för att sedan vid intervjutillfället låta Olsson tala så fritt kring våra teman 

som möjligt. Det var alltså inte en styrd intervju, men vi flikade in frågor som vi ändå hade 

förberett för att kunna styra intervjun på rätt spår så att vårt problem täcktes in så bra som 

möjligt, där behov av detta fanns. Då Vings huvudkontor ligger i Stockholm hade vi inte 

möjligheten att utföra en personlig intervju med Marklund, så intervjun med honom utfördes 

den 17:e november via telefon och både vid intervjun med Olsson och med Marklund 

närvarade samtliga tre gruppmedlemmar för att ta del av den värdefulla informationen vi fick. 

Dock var det såklart enbart en av oss som talade med Marklund i telefonen via 

högtalarfunktionen, samt styrde intervjun med färdiga frågeställningar. De andra två 

antecknade flitigt samt lyssnade, ifall inspelningen på diktafonen mot förmodan skulle ha 

visat sig att inte fungera, vilket den dock gjorde. Även Marklund fick ett mail med ett antal 

frågeställningar skickat till sig innan intervjun så att han skulle kunna förbereda sig. 

Nackdelen med att skicka frågorna till informanten innan intervjutillfället är att svaren inte 

blir spontana, och kanske inte ens besvaras av själva informanten utan att denne enbart 

förmedlar svar som någon annan konstruerat. Vi anser dock att för att verkligen få ut så 

mycket och bra material som möjligt var det till vår fördel att skicka frågorna till 

informanterna i förväg (Bryman och Bell, 2005). 

2.2.3 Bearbetning av intervjuer 

Efter att ha utfört våra intervjuer (personligen med Olsson, 101115 och via telefon med 

Marklund, 101117) påbörjades bearbetningen av det insamlade materialet, genom att 

omvandla de bandade intervjuerna till text så ordagrant som möjligt för att inte missa någon 

information som kunde tyckas vara mindre relevant vid avlyssningstillfället, men som sedan 



 

 

9 

skulle visa sig vara av värde att ha med. När vi hade arrangerat intervjusvaren i pappersform 

valdes sedan den information som var av störst värde för att bidra till förståelse av 

resmålsetableringsprocessen ut. Vi är medvetna om att vår tolkning av informanternas svar 

inte helt behöver stämma överens med vad de hade för avsikt att få fram, men en tolkning och 

en sållning av informationen var nödvändig, på grund av platsbrist i uppsatsen, samt 

irrelevans för syftet med studien. 

2.3 Metoddiskussion 

2.3.1 Pålitlighet och giltighet vid intervjuer 

Hur pålitliga och giltiga är de källor som vi använder oss av? Det är en fråga som Holme och 

Solvang (1997) anser att alla författare måste ställa sig. Vi har valt att använda oss av en 

personlig intervju med Göran Olsson, som under en lång tid har arbetat på Ving och därmed 

har stor kunskap och insikt i den resmålsetableringsprocess som Ving tidigare har använt sig 

av. För att få så stor förståelse för och riktig bild av ämnet som möjligt intervjuade vi Patrik 

Marklund, som idag arbetar med resmålsetablering på Ving och därmed också har stor insikt 

och kunskap i ämnet. Vi anser att vi med tanke på syftet och ansatsen för studien, har valt två 

personer med stor pålitlighet gällande den information de bidragit med, tack vare den kunskap 

och erfarenhet som de båda besitter. När det gäller giltigheten för intervjuerna kan 

intervjuledaren uppfatta signaler, uttryck och upplevelser felaktigt och därmed kanske den 

information som ges sedan tolkats och beskrivs annorlunda av författaren än vad informanten 

menat. En annan fråga gällande giltighet är ifall undersökningens informanter enbart svarar 

utifrån de svar som de tror att intervjuledaren förväntar sig eller om de svarar som det 

verkligen är. Det viktigaste är att forskaren är medveten om att den information som mottas 

både kan speglas utifrån hennes egna förväntningar och att hon bör tänka på att alla 

undersökningens informanter kanske inte ger informationen exakt som den är (Holme och 

Solvang, 1997; Bryman och Bell, 2005). 

Vi är medvetna om att vi har tolkat den information som inhämtats till studien på ett sätt som 

vi kan förstå och att vissa detaljer därmed kan ha fallit bort eller missförståtts. Likaså att 

pålitligheten kan kontrolleras av de informanter som deltagit i studien, då de i sin tur kan 

kontrollera den information de delgett oss. Dock anser vi att informanterna i hög grad ger 

förtroende om att både vara giltiga och pålitliga, då de har stor kunskap inom sitt ämne. Vi har 

även försökt att under studiens gång arbeta med att tolka den information som framkommit 
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vid intervjuerna så nära inpå intervjutillfällena som möjligt för att inte missa och/eller 

glömma bort viktiga detaljer. 

2.3.2 Källkritik 

Som nämnts löpande i metodkapitlet är vi medvetna om att vi både kan ha tolkat information 

som inhämtats på annat sätt än vad som var menat och att den informationen som delgivits oss 

är väldigt vinklad utifrån Ving, som ju är vår fallstudie. De har beskrivit hur 

resmålsetableringsprocessen ser ut på Ving och det är svårt att inte få vinklade svar när vi 

utgår från ett så specifikt fall. Vi är medvetna om att vi främst har försökt att tolka och förstå 

hur processen ser ut på den fallstudie som använts i uppsatsen och att deras metoder och 

agerande i processen inte nödvändigtvis är helt kompatibla med hur 

resmålsetableringsprocessen ser ut hos andra researrangörer. Dock har vi fått uppfattningen 

om att processen i sig har goda chanser att se liknande ut hos andra researrangörer då det är 

vissa steg och faser som genomförs i processen (vilka kommer presenteras framåt i 

uppsatsen), som troligtvis är liknande hos många arrangörer. Angående intervjuerna som 

utfördes var tanken från början att gör flera intervjuer med personer insatta i 

etableringsprocessen på Ving, efter vidare efterforskningar visade det sig att det skulle bli 

svårt att ens få en intervju. Med tanke på detta blev vi nöjda med lösningen att intervjua Patrik 

Marklund, produktionschef, för att han har en övergripande syn på processen. Löpande i 

empirin förekommer ett flertal hänvisningar till Vings hemsida. Detta på grund av att Ving 

ställde ett krav inför intervjun med Marklund, i form av att vi inte skulle ställa frågor vars 

svar fanns att läsa sig till på deras hemsida. Intervjun med Göran Olsson fungerade främst 

som en informationskälla som gav oss värdefull information för förståelse av ämnet. 

Vad som mer kan påverka resultatet och de slutsatser som dras vid analysering av materialet är 

de böcker och artiklar som använts i diskussionen. Bland annat har artiklar från olika hemsidor 

och andra intervjuer använts i uppsatsen som också handlar om vår fallstudie. Dessa bedömer 

vi som trovärdiga, dels för att relevanta personer som fortfarande är kvar på sin aktuella 

position på Ving har intervjuats under de senaste två åren och dels har hemsidorna granskats 

och organisationerna bakom verkar vara seriösa. Vi har även använt oss av en bok av Poon 

från år 1993 (Tourism, technology and competitive strategies), trots att det har hänt mycket på 

forskningsfronten sedan dess, för att resonemanget hon för fortfarande håller än idag om än 

med modifieringar. För att ta Poons resonemang ett steg längre och påvisa åt vilket håll 
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forskningen har gått efter att hennes bok gavs ut har vi även använt oss av Aronsson, från år 

2000 som också diskuterar utvecklingen av turisternas resbeteende. 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det är viktigt att granska och vara kritisk mot den 

insamlade informationen som tas upp i studien för att kunna göra en objektiv bedömning av 

informationen, samt ta ställning till om den är applicerbar (Gummesson, 2004). Vi kan dock 

inte vara helt objektiva då resonemanget i uppsatsen speglas av medvetna och kanske 

omedvetna åsikter och inställningar till forskningsobjektet. Enligt Patel och Davidson (2003) 

kännetecknas en god kvalitativ studie av att ha en bra inre logik som kan relatera olika delar 

av en studie till en helhet som sedan ger mening. Patel och Davidson (2003) ser en kvalitativ 

studie som unik och därför är det viktigt att forskningsprocessen som görs i studien blir noga 

beskriven så att de som tar del av resultatet kan följa tillvägagångssättet. 
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3 Teori 

3.1 Resmålet och skapandeprocessen 

Vi vill för tydlighetens skull klargöra hur vi definierar en researrangör, vilket enkelt förklarat 

är någon som arrangerar någon typ av resor. Det kan vara vilken typ av resor som helst 

(Björnelid, 1995). Det vi i uppsatsen syftar på när vi talar om researrangörer är det som 

tidigare kallades charterbolag, alltså företag som sätter samman en hel resa med flyg, boende 

och aktiviteter. Även service och guidningar av olika slag är en del av paketet. 

3.1.1 Begreppen ”plats” och ”resmål” 

En plats kan i stort sett vara vilket ställe på jorden som helst och är ett omdiskuterat begrepp. 

Blom och Nilsson (2007: 32) använder sig av tre grundläggande faktorer när de diskuterar 

begreppet ”plats”, vilka är; ”fysisk miljö, platsens kultur i form av de aktiviteter och 

verksamheter som föregår i platsens fysiska miljö samt platsens betydelse, vilken är ett 

resultat av dels betraktarens mentala bagage, dels interaktionen mellan natur och kultur”. 

Det går även att säga att platser inte existerar som sådana, Shaw och Williams (2004) utökar 

fenomenet genom att mena att det även är något som skapas av sociala processer. De menar 

vidare att platser måste ses i ett sammanhang av materiella relationer, men att det är den 

sociala aktiviteten snarare än den materiella som faktiskt utgör själva platsen. Platser kan 

definieras som något där förekomsten av social interaktion av olika slag är det centrala, men 

materiella relationer måste finnas som grund (Blom och Nilsson, 2007; Shaw och Williams, 

2004). För att konkretisera det något flummiga uttrycket ”social aktivitet” i formerandet av en 

plats kan begreppet plats definieras som en yta/ett område där det finns lokalbefolkning och 

affärs- och kulturliv (Gibson, 2006). Vi finner Gibsons definition på begreppet ”plats” som en 

bra grund för vad en plats kan vara inom turism och det är den betydelsen vi har i åtanke när 

vi uppsatsen talar om en plats. Enligt Bohlin och Elbe (2007) kallas platser som utvecklas för 

turism för resmål. Baerenholdt m.fl. (2003) menar dock att turism i första hand inte handlar 

om att just åka till platser, utan snarare det sociala samspelet på och konsumtion av platser. 

När det hos researrangörer av charterbolagstyp talas om destinationer och resmål är 

destinationen normalt sett den plats där flygplatsen finns och resmål är de orter där turisterna 

ämnar bo under vistelsen (ving.se:a; fritidsresor.se). Vi använder oss framförallt av begreppet 

resmål och syftar då på alla orter och städer där researrangören har hotell och 

turistverksamhet, men även begreppet destination dyker upp vid ett fåtal tillfällen. Ett resmål 
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kan sägas vara slutmålet för en resa (Gunnarsson och Graffman, 1998). Det finns framförallt 

tre saker som enligt Hall (2008) krävs för att en plats ska kunna omvandlas till ett resmål. 

Dessa tre är: attraktioner (något att göra), infrastruktur och omgivande stödtjänster som gör 

att det går att vistas på resmålet. Denna definition är en grov förenklig av vad ett resmål är, 

men vi anser att det är en bra grund för att förstå begreppet och det är så vi definierar det i 

uppsatsen. 

3.1.2 Etableringsprocessen 

En process är enligt Gunnarsson och Graffman (1998) ett sätt att arbeta, där flöden av olika 

slag arbetas igenom i olika steg eller faser. Dessa faser måste genomgås i en specifik ordning 

för att det önskade resultatet av processen ska uppnås. Processens resultat formas alltid av 

summan av de i processen deltagande personernas kompetens, erfarenhet och energi. Den rad 

av aktiviteter en process består av är mer eller mindre förutsägbara, men aktiviteterna styrs i 

grund och botten av strategisk planering (Bakka m.fl., 2006; Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006). 

Bakom förvandlingen av en plats till ett resmål finns enligt Gunnarsson och Graffman (1998) 

en process, ett arbetssätt, där en plats omformas till en produkt avsedd att konsumeras av 

turister. Processen att skapa en destination eller ett resmål är en omfattande procedur, som 

kräver tid. Tidsaspekten är en viktig faktor och de personer som deltar i processen måste var 

och en ta det ansvar som förväntas av dem för att göra processen så effektiv och väl 

genomförd som möjligt. Resmålsutvecklingsprocessen drivs av många olika inblandade 

personer och organisationer och det är framförallt värdlandets välvilja som styr stora delar av 

processen (Gunnarsson och Graffman, 1998). 

3.1.3 Tourism Area Life Cycle 

Tourism Area Life Cycle (TALC) är en modell som har för avsikt att visa processen i hur ett 

resmåls utveckling kan gå till, från upptäckt till stagnation och kan liknas med en 

produktlivscykel, där försäljningen börjar sakta men sedan sker en ökning som stabiliseras 

och slutligen stagnerar (Butler, 2006). Det var Butler som i början på 80- talet konstruerade 

modellen, men den förekommer flitigt av författare även idag. Ett turistresmål som studerats 

under en lång tidsperiod kan ses gå igenom ett flertal utvecklingsfaser (Page och Connell, 

2006). Resenärer kommer först i små skalor till ett resmål på grund av brist på tillgänglighet, 

logi och lokalkännedom. När logi förses på resmålet och medvetenheten växer, ökar 

resenärerna i antal. Med hjälp av marknadsföring, informationsspridning och logi på plats 
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växer, kommer förhoppningsvis även resmålets popularitet att växa snabbt. Men så 

småningom kommer resmålets fulla kapacitet nås och resenärerna på plats kommer att minska 

(Butler, 2006). 

Ett resmåls etablering börjar med en upptäcktsfas, vilken karakteriseras av ett litet antal 

turister på plats (Butler, 2006). De första på plats är enskilda personer (vanligtvis så kallade 

äventyrare/upptäckare) och deras närvaro skapar sedan en önskan hos andra grupper att 

efterlikna dessa trendsättare och därmed börjar besöksströmningen till resmålet träda i kraft. I 

nästa fas, involveringsfasen uppmärksammas resmålet av lokala aktörer. Hotell byggs, 

attraktioner utvecklas och platsen marknadsförs för att attrahera fler turister. I samband med 

tillströmningen av turister växer även infrastrukturen kring platsen till följd av ökad press på 

till exempel regeringar för att kunna tillmötesgå turisterna och tydliga säsonger växer också 

fram. Efter de två första faserna kommer utvecklingsfasen där platsen istället reflekteras som 

ett resmål som har blivit formad av marknadsföringen. Den lokala involveringen och 

kontrollen över utvecklingen kommer att minska snabbt, och exempelvis lokala hotell 

kommer att försvinna på grund av externa organisationer som bygger nya hotell, vilka bland 

annat är större och modernare. Fysiska förändringar på resmålet kommer uppmärksammas 

och inte alltid bli välkomnade och accepterade av den lokala befolkningen. 

Planeringsprocessen kommer inte längre vara lokal, utan vara på regional och nationell nivå. 

Genom externa aktörer på resmålet skapas nya jobb och typen av turister som kommer 

förändras på grund av den bredare marknaden (Butler, 2006). 

 

Källa: författarnas egen modell av de första faserna i TALC-modellen, med Butler (2006) som förlaga. 
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Efter utvecklingsfasen träder resmålet in i konsolideringsfasen som innebär att 

turisttillströmningen stagnerar, samtidigt som större turismkoncerner äger och sköter större 

delen av de lokala turismföretagen. Det existerande utbudet av produkter på resmålet är det 

som erbjuds och få nya produkter läggs till (Müller, 2007). 

Enligt Butler (2006) hamnar sedan resmålet i en stagnationsfas, som kan bero på att resmålet 

till exempel blir för överexploaterat och att den genuina känslan försvinner. Oavsett orsak till 

stagnationen måste problemet korrigeras så att resmålet inte hamnar i en nedgångsfas. 

Hamnar resmålet i denna fas brukar många kapitalstarka turismföretag välja att sälja sina 

verksamheter för att prova lyckan på mer populära resmål (Butler, 2006; Müller, 2007). Det 

finns viss kritik mot Butlers resmålsetableringsteori. Det han vill påvisa med sin teori är 

enbart en modell av verkligheten, hur det kan se ut. Det är alltså ingen generell lag för hur det 

ser ut på alla resmål. Butlers modell visar en väg i utvecklingen som ett resmål kan färdas på 

och fortsatta studier är av värde för att visa fler alternativa vägar som ett resmål kan gå 

(Johnston, 2006; Gibson, 2006). 

3.1.4 Att etablera ett resmål 

När en researrangör har hittat en plats som är passande för resmålsetablering och har blivit 

godkända av mottagarlandet, tittar arrangörerna på vilka möjligheter som faktiskt finns för att 

ta emot turister (Gunn och Var, 2002). Att förvandla en plats till ett resmål kräver som 

tidigare diskuterats att platsen har vissa grundförutsättningar. Dessa är; infrastruktur, 

attraktioner och tillgång till tjänster på platsen som möjliggör att turister kan vistas där 

(Bohlin och Elbe, 2007). Att enbart erbjuda ett vackert landskap räcker inte, turister kräver 

oftast vissa bekvämligheter då de vistas på olika resmål. Det kan till exempel vara en väl 

fungerande och smidig infrastruktur, vattenförsörjning, avfallshantering, polis- och 

brandstation, gator med belysning och bra underhåll av resmålet så att det ger ett trevligt 

intryck. Viktigt är också att resmålet har någon typ av attraktion tillgänglig för turisterna. Det 

måste finnas något som lockar turisterna till resmålet. Vare sig det är stränder, kulturen, en 

pulserande storstad eller en välkänd nationalpark är det också fördelaktigt om det finns 

möjlighet till andra aktiviteter på plats (antingen genom utfärder eller på själva resmålet), så 

som en fin hamn, restauranger, nöjesfält, museum, shopping eller historiska monument (Gunn 

och Var, 2002). 
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3.1.5 Säkerhet 

Som researrangör är det viktigt att tänka på säkerhet och risker, både vid planeringen av ett 

nytt resmål och kontinuerligt under den tid som turisten vistas på resmålet, då 

researrangörerna bär ansvar för många människor och därmed inte kan etablera resmål vart 

som helst (Page and Connell, 2006). Holmberg (2002) menar att det under de senare 

årtiondena har blivit allt vanligare med till exempel terroristhot, mot framförallt diverse 

turistattraktioner, på grund av den stora folkmängd som turism medför till attraktionerna. 

Risken för att ett terroristattentat ska inträffa på något resmål är inte obefintlig, utan snarare 

överhängande på många platser runt om i världen. Terroristattentat är inget som 

researrangörerna kan förhindra, annat än att inte arrangera resor till resmål som till exempel 

utrikesdepartementet avråder från. Researrangörerna kan inte på egen hand försäkra turisterna 

om att de aldrig kommer att utsättas för terrorism eller våld, men de kan ändå vidta åtgärder 

för att minimera riskerna som är mest överhängande på olika resmål. Vidare menar Holmberg 

att naturkatastrofer av olika slag är en annan variant av något som researrangörerna heller inte 

kan motverka. En naturkatastrof definieras enligt Holmberg som en kris, vilken till sin 

karaktär är ovanlig, plötslig och som vid första anblicken inte har en uppenbar lösning som 

motverkar att samma kris inträffar igen. Det som researrangörerna kan göra för att minimera 

risker på olika resmål, är att genom effektiv planering och ledning, utbildningar, strategier, 

ansvarsfullt miljöarbete, integration med den lokala ekonomin och den sociala utvecklingen 

på resmålen, försöka visa turismens fördelar för mottagarländerna. Det är även viktigt att 

försiktigt integrera turisterna med lokalbefolkningen, vilket kan göra att researrangörerna har 

en chans att motverka eventuell förbittring och motstånd mot turism på resmålen. I samband 

med detta minskar då förhoppningsvis också risken för våld och förstörelse. 

Enligt Finnholm m.fl. (1998) kan risker inom turism och resande relateras till den enskilde 

resenären och till det resmål som resenären besöker. Som en länk mellan dessa två är 

researrangörerna, vilka har intresse i riskhantering och riskanalyser. Researrangörerna bör i 

den mån de kan både upplysa turisterna om eventuella risker som finns på resmålet och göra 

vad de kan för att undvika att riskerna som finns ska bli verklighet. Finnholm m.fl. tar upp ett 

exempel; om risken för gatuvåld är överhängande och turisterna därmed bör undvika vissa 

gator och kvarter, kan researrangörerna hjälpa turisterna som inte har kunskap om dessa säkra 

och osäkra gator, genom att till exempel rita ut kartor över säkra vägar, samt informera om 

riskerna. Det är alltså inte möjligt att förhindra alla potentiella risker och kriser som är 

överhängande, men det researrangörerna kan och bör göra är att ständigt arbeta med att 
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förbereda sig för tänkbara risker och kriser, utbilda personalen i krishantering, samt arbeta för 

att upplysa turisterna om de risker och säkerhetsaspekter som föreligger på de olika resmålen. 

Enligt Holmberg (2002) kan researrangörerna, för att ytterligare stärka förebyggandet av 

risker, även samarbeta med bland annat lokala myndigheter. 

3.1.6 Samarbeten 

Enligt Dredge (2006) har samarbetet mellan turismföretagare, myndigheter och samhället inte 

fått den uppmärksamhet det kräver. Fördelarna med att ha ett fungerande nätverk kan vara 

många i planerings- och utvecklingsfasen av till exempel ett nytt resmål och därmed är 

kommunikation och samarbeten viktiga. Det är viktigt att alla parter känner att de får ut något 

av samarbetet, så det gäller till exempel att inte glömma bort lokalbefolkningens viljor och 

behov och som researrangör enbart se till sina egna (mestadels ekonomiska) mål. Även Scott 

m.fl. (2008) betonar vikten av att ingå i ett nätverk (som i sin helhet består av en interaktion 

mellan olika aktörer bundna till ett resmål), då ett väl fungerande sådant bidrar till fler 

möjligheter och är gynnsamt för alla parter. En förutsättning för att ingå i samma nätverk är 

att alla parter även har ett intresse av resmålets fortlevnad. Schwartz m.fl. (2008) menar att ett 

bra partnerskap och samarbete bildas genom att turismföretagarna i ett tidigt skede involverar 

sina samarbetspartners i processen och uppmuntrar till diskussion, kollektivt lärande och 

gemensam planering. En researrangör som har ett samarbete med någon slags 

hållbarhetsorganisation (antingen social eller miljömässig), har större chans att bli valda 

framför konkurrenter som inte har något sådant samarbete. Schwartz m.fl. nämner bland annat 

Travelife, vilket är ett treårsprogram som researrangörer kan gå och genom att uppfylla vissa 

hållbarhetskriterier kan de uppnå olika grader av hållbarhetsmärkningar, vilket om inte enbart 

är bra för miljön, så i marknadsföringssyfte för researrangörerna. Vidare menar Schwartz 

m.fl. att det som researrangör är bra att ha samarbeten med välgörenhetsorganisationer av 

diverse slag, om inte enbart av god vilja, så för turisternas skull. 

3.2 Turisten och det förändrade resmönstret 

Enligt Nutek (2008) är en turist en person som reser utanför sin vardagsmiljö och är borta i 

minst 24 timmar men högst ett år och som reser av syften som inte är arbetsrelaterade. I 

samband med turism och resor är ”turist” en etikett som vanligen ges den som köper 

turistprodukten. Vi har dock i många fall i denna uppsats valt att kalla personerna som ämnar 

nyttja researrangörens varor och tjänster för konsumenter, vilket enligt nationalencyklopedin 
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(2010) är någon som köper eller förbrukar varor och tjänster. Detta eftersom processen vi 

undersöker tar plats långt innan personen gör sin resa, och därmed blir en turist. 

Poon lyfte i början av 90-talet fram begreppet ”the new tourist”, efter att hon genom en studie 

upptäckte att turister i sin natur är föränderliga som konsumenter. Upptäckten av begreppet 

gav konsekvenser för turismpaketeringen som den såg ut innan, då alla resor paketerades efter 

”the old tourist” (Poon, 1993). Denna turist var en mindre erfaren resenär som köpte resor 

som var väldigt standardiserade till sin karaktär, massproducerade och styrda av utbud och 

inte av efterfrågan. Nästan all konsumtion som skedde var en effekt av att turisterna ville fly 

från sitt vardagliga liv och alltid till ett massturistresmål med sol och bad. Den nya turisten å 

andra sidan karaktäriserades som en mer erfaren resenär med en betydligt större kunskap och 

medvetenhet om vilken påverkan hennes vistelse på resmålet medförde. Den nya turisten 

krävde också mer individualiserade produkter som var mindre förutsägbara, hellre än 

massprodukter. I och med den nya turisten började det ställas nya krav på att semestern inte 

enbart skulle bli en upprepning av förra årets strandsemester. Istället ville turisten åt produkter 

som var fulla av överraskningsmoment, upptäckande och framförallt minnesvärda upplevelser 

(Page och Connell, 2006). Urry (2002) uppmärksammade i början av 90-talet en annan variant 

av turisters beteende, vilket han valde att kalla ” the post-tourist”. Postturisten har accepterat 

att världen har blivit alltmer kommersialiserad och finner därmed inget värde i att upptäcka 

nya autentiska resmål. Då allt fler resmål ändå blir överbefolkade av turister, ser postturisten 

det som del av upplevelsen. Aronsson (2000) menar att postturism är en slags livsstil och det 

som researrangör är viktigt att ha olika livsstilar i åtanke när ett resmål planeras så att 

resmålet blir attraktivt för den stora massan. 

Trots denna skiftning av paketering som upptäckandet av så kallade den nya turisten innebar 

finns fortfarande den ”gamla” turisten, som söker massturismen med färdiga lösningar, kvar. 

För researrangörerna medför dock den nya turisten en större chans att utvecklas, tackvare att 

researrangörerna kan agera efter efterfrågan från turisterna för att kunna erbjuda större 

flexibilitet på resmålet för turisterna. Efter upptäckten av den nya turisten, som med sin ökade 

erfarenhet och kunskap, krävde alltmer av resmålet både ur miljöhänsyn och av 

aktivitetsutbud, ökade antalet resande turister. Det har haft en påverkan på miljön, då antalet 

researrangörer och resmål därmed också ökade i antal. Den nya turisten blev, tack vare det 

ökade utbudet av researrangörer, alltmer kräsen gällande valutan för pengarna. Turisterna 

krävde allt högre kvalitet på produkterna, samtidigt som priset på det hela skulle hållas allt 

lägre (Page och Connell, 2006). 
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3.2.1 Turistgrupper 

En generell indelning av turister gjordes redan på 70-talet (men används även idag), då 

turister delades upp i fyra grupper. Den första är den organiserade massturisten, som alltid 

köper resor till populära resmål med närhet mellan stranden och hotellet och föredrar att resa 

med en större grupp av andra turister. Den andra gruppen består av den individuella 

massturisten, som är relativt lik massturisten, men som inte köper en lika färdigpaketerad resa 

utan tillåter lite utsvävningar utanför den planerade ”ramen”. Den tredje gruppen utgörs av 

utforskaren, som planerar sin egen resa och undviker platser där hon kan stöta på andra 

turister. Denna typ av turist ser sig som individuell och vill gärna möta lokalbefolkningen, 

samtidigt som hon förväntar sig att det ska finnas en viss grad av säkerhet och bekvämlighet 

på resan trots sin självständighet. Den sista typen av turist är backpackern som försöker att bli 

accepterad, om än tillfälligt, som en del av lokalbefolkningen. En backpacker har ingen i 

förväg planerad resplan, utan väljer vart hon vill spendera sin tid allteftersom resan 

fortskrider. Dessutom försöker en backpacker i den mån det går att helt undvika andra turister 

(Swarbrooke och Horner, 1999).  

Dolnicar (2007) menar att det går att generalisera turister i grupper på det här sättet och 

många fler sätt därtill (så som ålder, kön, intressen med mera), vilket hon dock menar inte är 

en garanti för att researrangörer och marknadsförare lyckas hitta rätt segmenteringsgrupper till 

sina resmål. Det är inte alltid möjligt att kartlägga det komplexa beteendemönstret som 

förekommer i verkligheten med dessa stereotyper. Konsumenter som köper en produkt av 

researrangörer kan delas upp i fem grupper; innovators, early adopters, early majority, late 

majority och laggards (Armstrong och Kotler, 2007). Enligt Litvin m fl. (2001) kan dessa 

grupper ses som olika segment. Innovators är de turister som kommer först till platsen och de 

turister som researrangörer ska satsa sin marknadsföring på, de turister som anländer efter är 

adopters av olika slag. Litvin m fl. (2001) menar att det är en människas personlighet som kan 

spegla om du är en innovator eller en adopter. Cohen (1972) menar dock att en turists val av 

resmål, om det så är ett nytt eller ett befintligt resmål, inte nödvändigtvis behöver spegla vad 

denne har för personliga begär. Turistens val av resmål kan till exempel också vara en effekt 

av en kompromiss med det resesällskap som turisten besöker resmålet med (Swarbrooke och 

Horner, 1999). 

Trots att det kan vara svårt att helt förstå varför en turist reser till ett resmål, måste 

researrangörerna ha någonting att utgå ifrån då de ska attrahera turister till sina resmål. Ett 
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första steg som tas mot närmandet av ”rätt” turistgrupper är att använda sig av segmentering 

(Dolnicar, 2007). Alla turister har olika krav och förväntningar som de önskar få uppfyllda 

under sin semester (Kleiber, 1999), så för researrangörerna är det därmed viktigt att ha 

kunskap om vilka målgrupper som resmålet ska positionera sig mot. Det vill säga vilka 

målgrupper som resmålet främst kommer att försöka attrahera. För att locka dessa målgrupper 

krävs det att researrangörerna först har segmenterat in turisterna i grupper med likasinnade 

medlemmar av något slag. Varför turisterna segmenteras in i grupper med likasinnade är för 

att alla attraheras av olika resmål, som kan erbjuda olika saker för var och en, som intresserar 

dem. Därav är det nödvändigt för researrangörerna att veta hur de ska locka olika målgrupper 

till sina resmål. Hur researrangörerna väljer att segmentera beror på vad det är de vill lyfta 

fram som attraktivt. Vill de till exempel locka turister till en kulturrik stad segmenteras 

turisterna efter intressen, vilket kan kallas för att segmentera efter preferensskillnad. Andra 

sätt att segmentera efter är psykografiskt, där turisterna delas in i segment efter sitt syfte med 

resan; så som spänning, avkoppling eller upplevelser med mera. Ett annat segment kan bygga 

på demografi, så som efter kön, ålder, religion eller familjesituation med mera. När väl 

researrangörerna har lyckats segmentera in potentiella turister i målgrupper kan nästa steg tas, 

vilket är att marknadsföra, att nå ut med sitt budskap till turisterna (Dolnicar, 2007; 

Swarbrooke och Horner, 1999). 

3.3 Marknadsföring och lansering av en ny produkt 

Det är viktigt för aktörer inom turismnäringen, så som researrangörer, att lansera nya 

produkter i form av nya resmål för att stimulera tillväxt på en så pass konkurrenskraftig 

marknad (Andritsos och Tang, 2010). Ett resmål är en mix av olika turismprodukter som både 

är materiella och immateriella och därför kan ses som komplex (Page och Connell, 2006; 

Palmer och Bejou, 1995). Enligt Hannam (2004) är marknadsföring en viktig del för att 

lyckas utvecklas inom turismnäringen och för en marknadsförare gäller det att inkludera de 

olika turismprodukterna och aktörerna som är ansvariga för dessa produkter. Palmer och 

Bejou (1995) menar att turisterna väljer resmål baserat på dess egenskaper, så som hotell, 

restauranger, attraktioner men även exempelvis efter resmålets historiska aspekter. Det är 

viktigt att researrangörerna tar upp dessa egenskaper i sin marknadsföring. Wang (2008) anser 

också att en gemensam ansträngning krävs av de olika organisationerna på ett resmål för att 

nå ett gemensamt mål. 
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3.3.1 Marknadsföringsstrategi 

För att kunna få ut en ny produkt på marknaden är det viktigt att kunna kommunicera med 

marknaden på rätt sätt och därför krävs en bra marknadsföringsstrategi (Fill, 2006). En 

turismprodukt har många karaktärsdrag som kan lyftas fram i marknadsföringen och kan 

därför attrahera en vid bredd av konsumenter. Det är dock omöjligt att lyfta fram alla dessa 

karaktärsdrag på grund av bland annat de höga kostnaderna detta skulle medföra. 

Researrangörer måste noga välja ut vad de vill lyfta fram för att attrahera den tänkta 

målgruppen för resmålet (Litvin m fl. 2001). Genom att använda en bredd av 

marknadsföringskanaler ökar chansen att nå ut till sina målgrupper (Armstrong och Kotler, 

2007). De fem huvudsakliga kanalerna är enligt Fill (2006) annonsering, försäljning, PR, 

direkt reklam, samt personlig försäljning och genom en blandning av dessa kanaler når 

företagen en större målgrupp. Fill (2006) menar dock att Internet har fått en allt mer 

betydande roll i marknadsföringen i form av att företag har sina egna hemsidor, där företagen 

kan kommunicera direkt med sina konsumenter. Litvin m fl. (2001) menar att det som 

marknadsförare är viktigt att fokusera och lyfta fram det absolut viktigaste och mest attraktiva 

med sina produkter, speciellt när det handlar om etableringar av resmål. 

När en ny produkt skapas börjar det med en idé. Idén kan komma från en intern källa eller 

från en extern. Ett företag kan finna nya idéer genom forskning och utveckling inom 

företaget, men idéerna kan också komma genom att observera och lyssna på konsumenterna, 

bland annat genom att analysera konsumenternas frågor och anmärkningar på produkterna 

(Armstrong och Kotler, 2007). När en idé har kommit så långt att ledningen i företaget 

bestämt sig för att gå vidare med den och börjat forma en produkt är nästa steg att 

marknadsföra. Det är enligt Armstrong och Kotler (2007) nödvändigt att ha en 

marknadsföringsstrategi för att få ut produkten på marknaden. Litvin m fl. (2001) menar att 

det är viktigt att plocka ut produktens karaktärsdrag som får konsumenter i resebranschen att 

köpa produkten tidigt i produktlivscykeln. För att få en lyckad start av lanseringen av ett nytt 

resmål är det viktigt att kunna sälja in den till innovativa konsumenter och få deras 

accepterande av det nya resmålet. Litvin m fl. (2001) beskriver innovatörerna i resebranschen 

som de som är mest öppna för nya upplevelser och är villiga att lägga ner pengar och sin 

dyrbara tid till att resa och uppleva dessa nyheter. 

De innovativa konsumenterna sprider sedan sina nya upplevelser genom word-of-mouth vilket 

är ett bra marknadsföringsverktyg, eftersom det är gratis för researrangörerna. Detta leder 
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sedan till acceptans på marknaden och att allt fler konsumenter börjar resa till det nya 

resmålet (dessa konsumenter är de som kan kallas för adopters) (Litvin m fl. 2001). Enligt 

Page och Connell (2006) är det viktigt som marknadsförare att förstå varför konsumenter 

väljer att åka till de resmål som de gör, så att de kan välja en marknadsstrategi för att påverka 

konsumenternas beteende. Marknadsförare som arbetar för researrangörer bör därför veta hur 

innovativa konsumenter, vilket Litvin m fl. (2001) nämner som ett segment, skiljer sig från de 

som kommer till resmålet efter innovatörerna. Horner och Swarbrooke (2005) påpekar vikten 

av att veta vad konsumenterna söker i sina köp, när det kommer till konsumtion inom 

turismnäringen köper konsumenterna inte en produkt, utan fördelarna som kommer med 

produkten. Detta kan vara ett komplext problem eftersom olika kundgrupper som köper 

samma produkt inte eftersträvar samma fördelar, fördelarna kan vara allt från att det ska vara 

ekonomiskt och barnvänligt till att det ska vara en ny upplevelse. Enligt Hannam (2004) 

behöver marknadsförare koppla upplevelsen de säljer till konsumenternas livsstil. Inom 

marknadsföring är en produkt en kombination av dess karaktärsdrag och ett adderat värde som 

får en speciell mening hos konsumenterna. När konsumenterna väljer bland varumärken 

gällande produkter eller resmål gör de ett ställningstagande baserat på sin livsstil eftersom de 

även köper en känslomässig relation. Genom att rikta sin marknadsföring till innovativa 

konsumenter (genom att lyfta fram lämpliga bilder som fångar deras fantasi och förser dem 

med upplevelser som tillfredställer deras efterfrågan) gör det att de innovativa konsumenterna 

kommer hem nöjda och vill dela sina upplevelser med andra. Då har researrangörerna skapat 

ett effektivt sätt att sprida nyheten om att ett nytt resmål är tillgängligt på marknaden (Litvin 

m fl. 2001). 

3.3.2 Skapande av förväntningar 

För att kunna skapa värde för konsumenten menar Böhn och Eriksson (2007) att det gäller att 

lyckas sätta samman ett turistpaket som uppfyller konsumentens förväntningar (hur realistiska 

förväntningar skapas redogörs kort för i nästa stycke). Böhn och Eriksson menar även att 

konsumenten inte köper en egentlig vara eller tjänst, utan hon snarare investerar i att få sina 

behov och önskningar uppfyllda och det är mervärdet av den tillfredsställelsen som skapar 

kundvärde och upplevd kvalitet. Fernström (2000) menar att ifall förväntningarna och utfallet 

av produkten går ihop kan kvaliteten sägas vara god och kundvärdet blir högt. Vidare menar 

Fernström att om konsumentens förväntningar uppfylls skapas ett förtroende som företaget 

kan ha nytta av i framtiden. 
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Det kan sägas att eftersom konsumentens beslut att köpa en produkt (till exempel ett 

resepaket) och själva produktionen/konsumtionen av produkten (själva resan) är åtskild av tid 

och rum uppstår ett gap som enligt Kuttainen (2007) endast information kan överbrygga. 

Realistiska förväntningar kan med andra ord skapas genom att minska den upplevda 

osäkerheten inför köpet av turismprodukten, bland annat via tydlig information om produkten. 

De traditionella källorna för den information researrangören vill förmedla till konsumenten är 

enligt Björnelid (1995) kataloger och broschyrer. Fernström (2000) menar dock att 

researrangörer idag och i framtiden bör använda sig av till exempel Internet för att distribuera 

information till konsumenterna, något som gör att informationen når fler och blir mer 

lättillgänglig. 

3.4 Produktkvalitet inom turism 

Turism handlar enligt Böhn och Eriksson (2007) i mångt och mycket om att skapa produkter 

av platser och sedan sälja dessa. Konsumenternas lojalitet till företagen inom turismindustrin 

har en nedåtgående kurva; de är mer kräsna, tenderar att tröttna fortare och söker hela tiden 

nya turismprodukter och upplevelser (Fernström, 2000). Ett grundläggande karaktärsdrag och 

basen för turism och turismprodukter är enligt Sharpley (2002) att produkten konsumeras på 

plats, vilket innebär att konsumenten själv har en stor roll i skapandet av produkten. Eftersom 

turismprodukten i hög grad produceras medan den konsumeras är det svårt för ett företag att 

skapa en produkt med garanterat bra kvalitet. Det kan snarare sägas att turismprodukten har 

den kvaliteten konsumenten upplever att den har baserat på förväntningarna hos konsumenten 

(Williams och Buswell, 2003). Med andra ord handlar det om att skapa kundvärde, ett värde 

för konsumenten, något som enligt Karlöf (2008) ofta ersätter kvalitetsbegreppet inom viss 

affärsverksamhet. 

Inom turism kan inte produkter testas i förväg utan det är upp till företag inom 

turismnäringen, som till exempel researrangörer, att ha stor kunskap om sina produkter för att 

sedan kunna förse sina konsumenter med så mycket information och bilder som möjligt så att 

de kan skapa sig en bra och realistisk uppfattning om resmålet. Men det är även viktigt att 

skapa en unik identitet till resmålet för att få fördelar på den konkurrenskraftiga 

turismmarknaden (Hannam, 2004). Kotler och Armstrong (2008) delar upp en produkt i tre 

delar; kärnprodukten som är vad konsumenten verkligen köper, faktiska produkten som är 

exempelvis varumärke, kvalitet och förpackning och utökade produkten som exempelvis är 

service och garanti. I Horner och Swarbrooke (2005) har dessa tre delar applicerats på 
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serviceprodukter där den första delen, kärnprodukten, är upplevelsen och atmosfären. Den 

andra delen har författarna valt att kalla materiella produkten, vilket bland annat är 

säkerheten, kvaliteten på servicen och varumärket. Den sista delen, utökade produkten, kan i 

servicebranschen vara vädret, öppningstiderna och parkeringsmöjligheter. Företag inom 

turismnäringen, så som researrangörer, behöver ha i åtanke att ingen av de tre delarna går att 

styra och behöver därför lägga större vikt på saker som god service och att kunna leverera en 

bra upplevelse (Horner och Swarbrooke 2005). 

Sammanfattningsvis när det gäller produktkvalitet kan sägas att förutsättningarna för att skapa 

en kvalitativ turismprodukt läggs av researrangören, men outputen (resultatet) av 

produktionen är i mångt och mycket beroende av konsumentens eget engagemang (Sharpley, 

2002). Böhn och Eriksson (2007) menar att en turismprodukt består av en resa och 

reserelaterade tjänster, men att dessa komponenter inte kan kallas produkt förrän någon 

efterfrågar dem. 

3.5 Efterfrågan 

Efterfrågan är enligt Karlöf (2008) tjänster eller produkter som en konsument säger sig vilja 

ha, alltså det hon önskar spendera pengar på. Det är dock en grov förenkling och för att ge 

begreppet lite mer djup och ett mer uttalat turistiskt perspektiv kan tre undergrupper formas, 

dessa är; 

 Verklig efterfrågan (actual demand) inkluderar de personer som faktiskt har 

möjligheten och motivationen att resa och utnyttja de faciliteter och bekvämligheter 

som finns på resmålet. 

 Potentiell efterfrågan (potential demand) refererar till de personer som har 

motivationen till att resa, men inte möjligheten. Att inte ha möjlighet hänvisar i det här 

fallet till brist på antingen tid eller pengar. 

 Uppskjuten efterfrågan (deferred demand) innefattar de personer som, om de skulle 

vara motiverade till det, skulle kunna resa men som av någon anledning (till exempel 

brist på kunskap om vilka alternativ etc. som finns) avstår från att göra det. 

 (Wall och Mathieson, 2006; Page och Connell, 2006). 

Wall och Mathieson (2006) menar att begreppet ”efterfrågan” flitigt tas upp i turism-

litteraturen, men att det ofta används slarvigt. Potentiell- och uppskjuten efterfrågan kan sättas 

ihop i en egen grupp, undertryckt efterfrågan (suppressed demand), en typ av efterfrågan 
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som är mycket svår att mäta. I litteraturen refererar begreppet ”efterfrågan” därmed normalt 

sett till verklig efterfrågan (deltagande eller konsumtion). Karlöf (2008) menar att för att 

efterfrågan ska kunna uppstå måste konsumenten vara medveten om att produkten, eller 

möjlighet till produkten, finns och den medvetenheten är det framförallt upp till 

researrangören själv att skapa. 

3.5.1 Att skapa efterfrågan 

Efterfrågan styrs av många olika faktorer, bland annat konsumentens resemotiv och 

ekonomiska, fysiska och tidsmässiga faktorer och förutsättningar (Böhn och Eriksson, 2007). 

Page och Connell (2006) menar att andra faktorer kan vara till exempel hälso-, säkerhets- och 

säsongsbetonade aspekter. För researrangören är utmaningen att hitta en balans mellan två 

eller fler av nyss nämnda faktorer för att skapa efterfrågan, exempelvis en rimlig balans i 

relationen mellan den tid och de pengar konsumenten spenderar när hon konsumerar en 

turismprodukt (Wall och Mathieson, 2006). För att researrangören ska ha möjlighet att skapa, 

och öka chansen till efterfrågan, måste det enligt Karlöf (2008) finnas ett mått av driftighet 

och uppfinningsrikedom. Han menar vidare att efterfrågan i många fall är ett resultat av 

innovation. 

3.5.2 Förändringar i efterfrågan och utbud 

Turism har enligt Hall och Williams (2008) alltid varit ett område som är gjort för förändring 

och innovation. Nya marknader, nya företag (så som lågprisflyg) och ny teknologi (till 

exempel Internetbokning) är några delar av näringen som ständigt uppmärksammas för sina 

förändringar. Innovation är något som har använts för att beskriva förändringarna för 

researrangörer, resmål, samt överlag inom turismsektorn och innovation kan förekomma i 

olika former, som till exempel de som nämnts tidigare (Page och Connell, 2006). Innovation 

är något som behövs på turismmarknaden eftersom turisterna ständigt efterfrågar nya saker 

och organisationer, som researrangörer, måste följa denna utveckling. Redan år 1993 skrev 

Poon att turismindustrin genomgick förändringar och att förändringarna bara skulle öka, till 

följd av mer erfarna turister och ny teknologi. Hall och Williams (2008) definierar innovation 

som en process som till exempel sätter nya lösningar på problem i användning, minskar 

kostnader samt förbättrar kommunikationen. Att implementera nya idéer, processer, produkter 

och tjänster för att förbättra företaget eller få företaget att skilja sig från övriga på marknaden, 

är en del av innovation. Innovation innebär att ett företag ha förmågan att både förändra och 
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anpassa sig. Researrangörer styrs av sina konsumenters efterfrågan och måste därför anpassa 

sig till att ständigt vara flexibla och kunna förändra sitt utbud efter konsumenterna vilja och 

behov. Interaktionen mellan producenten och konsumenten är nära och därför kan 

konsumenterna ur ett visst perspektiv ses som medproducenter (Hall och Williams, 2008). 

Gibson (2006) och Hjalager (2009) anser att innovation främjas genom samarbete, för det är 

genom nätverksprocessen som de nya produkterna, processerna och tjänsterna utvecklas. 

Samarbete inom turismnäringen kan se ut på olika sätt och när det kommer till etableringen av 

resmål behöver researrangörer samarbeta med olika aktörer för att få processen att gå ihop. 

Gibson (2006) menar att detta kan leda till innovation och övertag på marknaden. De företag 

som erbjuder speciella/annorlunda produktprofiler på marknaden blir mer framgångsrika 

(Hjalager, 2009). Enligt Hall och Williams (2008) finns det ett samband mellan innovation 

och benägenheten att överleva som företag. Innovation är en pågående process (Hjalager, 

2009) men Gibson (2006) anser att det är en process som inte kan planeras i förväg och för att 

innovation ska skapas i ett företag krävs kreativitet. Gibson menar vidare att turismnäringen 

är komplex och att det är svårt för till exempel researrangörer att producera en upplevelse som 

tillfredställer alla konsumenter. Turister skapar i stor utsträckning sina egna upplevelser på ett 

resmål, eftersom en upplevelse är individuell. 

3.5.3 Trender 

Trender inom turism kan styra efterfrågan och påverkas av den ökade globaliseringen. Nya 

resmål som dyker upp runtom i världen har skapat en förändring i konkurrensen på 

marknaden, både mellan researrangörer och mellan resmål. Detta medför att researrangörerna 

måste skapa och behålla en stabil plats på marknaden. Det är viktigt att ha betydande 

information och kunskap och att kunna hantera den ständiga förändringen (Nordin, 2005). 

Förändringen som sker inom trender i turismbranschen har till stor del att göra med att 

turisterna förändras och på så sätt förändras efterfrågan (Fernström, 2005) Nordin (2005) 

menar att det som researrangör är bra att känna till de sociala faktorerna som bland annat kan 

påverka efterfrågan, konsumenternas attityder och konkurrenternas beteende. Enligt 

Fernström (2005) är det av stor vikt för företagen i resebranschen, att även i framtiden bli 

favoriserade av sina konsumenter, vilket då kan leda till återköp. Det är viktigt att företaget 

gör det enkelt för sina konsumenter, resan och vistelsen ska vara problemfri gällande att 

minimera risker och öka kundnyttan i form av att det ska vara prisvärt, bra service samt spara 

tid och kostnader. Genom detta menar Fernström att konsumentens förväntningar alltid ska 
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överträffas i form av att bland annat överraska konsumenterna med erbjudande och 

minnesvärda upplevelser. Upplevelser är och kommer att bli en stor del av turismtrenderna 

och konsumenterna förväntar sig att researrangörerna ständigt utvecklar och förnyar sitt 

utbud. 

Researrangörerna får det allt svårare att differentiera sig på en så pass konkurrenskraftig 

marknad som det är idag, så det är viktigt att kunna erbjuda sina konsumenter unika produkter 

och upplevelser, vilket kan bli en utmaning eftersom konsumenterna efterfrågan ständigt 

förändras. Fernström (2005) menar att konsumenterna har börjat styra researrangörerna, då de 

begär större kontroll över sina egna upplevelser och att de inte längre vill köpa färdiga paket. 

För att stå sig på en konkurrenskraftig marknad är det enligt Fernström viktigt att segmentera 

sin verksamhet eftersom det finns en risk att företagen i resebranschen kan bli likartade. 

Nordin (2005) och Fernström (2005) ser att det blir allt viktigare att göra sina konsumenter 

nöjda och anpassa sina produkter efter konsumenternas behov och önskemål och att ge dem 

minnesvärda upplevelser. 
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4 Empiri 

4.1 Ving 

I mitten av 50-talet bildades researrangören Ving som då erbjöd vilo- och rundresor med buss, 

flyg och tåg, enligt von Seth (2008). Idag, lite drygt 55 år senare, är företaget en av de största 

researrangörerna på den svenska marknaden (ving.se:f). Antalet resande med Ving har ökat 

från 12 500 resenärer år 1959 till 55 000 stycken år 1963 (von Seth, 2008) till dagens närmare 

600 000 resenärer årligen och 32 procent av den svenska chartermarknaden (ving.se:f). Av 

dagens försäljning utförs den större delen (ca 60 %) via internet, medan resterande 40 % 

fördelas lika på försäljning via butik/telefon och externa resebyråer. Olsson (101115) menar 

att det ursprungliga Ving har genomgått flertalet uppköp, och med det 

organisationsförändringar och namnbyten, som format företaget till vad det är idag. 

4.1.1 Vägen till dagens Ving 

Den ursprungliga versionen av Ving, Vingresor, var enligt von Seth (2008) dotterbolag till 

Nyman & Schultz resebyrå AB som i början av 60- talet startade ett nytt dotterbolag. Von 

Seth menar vidare att det nya bolaget var för en yngre målgrupp, resenärer på mellan 18 och 

33 år, och döptes till Club 33. År 1966 övertogs Nyman & Schultz enligt Olsson (101115) av 

Svenska Handelsbanken som omstrukturerade bolaget och satte Vingresor och Club 33 (VRC) 

som moderbolag för större delen av Nyman & Schultz. Bland det första VRC gjorde var att år 

1967 lansera ett nytt koncept som innebar att företaget skulle bygga egna hotellanläggningar 

på de populäraste resmålen, ett koncept som fick namnet Sunwing AB och som än idag finns 

kvar (von Seth, 2008). I början av 70- talet såldes VRC enligt Thunström (2010) till SAS, 

som drygt 20 år senare bildade SAS leisure group (SLG) bestående av researrangörer, 

flygbolag och hotell (Sunwing). Bolaget gick, trots stora volymer inte speciellt bra, och år 

1993 gjorde sig SAS av med allt som inte var direkt kopplat till flygverksamheten. 

Charterverksamheten såldes till brittiska Airtours och Vingresor bytte namn till ”Ving”. År 

2001 bytte Airtours namn till MyTravel och företagsledningen satsade hårt för att bli det 

första människor tänkte på när det handlade om resor (von Seth, 2008). Thunström (2010) 

skriver att MyTravel år 2007 slogs samman med det Londonbörsnoterade reseföretaget 

Thomas Cook och de bildade tillsammans Thomas Cook Northern Europe, vilket är namnet 

på koncernen Ving tillhör idag. Olsson (101115) menar att Thomas Cook Northern Europe 

styrs av produktion, det vill säga att först kontrakteras hotell och en produkt skapas och sedan 
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är det upp till marknads- och försäljningsavdelningarna att sälja produkten. Som en del av 

Thomas Cook Northern Europe kan Ving, som vi kommer berätta mer om senare, 

effektivisera sin resmålsetableringsprocess. 

4.2 Resmålsutveckling 

Det finns många fina platser på vår jord, men för researrangörerna är det inte tillräckligt att en 

plats är vacker för att den ska kunna bli ett resmål. Det finns vissa kriterier som 

charterresmålen måste uppfylla för att kunna ta emot turister. Dessa är att platsen måste ha 

politisk stabilitet (ingen risk för organiserat våld), rätt image (vår uppfattning av resmålet 

måste vara positiv) och ha hotell som ligger nära tillhands för önskemål (bad, restauranger 

och affärer). Resmålet måste också vara prisvärt (valuta för pengarna), ha sevärdheter och ett 

utbud av aktiviteter tillhands (Andersson, 2003). Om dessa krav uppfylls tittar Ving på om 

resmålet kan hantera den typ av flygmaskin som är tilltänkt, om det finns tillräckligt med 

hotell och bäddar av hög kvalitet som kan ta emot turisterna samt förstås om det finns ett 

intresse på själva resmålet att ta emot turister (ving.se:a). 

4.2.1 Säkerhet 

Ving är noga med att belysa att resenärernas säkerhet är viktig för dem och att säkerheten 

alltid går i första hand. Säkerhetsarbetet på Ving genomsyrar hela verksamheten och berör 

både förebyggande arbete och beredskap mot olika kriser som kan uppstå på olika resmål. Det 

är utrikesdepartementets rekommendationer som ligger bakom vilka platser resor kan 

arrangeras till och inte. Om UD avråder från att resa till vissa länder eller resmål följer Ving 

dessa rekommendationer till fullo. Ving ansvarar för alla tjänster som de erbjuder sina 

resenärer, som hotell, transport och utfärder, men sådant som sker utom Vings regi kan de inte 

ta ansvar för så de uppmanar sina resenärer att vara normalt aktsamma när de till exempel 

utforskar något på egen hand. Utöver att ett resmål måste vara säkert i alla aspekter (ha 

sjukhus, brandkår, poliskår med mera) ställer Ving även säkerhetskrav på sina hotell. Hotellen 

måste minst uppfylla de säkerhetskrav som ställs av den lagstiftning som råder i landet och 

utöver detta ska hotellen också uppfylla en internationell standard som Ving arbetar efter 

gällande säkerhet. Vid kontroll av hotellen ses bland annat brandsäkerhet, höjd på 

balkongräcken samt poolsäkerhet med mera över. Dessa säkerhetskontroller utförs på alla 

hotell i början av varje säsong och därefter kontrolleras säkerheten fortlöpande av personal på 
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plats. Om det brister i säkerheten på något vis korrigeras detta och det samma gäller med 

transportmedel och utfärder (ving.se:h). 

4.2.2 Krishantering 

Fler säkerhetsaspekter researrangörer måste ha i åtanke är hur de ska hantera olika sorts kriser 

som kan tänkas uppstå. En tsunami är ett exempel på en kris som både har uppstått och kan 

uppstå igen. Ving har på grund av de senaste årens händelser (som jordbävningar, tsunamis 

och terrordåd) fått större medvetenhet om och erfarenhet av risker och säkerhet som de nu 

använder sig av, till exempel ett mer effektivt utnyttjande av modern tele- och IT- teknologi. 

Vad Ving definierar som kriser är följande; olycka med flertal skadade och/eller omkomna, en 

större epidemi eller många sjuka, en händelse som involverar myndigheter (polis, sjukhus, 

brandkår, UD med fler), händelse som kräver insatser från ett flertal instanser och som till sin 

karaktär har en kritisk tidsaspekt (till exempel en naturkatastrof) samt händelser som väcker 

ett stort medieintresse och kräver insatser från Ving (ving.se:c). 

Ving har en krisberedskapsplan som behandlar flera moment inom verksamheten, bland annat 

klassificering av olika incidenter, hur krisgruppen ska mobiliseras, åtgärder på resmålet, 

nödnummer, mottagande av samtal, mediehantering samt information om vad som sker. 

Vings krisplan har utarbetats av en säkerhetsansvarig i samarbete med katastrofledare i olika 

delar av företaget. Planen är baserad på tidigare lärdomar från incidenter som löpande 

anpassas till nya kunskaper, ny teknik och nya hjälpmedel. Planen uppdateras alltså ständigt 

och omfattar hela koncernen som även har ett kriscenter som har öppet dygnet runt, vilka 

samlar in rapporter och incidenter runt om i världen och sedan vidareinformerar till berörda 

personer i organisationen. Alla som arbetar på Ving har i sin grundutbildning fått lära sig om 

säkerhet och krishantering som en viktig del i utbildningsplanen och fortlöpande under 

tjänstgöringen sker en successiv påbyggnad av denna utbildning (ving.se:c). 

4.2.3 Upptäckandet 

Själva resmålsetableringen börjar alltid med att researrangörerna på ett eller annat sätt får upp 

ögonen för ett nytt resmål. Upptäckandet av ett nytt resmål sker antingen genom interna idéer 

inom företaget eller genom externa tips (ving.se:a). Marklund (101117) menar att det är 

ganska jämnt mellan dessa två varianter, gällande vilken som är det mest vanliga sättet att 

upptäcka ett nytt resmål. Han förklarar att den interna biten, där idéer och förslag kommer 

från någon inom företaget, berör alla anställda och inte bara produktionsavdelningen. 
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Värdefulla tips kommer många gånger från en säljare eller annan anställd som varit på 

semester någonstans och hittat ett nytt potentiellt resmål, vilket de sedan föreslår för 

produktionsavdelningen. Externa tips kan antingen komma ifrån turister eller från till exempel 

en turistbyrå, en hotellfederation eller en samarbetspartner någonstans i världen. Varifrån 

tipsen kommer ursprungligen är alltså, enligt Marklund, ganska jämnt fördelat för Ving. Han 

menar att vid en jämförelse med en mindre researrangörer har Ving förmodligen förmånen att 

bli mer ”uppvaktade” av utomstående då Ving har gjort sig allmänt kända. En mindre 

researrangörer är troligtvis inte lika igenkända på marknaden och får därför göra en stor del av 

arbetet själva. Enligt Olsson (101115) var det inte alls på samma sätt förr som det är idag med 

externa tips hos Ving, gällande tips från turisterna vill säga, då de knappt hört talas om alla de 

nya resmålen som etablerades under åren. Det var först när turisten blev mer resvan och 

kunnig som hon kunde komma med egna tips. När det gäller externa tips i form i av att 

mottagarlandet själva hör av sig och vill ha ett samarbete för att locka turister, har det inte 

skett någon större förändring från då och nu. Olsson nämner att han ett flertal gånger fått 

uppleva att mottagarlandet har hört av sig till Ving, så var fallet med till exempel både 

Egypten och Bulgarien. 

4.2.4 Etableringsprocessen 

Marklund (101117) menar att själva skapandeprocessen, som äger rum efter att ett nytt resmål 

har upptäckts, i stort sett involverar samtliga avdelningar i hela företaget. Först sker själva 

planläggningen av resmålet, vilket utförs av produktavdelningen. Produkt- och 

produktionschefer kommer sedan fram till ett underlag som de presenterar för ledningen. 

Enligt Olsson (101115) var det på samma sätt förr också, men han menar att 

etableringsprocessen kan skifta lite beroende på hur ledningen ser ut och företaget styrs. Är 

marknadssidan stark blir det lätt så att det är marknadsavdelningen som driver verksamheten 

och i andra fall är det mer produktionsstyrt. Idag och sedan flera år tillbaka lutar det, enligt 

Olsson, förmodligen mest åt produktion sedan Thomas Cook Northern Europe tog över. Så 

beroende på vilka cheferna är och varifrån de har sin bakgrund (till exempel marknad, 

produktion eller försäljning) styrs verksamheten efter det. Men oavsett vilket måste alla 

avdelningar få vara med och säga sitt så speciellt stor skillnad blir det aldrig. 

Marklunds (101117) personliga roll i processen, i egenskap av produktchef och kontrakterare, 

är att vara initiativtagare och först på plats för att se om det är något att ha när ett nytt resmål 

är påtänkt. När beslutet väl ska tas, om det ska bli ett nytt resmål eller inte, tas det av 
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ledningen och sedan blandas övriga avdelningar in i processen. Till det nya resmålet ska det 

ordnas med juridiska samarbetspartners (så som bankkontakter), bilder, fakta och texter ska 

införskaffas, resepaketet ska prissättas, säljarna ska utbildas, information om resmålet ska 

skapas på webben med mera. På det stora hela blandas alltså samtliga avdelningar i företaget 

in, som ekonomi-, IT-, prissättnings-, marknads-, försäljnings- och personalavdelningen (som 

har i uppdrag att anställa personal till det nya resmålet). Själva etableringsprocessen brukar ta 

runt 1-1,5 år innan resmålet är färdigt för att ta emot turister (Olsson, 101115; ving.se:a). Det 

var ungefär samma tidsmarginal som gällde förr om åren på Ving också, gällande 

skapandeprocessen. När Olsson arbetade som produktionschef på 70-talet var han ansvarig för 

Sri Lanka och upptäckte i samband med detta ögruppen Maldiverna, efter att ha läst om 

ögruppen i en då nyutkommen bok (Drömmen om en ö av Tord Wallström). Han beslöt sig då 

för att personligen besöka Maldiverna (som är en ögrupp bestående av 1200 öar) (Thunström, 

2010). Påt 70- och 80-talet var det inte ovanligt att grundidén om ett nytt resmål kom från en 

enskild individ internt. I fallet med just Maldiverna tog processen från upptäckt till resmål 

enbart lite mer än ett halvår, så kortare tidsramar förekom (Olsson, 101115).  

4.2.5 Utvärdering av etableringsprocessen 

På Ving är etableringsprocessen för resmål inte så hårt formaliserad, det är mer av en öppen 

process som inte utförs på exakt samma sätt för varje enskild nyetablering av ett resmål. 

Processens gång beror på vilka förutsättningar som är givna och vilka som är oklara, alltså ser 

inte alla etableringar likadana ut, då Ving måste anpassa vad som ska göras med vad som är i 

behov av att göras för just det nya resmålet. Därav är det svårt att efter varje ny etablering 

sätta sig ner och se över vad som kan göras annorlunda till nästa gång, då det kanske råder 

helt andra förutsättningar vid det tillfället. Under årens gång har processen ändrat i form, 

numera är den mer av situationsanpassad variant, alltså skapas lösningar för varje ny 

etableringsprocess. Ving står inte helt utan upplägg för processen dock, de använder sig av 

lite olika processer beroende på vad de tror att det nya resmålet ska bli. Det är med andra ord 

olika processer beroende på om det är sol och badresmål, alpresmål, om det är resmål som 

redan har flyglösningar eller om flyglösningar måste skapas (Marklund, 101117). Enligt 

Olsson (101115) var det på hans tid inom Ving också vanligt med ad hoc lösningar i 

etableringsprocessen, men även med resmål som uppkom av en slump. Han tror dock att det 

var lite mer ostrukturerat förr om åren och att de på Ving idag är lite mer styrda av att inte 

kunna ta lika stora risker som förr, kanske främst på grund av att Ving idag ägs av ett 
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börsnoterat företag (Thomas Cook, England) och inte har utrymme att begå för stora och/eller 

för många misstag. 

4.2.6 Svårigheter med etableringsprocessen 

Marklund (101117) menar att i och med att etableringsprocessen ser olika ut på olika resmål 

finns det inget direkt återkommande problem som ständigt dyker upp. Det som brukar orsaka 

mest problem rent generellt är informationsöverföringen inom företaget. Marklund själv är en 

part som är med och fattar beslut om ett nytt resmål, men med honom finns det många därtill 

som också är inblandade i processen, vilka också ska fatta beslut. Den svåraste biten är då att 

kunna överföra sina kunskaper och erfarenheter av vad han har sett och upplevt av det nya 

resmålet och därmed ge en rekommendation till de andra med detta som grund. Marklund 

menar att han som kontrakterare har förmånen att få besöka ett påtänkt resmål och bo där 

personligen. Syftet med det är att sedan kunna beskriva för de andra hur det var, både med 

bilder och skriftligt och den största utmaningen är att göra platsen rättvisa. Problem av mer 

ovanligt slag som också kan uppstå i processen är att Ving i många fall kan ta förgivet att alla 

nya områden vill ta emot mycket turister, men så är inte alltid fallet. Det är förvisso ganska 

ovanligt, men det förekommer att produktcheferna besöker vissa platser där befolkningen inte 

alls är intresserade av att ta emot turister, då de inte vill bedriva någon sådan verksamhet och 

då kan det bli lite problematiskt (Marklund, 101117). 

4.3 Samarbete och lokala agenter 

För att underlätta relationen med mottagarländer använder Ving sig av något de kallar ”lokala 

agenter” vilka vanligtvis är deras juridiska samarbetspartners, de som företräder Ving på 

resmålet (ving.se:a). Svenska researrangörer kommer som utlänningar till de nya resmålen i 

andra länder och det är inte helt enkelt som utlänning att äga ett bolag i ett annat land. Då är 

det bra att ha en lokal samarbetspartner som redan känner till alla lagar, regler och 

förutsättningar på plats (Marklund, 101117). Det är de lokala agenterna tillsammans med 

representanter från Ving som väljer ut vilka hotell som ska tas upp i utbudet, vilka utfärder 

som ska göras och vilken typ av transport turisterna kan använda och så vidare (ving.se:a). De 

lokala agenterna blir således Vings företrädare på plats. Vad gäller andra samarbeten med till 

exempel turistbyråer på olika resmål och destinationer har Ving mer eller mindre bra kontakt 

med dessa. Kontakt med turistbyråer beror mycket på hur aktiva turistbyråerna är själva och 

om de vill ha ett samarbete. Vissa turistbyråer är väldigt politiserade och vill inte ha så 
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mycket samarbete, medan andra är mer kommersiella och vill ha ett bra samarbete med Ving 

(Marklund, 101117; Olsson 101115). 

4.3.1 Fler varianter av samarbete 

Enligt Olsson (101115) är det idag svårare för både Ving, Fritidsresor och Apollo att ta för 

stora risker vid flygningar, framförallt vid långdistansflyg, på grund av att samtliga ägs av 

börsnoterade företag och researrangörerna vill inte riskera dåliga täckningsbidrag till följd av 

tomma flygstolar. Därigenom har ett slags samarbete dessa sinsemellan förekommit vid vissa 

flygningar, där arrangörerna delar på flygstolarna i samma flygplan. På 70-talet brukade Ving 

ha ett eget flygplan som var fjortonde dag flög till Colombo och det var alltid en chansning, 

men det blev en succé trots allt. Idag är det som sagt svårt att ta dessa stora chansningar som 

riskerar att göra företagets börskurs går ner, så dagens resmålsetablering ser lite annorlunda 

ut. Olsson nämner även en annan typ av samarbete som kan förekomma på vissa resmål. När 

Ving skulle etablera ett resmål i Gambia var regeringen på dem och godkände bara 

etableringen ifall Ving tänkte använda sig av gambisk arbetskraft. Därmed fick Ving lov att 

utbilda gambier och det blev ett omfattande utbildningsprogram till följd av detta, då det var 

ett stort hotell som krävde många anställda som skulle etableras. Ving ville förstås ha ut något 

av att ha utbildat ett stort antal människor i Gambia och därmed fick de som gick programmet 

skriva på ett kontrakt som band dem att arbeta inom Ving under några år för att få genomgå 

utbildningen (Olsson, 101115). 

4.3.2 Socialt ansvar 

Utöver att kunna erbjuda lokalbefolkningen arbete på sina etablerade resmål arbetar Ving 

också aktivt med att ta sitt sociala ansvar för den skada som turismen kan utsätta resmålet för. 

Ving har arbetat fram följande riktlinjer; att erbjuda bra arbetsvillkor (så som 

fackföreningsfrihet, minimilöner, god arbetsmiljö och reglerad arbetstid), att aldrig använda 

sig av barnarbete (accepterar inga arbetstagare som är yngre än vad lagen i varje land tillåter), 

att ta miljömässigt ansvar (ta ansvar för förbrukning och utsläpp, i den mån det går använda 

lokala produkter och arbetskraft samt verka för en sund utveckling av turismen på resmålen) 

och slutligen att arbeta mot barnsexturism. Ving går ut starkt med att de fördömer utnyttjande 

av barn och stödjer alla lagar som kan förhindra och straffa dessa brott och har tagit emot 

Ecpats uppförandekod. Uppförandekoden är ett avtal om att researrangörer ska upprätta en 

policy mot barnsexhandel, att de ska utbilda sin personal, informera resenärer, ha en klausul i 
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alla hotellkontrakt samt informera lokala samarbetspartners om sitt ställningstagande 

(ving.se:e; Marklund, 101117). Ving har, som många andra researrangörer, också ett 

samarbete med Travelife som är en oberoende organisation vars syfte är att ta fram de bästa 

exemplen på hur hotell och företag arbetar socialt och med miljön. Exemplen agerar sedan 

riktlinjer för tre olika sorters märkningar som hotellen kan få efter besök av Travelifes 

revisorer. Ving har som mål att samtliga hotell ska vara märkta med Travelifes 

hållbarhetsmärkning under år 2011 och att hållbarhetsmärkningen sedan ska utvidgas och 

fördjupas med tiden, då märkningarna sträcker sig i nivån brons, silver och guld (ving.se:e). 

4.3.3 Konkurrens 

När det gäller konkurrens menar Marklund (101117) att det enda sättet Ving anser finnas för 

att se till att konsumenterna väljer just Vings resmål framför andra researrangörers är att alltid 

leva upp till eller till och med överträffa de förväntningar som har skapats av företaget. Han 

menar vidare att nöjda turister, som uppfyllande av förväntningar kan leda till, aldrig kan ses 

som en garanti för återkommande gäster utan att företaget hela tiden måste erbjuda den bästa 

produkten och vara tillgängliga, till exempel via en bra webb, något som Olsson (101115) 

menar att Ving har. Att hemlighålla ett nytt resmål för konkurrenterna är enligt Olsson och 

Marklund både svårt och onödigt. Enligt Olsson var benchmarking och andra sätt att hålla koll 

på varandras förehavanden ett vanligt sätt att hålla koll på konkurrenterna under hans tid på 

Ving. Även idag håller researrangörerna koll på varandra och Marklund menar att med tanke 

på att världen är så liten och Vings koncern är så stor sprider sig rykten om eventuella 

nyetableringar fort och gör att det blir väldigt svårt att hålla någonting hemligt. Det enda 

Vings personal kan göra är att inte tala om den typen av frågor med människor som inte har 

med nyetableringen att göra. Istället kan researrangörerna enligt Olsson ta vara på 

konkurrensen genom att flyga sina resenärer i samma flygplan till exempel, vilket är en bra 

idé till nya, små eller osäkra resmål. Marklund berättar att med tanke på svårigheterna i att 

hålla nya resmålsetableringar hemliga, brukar det oftast bli så att en av researrangörerna på 

marknaden bestämmer att ”nu kör vi” och så drar flera av arrangörerna igång charterresor till 

samma resmål. En alternativ lösning som Andersson (2003) skriver om är när Ving 

nyetablerade Kroatien som destination, då researrangören såg till att allt var exakt rätt tajmat. 

Nyheten om etableringen kommunicerades ut till potentiella konsumenter i god tid, men ändå 

så pass sent att det skulle bli svårt för konkurrenterna att även de hinna göra en stor satsning 

på destinationen inför den aktuella säsongen. Viktigt är dock enligt Ving att inte lova för 

mycket bara för att locka till sig resenärer från andra arrangörer (ving.se:d). 
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4.4 Charterprodukten och kvalitetsskapande 

En viktig del av resmålsetableringsprocessen är att lägga grunden för det som sedan blir 

produkten när det kommer turister till det nya resmålet. Charterprodukten är det som ingår i 

det pris konsumenten betalar och kan till exempel vara transport, boende, service och 

aktiviteter på plats på resmålet (fritidsresor.se). Enligt Olsson (101115) är det viktigt att ha i 

åtanke att erbjuda en tillräckligt intressant produkt till ett tillräckligt intressant pris för att 

attrahera konsumenter. Grundtanken när ett nytt resmål etableras måste vara att resmålet och 

den totala produkten ska generera så hög ”nöjdhet” som möjligt hos de konsumenter 

researrangören har lyckats attrahera, något som Ving menar är viktigt och det mest 

betydelsefulla sättet att få återköp. Den processen som researrangören anser vara den 

viktigaste för att få nöjda konsumenter är arbetet med att skapa en kvalitativ produkt 

(ving.se:d). Vad som är, och av konsumenten uppfattas som, kvalitet måste enligt Marklund 

(101117) sättas i relation till vilket pris produkten erbjuds till konsumenten. En stor del av den 

upplevda kvaliteten och som Ving prioriterar högt är boendekomfort och hotellstandard, 

menar Marklund, som vidare understryker att kraven för de hotell som kontrakteras och tas 

upp i Vings utbud är många, men de är även olika beroende på vilken standard de ska hålla. 

Klassificeringen baseras förutom på rummens standard också på faktorer som; vilket läge 

hotellet har och vilka övriga faciliteter och aktiviteter som finns. De ”klasser” hotellen delas 

upp i är: 

 Hög standard, något av resmålets bästa. 

 Bättre mellanklass med faciliteter och bekvämligheter. Ofta med aktiviteter. 

 Mellanklass, trivsam kategori som många resenärer väljer. Hygglig standard. 

 Enkel mellanklass. Enkla hotell/pensioner, ibland något slitna, men funktionella. 

 Enklaste tänkbara inkvartering. Passar dem som inte har några anspråk på standard. 

      (Källa: ving.se) 

Viktigt att veta är dock att ovanstående klassificering inte är något generellt för resmålen 

överlag, utan bestäms för ett specifikt hotell på det specifika resmålet. Ett hotell sätts alltså 

inte i relation med ett annat hotell på ett annat resmål, utan jämförs bara med hotellen på 

samma resmål (ving.se). 

Utöver boendet är tillexempel aktiviteter en stor del av produkten enligt Andersson (2003), 

och vilka aktiviteter som erbjuds på ett visst resmål bör för enkelhetens skull anpassas till vad 
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det finns förutsättningar för på just det specifika resmålet. Enligt Olsson är det till exempel 

väldigt blåsigt på Lanzarote, något som gör att det är en destination som passar bra för 

aktiviteter som vindsurfing och liknande och att det därför är lämpligt att se till att det finns 

förutsättningar och möjligheter för konsumenter som köper en paketresa till Lanzarote att ta 

del av den typen av aktiviteter. Kroatien är enligt Andersson (2003) ett exempel på en 

destination som i dag passar väldigt bra som charterdestination. Anledningen till det är 

framför allt för att det finns mycket att se och göra, bland annat vackra stränder, kulturella 

kvarlämningar, idylliska byar och aktiviteter som segling, vandring och så vidare. Den typen 

av platsspecifika karaktärsdrag är faktorer som bör tas med när ett nytt resmål planeras. 

4.4.1 Det nya resmålet och den nya produkten 

Eftersom planeringen om och kring det nya resmålet är en betydande del av den slutgiltiga 

produkten lägger Ving mycket arbete och resurser på research och förberedelser. För att välja 

ut platser som ska undersökas närmare finns en lista över potentiella destinationer och resmål 

(i och kring befintliga destinationer). Platserna på den listan tas ofta fram internt, som tidigare 

nämnts kan platserna vara baserade på tips från anställda på Ving, men de kan även baseras på 

vad systerföretagen inom Vings koncern, Thomas Cook Northern Europe, gör och vilka 

resmål dessa researrangörer har i sitt utbud som inte Ving har (Marklund, 101117). Ett sådant 

tillvägagångssätt kan enligt Andersson (2003) spara tid och resurser för researrangören och 

effektivisera processen, då någon annan redan gjort mycket av förarbetet med att bland annat 

hitta hotell. Andra fördelar med detta är enligt Marklund att det finns möjlighet att få objektiv 

information om hur resmålet går, om det är kommersiellt gångbart, vad som fungerar och vad 

som inte fungerar och så vidare. 

4.4.2 Kvalitetsuppföljning 

För att kontinuerligt lyckas skapa attraktiva resmål och kvalitativa produkter gäller det enligt 

Marklund (101117) att Ving satsar på att ta reda på vad konsumenterna har haft för 

uppfattning om tidigare resmålsetableringar och utgå från dessa när nya skapas. Det viktigaste 

av Vings verktyg för att upprätthålla sin kvalitet är därför de frågeformulär som delas ut till 

alla turister som tagit del av ett resepaket och som sedan sammanställs och används vid 

kommande etableringar (ving.se:d). Detta frågeformulär bygger på frågor om vad turisten 

tyckte om vädret såväl som vad hon tyckte om resmålet i sig, prisvärdheten för det specifika 

resmålet och servicen Ving erbjöd innan och levererade under vistelsen (Marklund, 101117). 
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Sammanställningen av tidigare turisters åsikter är alltså en viktig del av grunden till skapandet 

av nya resmål och nya produkter. 

4.5 Marknadsföring 

För att nå ut med produkterna till alla sina befintliga och potentiella konsumenter använder 

Ving sig av en bred marknadsföringsmix, som bland annat inbegriper Internet, TV, kataloger, 

direktutskick till hushåll och annonsering i dags- och kvällstidningar. De använder sig också 

av sina egna butikers och återförsäljarnas butikers skyltfönster och slutligen profilering ute på 

resmålen. Bredden av marknadsföringskanaler gör att de kan nå ut till många olika 

konsumenter. Enligt Vings hemsida är det just hemsidan som är den viktigaste 

marknadsföringskanalen, eftersom den ständigt växer. Målet är att hålla webbplatsen så 

innehållsrik och lättnavigerad som möjligt så att befintliga och potentiella konsumenter som 

besöker hemsidan snabbt hittar vad de letar efter (ving.se:b). 

4.5.1 Det nya resmålet på marknaden 

Innan ett nytt resmål kommer ut på marknaden är det enligt Marklund (101117) viktigt att 

marknadsföra det både internt och externt. Med att marknadsföra ett resmål internt menar 

Marklund att det behövs säljas in hos människor inom organisationen först, för det är 

personalen i företaget som har kunskapen för att lyckas göra så att ett (nytt) resmål blir 

framgångsrikt. Den externa marknadsföringen sker mot konsumenter och på Ving sker 

marknadsföringen genom någon form av PR -aktivitet. De kan till exempel bjuda in 

journalister på en pressresa till det nya resmålet, för att på så sätt nå ut till konsumenterna 

genom journalisterna. Om Ving ska lansera ett nytt resmål sommaren 2011 sker 

pressaktiviteterna runt september – oktober 2010, sedan presenterar de ett program runt 

december 2010, först på sin hemsida och så gör de utskick till utvalda konsumenter. Ving gör 

även pressreleaser och traditionell marknadsföring i tryckt media (Marklund, 101117). Enligt 

Olsson (101115) är Ving långt framme när det gäller sociala medier, bland annat aktivitet på 

den interaktiva samlingsplatsen ”Facebook” och menar vidare att det rent generellt idag skulle 

vara möjligt att lansera ett nytt resmål, redan dagen efter att researrangörerna har bestämt sig 

för att gå vidare med planer om etablering av ett nytt resmål. Om en researrangör går ut på 

nätet tillräckligt brett med en intressant produkt och pris är det fullt rimligt att fylla ett eller ett 

par flygplan redan dagen därpå. 
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Det Olsson (101115) vill säga med det nyss nämnda exemplet är att det kan vara möjligt 

eftersom processen med marknadsföringen inte är lika lång idag som på den tiden då 

researrangörernas största marknadsföringskanal var de broschyrer och kataloger som trycktes 

upp ett par gånger per år. Enligt Annika Heinmetz (wednesdayrelations.org), 

marknadsdirektör på Ving, har katalogen inte lika stor roll som innan eftersom det finns en 

risk att den blir inaktuell innan den når ut till konsumenterna, medan hemsidan ständigt 

uppdateras med ny information och fakta. Resor är något som intresserar många och därför är 

det en bra strategi att använda just hemsidor och sociala medier som når ut till många 

potentiella konsumenter. 

4.5.2 Vikten av att veta vem konsumenten är 

För att få ut rätt budskap till rätt konsument genom marknadsföringen krävs att företaget 

känner till sina konsumenter, det går inte att vara ”allt för alla” eftersom det inte ger en bra 

och trovärdig bild av ett företags marknadsföring (nnc.se). Enligt Marklund (101117) är Ving 

medvetna om detta och uppmärksammar vad som finns till förfogande på det nya resmålet 

och variationen av hotell. Olsson (101115) menar att förutsättningarna på resmålet styr vilka 

segment en researrangör bör rikta sig mot. Baserat på sådan kunskap skapar Ving sig en 

uppfattning om vem resmålen skulle passa för och vilka som sannolikt skulle åka dit för att 

det ska bli kommersiellt. Marklund tycker det är en förutsättning och menar att det har visat 

sig tidigare att det inte heller är så framgångsrikt att försöka sälja ett resmål till en annan 

målgrupp än vad det är känt för att attrahera. Han tar till exempel upp Ibiza som enligt hans 

mening har utmärkta förutsättningar att bli ett bra familjeresmål, men på grund av att Ibiza är 

känt för att vara ett resmål för festande ungdomar är det i stort sett omöjligt att få igenom det 

budskapet. För några år sedan försökte Ving sälja in Ibiza till en vuxnare publik och för 

familjer med en hotellprodukt som var anpassad till den sortens gäster men det fanns ingen 

mottaglighet för det budskapet. 

 

Det är viktigt för Ving att hålla sina konsumenter nöjda (Marklund, 101117), eftersom 

konsumenter som är nöjda och gillar produkten tenderar att vara lojala mot företaget 

(wednesdayrelations.org). Just lojaliteten från befintliga konsumenter är viktig med tanke på 

att den skandinaviska marknaden, som tidigare nämnts är för liten för att hela tiden skaffa nya 

konsumenter (Marklund, 101117). Vings främsta målgrupper är familjer och par på över 30 år 

(ving.se:b) och för att attrahera dem på rätt sätt med marknadsföringen gäller det att ha ett 

tydligt och klart budskap för varför de ska resa med just Ving, vilket kan uppnås med två- tre 
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argument i marknadsföringen som gör resemotivet och bilden av resmålet tydlig (nnc.se). 

Som nämnts tidigare vet Ving vikten av detta och tänker sig alltid in i vilka som skulle vilja 

åka till resmålet och strukturerar sedan sitt program efter det (Marklund, 101117). 

4.5.3 Förväntningar 

Inför att ett nytt resmål ska etableras är det viktigt att skapa realistiska förväntningar hos 

potentiella konsumenter, menar Marklund (101117). Problemet med förväntningar är att det 

inte helt är upp till researrangören utan att en stor del av det även ligger hos konsumenten. 

Ving har därför ett ”avsnitt” på sin hemsida som behandlar frågan om just förväntningar och 

att det i många fall är så att konsumenten själv inte helt är införstådd med vad som faktiskt har 

bokats och så vidare. Detta gör att det är viktigt för konsumenten att ta reda på vad som 

verkligen är bokat och vad som ska ingå i den bokade produkten (ving.se:d). Däremot är 

Ving, enligt Marklund, på det klara med att det till störst del handlar om vilka förväntningar 

företaget skapar hos konsumenten och att det då är upp till dem att se till att det i alla fall från 

deras håll stämmer överens mellan vad som utlovas och vad som levereras. Vings vision är 

delvis att de vill ta det hela ett steg längre än så och de arbetar hårt för att överträffa 

turisternas förväntningar (ving.se:d). Att uppfylla eller överträffa turisternas förväntningar är 

som tidigare nämnts ett bra sätt att få konsumenterna att komma tillbaka, särskilt när det 

gäller förväntningar i samband med ett nyetablerat resmål, enligt Marklund. Han menar dock 

vidare att turisterna inte nödvändigtvis måste vilja komma tillbaka till samma ställe, men att 

Ving anser det nödvändigt att lyckas behålla befintliga konsumenter inom företaget, eftersom 

problemet med att Skandinavien är för litet för att hela tiden skaffa nya konsumenter ständigt 

är närvarande. 

Det är alltså viktigt att skapa realistiska förväntningar, men Marklund menar att det även är 

mycket svårt. Han framhåller att det som researrangör och ansvarig för att kunna leva upp till 

konsumentens förväntningar, är nödvändigt att vara uppdaterad om allt som har med själva 

resmålet och arrangemanget i sin helhet att göra, men även att kunna kommunicera det genom 

bild och text till konsumenten. Olsson (101115) exemplifierar ett tillfälle när det brustit 

någonstans i Vings kedja gällande information inför lansering av ett nytt resmål. Det var 

Seychellerna utanför Afrikas östkust som etablerades och lanserades som resmål på 70- talet. 

Problemet med den etableringen var att ingen hade tänkt på att studera temperatur- och 

nederbördstabellerna och det visade sig vara regnperiod under den period Ving hade tänkt 

som säsong för Seychellerna. Konsumenterna blev givetvis inte nöjda med konstant dåligt 
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väder när de blivit lovade vackert väder och det blev bara en säsong till resmålet innan det 

lades ner igen. Detta exempel tydliggör att det är viktigt att ta lärdom av och följa upp tidigare 

etableringar när det är dags att etablera ett nytt resmål, något Marklund menar att Ving lägger 

ner mycket tid på. Aspekter som väderförhållanden på platsen för resmålet är med andra ord i 

högsta grad viktigt att ha kunskap om, med tanke på att det kan skilja sig mycket i olika delar 

av världen, och därmed kan det krävas olika förfaranden på olika platser (Olsson, 101115). 

Utöver information och statusen på kunskap om resmålet och arrangemanget krävs som 

tidigare nämnts även god kommunikation mellan researrangören och konsumenten enligt 

Marklund, något som kan ske via genomtänkt och väl utvecklad marknadsföring, som i sin tur 

kan skapa efterfrågan. 

4.6 Efterfrågan 

Efterfrågan är något som påverkas och ändras allteftersom förutsättningarna och människors 

bild av världen ändras, vi får mer kunskap om världen och vill få nya upplevelser (Marklund, 

101117). Marklund har svårt att se att researrangörer kan skapa en efterfrågan som i grunden 

inte finns, men det går från researrangörernas sida att förstärka eller minska en efterfrågan. 

Olssons (101115) menar att det på hans tid i resebranschen var researrangörerna som skapade 

efterfrågan, eftersom människors kunskap om världen inte var lika stor. Olsson tar upp 

Maldiverna som exempel och framhåller att innan Ving anordnade resor till just Maldiverna 

fanns det ingen efterfrågan, eftersom inte många människor kände till Maldivernas existens. 

Ving skapade då en efterfrågan genom att anordna resor dit. Olsson tror dock inte att det finns 

uttalade önskemål ifrån marknaden utan det krävs bland annat också att titta på vad 

konkurrenterna gör, utföra marknadsanalyser och se hur prisbilden är i länderna i fråga. 

Enligt Marklund (101117) har turister de senaste 10-15 åren valt att åka allt längre bort 

eftersom ny mark har brutits. Resmålen kring Medelhavet har varit möjliga att resa till sedan 

slutet på 50-talet och många turister har varit där. På platser som ligger inom tre till fem 

timmars flygavstånd är det mesta redan etablerat (Svedlund, 2010). Dock är det fortfarande 

Spanien (Kanarieöarna) tillsammans med Thailand, som är de mest populära resmålen under 

vinterhalvåret (Marklund, 101117) och de blir beskrivna av Svedlund (2010) som kassakor. 

Enligt Svedlund är det svårt att hitta nya resmål med samma dragningskraft som de resmål 

som nämnts innan. Marklund lyfter fram två destinationer som kommit starkt de senaste åren, 

Turkiet och Egypten, vilka är bevis på att människor reser allt längre än innan och det är en ny 

marknad som är bruten för chartern. Det finns risk för att vissa resmål blir överexploaterade 
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och de kan då bli mindre populära på marknaden, Olsson (101115) menar då att den trenden 

kan vända om man ger resmålet några år att återhämta sig. Resmål i till exempel Thailand, 

som Phuket, kan få rykte om sig i Sverige att det är många svenskar som reser dit. Risken är 

då stor att intresset svalnar på marknaden och researrangörerna minskar därmed resorna dit 

och satsar istället på nya resmål i Thailand, vilket gör att Phuket om ett par år kan bli det nya 

resmålet igen. Resmål har sina toppar och dalar men det gäller att arbeta med återhämtning 

och sedan hitta sina turister igen och erbjuda vad de efterfrågar. 

4.6.1 Framtidens resmål 

Om ett resmål ska gå hem hos konsumenterna och tillfredställa deras efterfrågan de närmaste 

fem åren är det enligt Svedlund (2010) viktigt att researrangörerna tänker småskaligt och 

bland annat har dessa kriterier i tankarna: det ska vara varmt, billigt, ha god mat, tillgång till 

många restauranger, få turister, kort transfer och ambassad i närheten. Försök till att hitta 

det ”nya stora” blir allt svårare, nyheter på resemarknaden är oftast tillfälliga försök eller 

trender som förändras. Svedlund skriver att det finns en chans att stora destinationer som 

Thailand kan sprida sin popularitet till kringliggande länder och att länder i till exempel 

Afrika kan locka en del turister om infrastrukturen förbättras och om politiskt lugn råder i 

länderna. Enligt Marklund (101117) är det viktigt som researrangör att tänka på om ett resmål 

kan bli kommersiellt lönsamt, annars är det inte lönt att lägga ner resurser på en 

resmålsetablering. Svedlund menar att det inte finns så mycket kvar av världen att upptäcka, 

medan Olsson (101115) motsäger det genom att hävda att det finns många resmål kvar i 

världen att upptäcka och exponera. 

Lågprisflygen har skapat väldigt många resmål i motsats till reguljärflyg (Olsson, 151110) 

och är en faktor som har ändrat på resandet och turismbranschen (Svedlund, 2010; 

wednesdayrelations.org). Det finns delade meningar om charterns överlevnad på långväga 

resmål, eftersom det är få charterresmål som håller långsiktigt. Det är inte lätt att hitta ett 

”nytt” Thailand, utan det finns spekulationer om att chartern i framtiden kommer att få hålla 

sig till mindre resmål som lågprisflygen inte bryr sig om. Det finns även delade meningar om 

ifall Thailands popularitet kommer hålla i sig, Svedlund (2010) skriver att Martin Wirth, vd 

för Solresor anser att Thailand är på nedgång medan Lottie Knutson, informationsdirektör på 

Fritidsresor menar att Thailand alltid kommer att vara populärt bland svenskar, dock kommer 

inte den kraftiga ökningen av turister från Sverige hålla i sig. Lottie Knutson menar att 

lågprisflygen har en viktig roll i prisjakten men kommer inte slå ut chartern om 
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researrangörerna lyckas med sin nisch (paketering). Det gäller att kunna erbjuda produkter 

som är unika och samtidigt ge det företagets egen ”touch”. Chartern har en tydlig målgrupp 

eftersom researrangörerna erbjuder en bekväm upplevelse till sol och badresmål till ett bra 

pris. Men allteftersom människor blir mer medvetna om världen och söker nya upplevelser 

och äventyr kommer skräddarsydda resor bli populärare (Svedlund, 2010). 

5 Analys 

Det innebär en hel del arbete för researrangörerna innan ett nytt resmål kan introduceras för 

potentiella turister (Bohlin och Elbe, 2007). Bakom det färdiga resmålet finns en tidskrävande 

process som också kräver engagemang och involvering från mer eller mindre samtliga 

anställda inom organisationen (Gunnarsson och Graffman, 1998). Marklund (101117) och 

Olsson (101115) menar att processen kan ta upp mot 1,5 år innan resmålet är färdigt för att ta 

emot turister, dock kan processen både gå snabbare och ta längre tid. Det är helt beroende på 

vilket resmålet är, då processen aldrig ser exakt likadant ut vid någon typ av 

resmålsetablering. Den rad av aktiviteter som förekommer i processen är enligt Bakka m fl. 

(2006) mer eller mindre förutsägbara, men de styrs alltid i grund och botten av strategisk 

planering. Processen brukar på Ving se ut så att de får upp ögonen för ett resmål genom 

interna eller externa tips och sedan tar produktcheferna en titt på resmålet och planeringsfasen 

börjar. Med ledningens godkännande skrivs sedan ett kontrakt och resten av personalstyrkan 

blandas då in i processen, så som ekonomi-, marknadsföring-, personal- och IT-avdelningen 

(Marklund, 101117; Olsson, 101115). 

Butlers resmålsetableringsteori kan ses som ett exempel på de faser som ett resmål går 

igenom under sin livscykel. I involveringsfasen blandas aktörer på plats in och ett samarbete 

mellan researrangören och dess samarbetspartners träder i kraft (Müller, 2007). Ving har till 

exempel samarbeten med de lokala agenterna som de kallas, vilket främst är juridiska 

samarbetspartners (Marklund, 101117), men Ving samarbetar även med lokalbefolkningen i 

den bemärkelsen att de får möjlighet att få utbildning och arbete på Vings hotell på olika 

resmål (Olsson, 101115). Dredge (2006) menar att det är viktigt att researrangörerna inte 

förbiser lokalbefolkningens (värdlandets) behov och viljor i samarbetet dem emellan och 

likaså att det är fördelaktigt att involvera värdlandet i planeringen av ett nytt resmål så tidigt 

som möjligt. Ving går värdlandets önskemål tillmötes genom att bland annat anställa lokalbor 

till tjänster som de erbjuder på resmålen med bra arbetsförutsättningar, men också genom att 

de motsätter sig allt som har med barnarbete och barnsexturism att göra. Det finns såklart 
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möjligheter till förbättringar av samarbeten på de olika resmålen som Ving har. Som 

situationen är nu är samarbetena mest skapade för att gynna Ving på ett eller annat sätt (även 

om det i sin tur även gynnar värdlandet), då frågan är om de skulle anställa lokalt om de 

verkligen inte behövde. Idag är det så, i mångt och mycket för att till exempel en regering på 

ett resmål trycker på om att det är en förutsättning för att ha Ving ska få bedriva verksamhet 

där. Vad gäller att Ving i ett tidigt skede i processen involverar värdlandet, kan till stor del 

bero på att det är en förutsättning för att kunna etablera ett resmål i landet. Om värdlandet inte 

är involverade och har godkänt vad som händer i ett tidigt skede är det inte ens möjligt att 

etablera ett resmål där. Vidare nämner Schwartz m fl. (2008) Travelife, vilket är ett 

treårsprogram som researrangörer kan gå och genom att uppfylla vissa hållbarhetskriterier kan 

de uppnå olika grader av hållbarhetsmärkningar, vilket om inte enbart är bra för miljön, så i 

marknadsföringssyfte för researrangörerna. Ving är med i Travelifes program och arbetar för 

att framförallt hotellen ska hålla de krav som Travelife kräver. Idag är pressen på olika företag 

stor, alla vill framstå som ”hjältar” i media och ur konsumenternas synvinkel, så frågan är om 

det ens är möjligt för större företag att inte ingå i någon typ av välgörenhetssamarbeten om 

företaget vill stå sig mot konkurrenterna. 

På resmålet måste det finnas vissa grundförutsättningar för att kunna ta emot turister. Dessa 

kan till exempel vara fungerande infrastruktur, tillgång till vatten och ett fungerande samhälle 

(i form av polis, sjukhus, brandkår, restauranger och sophämtning med mera) (Gunn och Var, 

2002). Vidare bör resmålet ha rätt image utåt, upplevas som prisvärt för turisterna, ha 

möjlighet till att ha hotell nära hamnar, stränder och/eller städer och framförallt måste 

resmålet vara säkert att resa till. Ving arrangerar inga resor som UD avråder från, då det måste 

vara säkert för turister att resa dit och vistas på resmålet (Marklund, 101117). 

Säkerhetsaspekten är en viktig del i själva etableringsprocessen, då researrangörer redan vid 

planeringen av ett nytt resmål bör tänka på säkerhet och risker. Krisplan och krisutbildning är 

något som alla researrangörer bör ha (Page och Connell, 2006), vilket Ving har anammat då 

de kontinuerligt utbildar sin personal i krishantering, samt har en krisplan som bygger på 

personalens tidigare erfarenheter och kunskaper (Marklund, 101117). Vidare är det för 

researrangörerna ovärderligt att ha ett bra kontaktnät och samarbeten på resmålet. 

5.1 Turisten 

Turister är föränderliga i sitt köpbeteende vilket påverkar researrangörerna, de behöver 

ständigt vara uppmärksamma på vad konsumenterna efterfrågar. I början av 90-talet tog både 
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Urry och Poon in två nya begrepp i turismbranschen; the post-tourist och the new tourist. 

Båda dessa begrepp bygger på att turisten har blivit allt mer medveten om världen men på 

olika sätt, den nya turisten krävde mer eftersom hon blivit allt mer erfaren och fått större 

kunskap om världen (Poon, 1993), medan postturisten accepterar att världen blivit allt mer 

kommersialiserad och inte ständigt kräver nya upplevelser på samma sätt som den nya turisten 

(Urry, 2000). Marklund (101117) menar att Ving alltid riktar sig till de målgrupper som kan 

göra ett resmål kommersiellt. Turister på ett resmål kan inte få en liknande upplevelse då de 

spenderar sin tid olika men upplevelsen är ändå begränsad inom en charterprodukt, därför kan 

dessa turister ses som postturister då de är medvetna om en begränsad upplevelse och 

accepterar de överexploaterade resmålen. 

Det är viktigt att researrangörerna vet vilka deras konsumenter är så att de får ut rätt budskap 

till rätt målgrupp. Genom att veta vilka konsumenter som skulle uppskatta resmålen som 

researrangörerna har i sitt utbud blir det enklare att få ut resmålen på marknaden. Det går inte 

att marknadsföra ett resmål till samtliga målgrupper då det är väldigt svårt att vara ”allt för 

alla” och det finns en stor risk att inte kunna göra sina konsumenter nöjda. Marklund 

(101117) menar att det är av stor vikt att få turisterna att välja just de resmål som de kan få en 

bra upplevelse av och därför är det viktigt att anpassa resmål efter olika målgrupper. 

Konsumenter som är nöjda blir oftast lojala till företaget, vilket är ett måste för Ving då den 

skandinaviska marknaden är för liten för att ständigt skaffa nya konsumenter. För att turisten 

ska få en så bra vistelse på resmålet som möjligt, är det viktigt att marknadsföra rätt resmål till 

rätt konsumenter så att de gör ett val som passar vad de efterfrågar. I marknadsföringen bör 

researrangörerna inte utlova för mycket och på så sätt skapa orealistiska förväntningar; ett 

tydligt budskap i marknadsföringen gör resemotivet och bilden av resmålet tydlig för 

konsumenterna. Genom att uppfylla förväntningarna skapas ett förtroende mellan 

konsumenten och företaget, vilket kan leda till återköp som ju är det som researrangörerna 

eftersträvar. 

5.2 Marknadsföring 

Lansering av nya resmål är en vikig del för researrangörer, då marknaden är 

konkurrenskraftig och det krävs nya upplevelser för att locka till sig konsumenter. För att 

sticka ut på marknaden krävs att researrangörerna lyfter fram unika egenskaper för resmålet 

som attraherar konsumenterna (Palmer och Bejou, 1995). Genom att använda rätt 

marknadsföringskanaler och rätt budskap når researrangörerna rätt målgrupper för sina nya 
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och befintliga resmål. Litvin m fl. (2001) menar att det är viktigt att rikta sin marknadsföring 

för nya resmål till rätt målgrupper. Marknadsföring blir allt viktigare då det kan avgöra om ett 

resmål blir populärt. Marknadsföring dyker upp redan i involveringsfasen i Butlers Tourism 

Area Life Cycle modell för att sätta resmålet på kartan (Butler, 2006). 

En stark produkt till rätt pris skulle kunna bli såld dagen efter att researrangörerna har bestämt 

sig för att ha resmålet i sitt utbud, detta tack vare snabba marknadsföringskanaler som 

hemsidor och andra sociala medier (Olsson, 151110). Internet gör det möjligt att få ut 

information till företagets konsumenter snabbt och det går ständigt att uppdatera den, vilket 

gör att konsumenterna får bättre kunskap och en direkt kontakt med researrangörerna. 

Researrangörer behöver ta hänsyn till konsumenternas livsstil i marknadsföringen, de 

marknadsför inte bara en produkt utan även en upplevelse som ger värde till konsumenterna i 

form av minnen. När konsumenterna ska välja bland turismprodukterna är det bra om 

researrangörernas marknadsföring tilltalar konsumenterna känslomässigt, för att bli vald 

framför sina konkurrenter. 

5.3 Produkt och kvalitet 

I diskussionen om att planera och etablera nya resmål handlar det mycket om att presentera 

och leverera den bästa produkten, som Marklund (101117) pratar om, med tanke på att alla 

researrangörer vanligtvis har samma eller liknande resmål i sitt utbud. Det är svårt att sticka ut 

på en marknad där de flesta konkurrenterna erbjuder samma eller liknande produkter. För att 

lyckas skapa den bästa och mest attraktiva produkten krävs, som Böhn och Eriksson (2007) 

lyfter fram, att producenten tar till vara på platsen som ska vara en stor del av den slutgiltiga 

produkten och ”utnyttja” den på ett fördelaktigt sätt. Det är däremot viktigt att detta 

utnyttjande sker på ett respektfullt sätt, eftersom potentiella konsumenter som Olsson 

(101115) nämnde, kan påverkas på ett negativt sätt om de anser att företaget beter sig oetiskt 

gentemot värdlandet och dess befolkning. Hannam (2004) diskuterar det faktum att 

turismprodukter i mångt och mycket bygger på service och tjänster och därmed inte går att 

testa i förväg, något som gör att det är viktigt att researrangörerna lär sig av tidigare 

erfarenheter. När det gäller resmålsetableringsprocessen till exempel, bör arrangörerna på ett 

eller annat sätt ta med sig de positiva och negativa delarna av arbetsprocessen och ha dessa i 

åtanke vid kommande etableringar. Även om Ving inte utför någon formell utvärdering efter 

att de har etablerat ett nytt resmål är det troligtvis ofrånkomligt att lägga på minnet vad som 

gått bra och vad som gått dåligt. 
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Helheten och den totala upplevelsen av resepaketet viktigt. Andersson (2003) menar att 

Kroatien är en researrangörs dröm gällande förutsättningar för aktiviteter, möjligheter till sol 

och bad på vackra stränder och sevärdheter så sköter bara researrangören transport, boende 

och att knyta ihop det hela bör det bli en kvalitativ produkt. Där finns med andra ord 

förutsättningar för att skapa en attraktiv produkt, och det är upp till researrangören att 

kontrollera och styra en eventuell resmålsetablering utifrån dessa förutsättningar. Viktigt är 

dock, som tidigare nämnts, att tänka på att alla researrangörer har samma förutsättningar och 

varje researrangör bör därmed även tänka på att addera något som gör den egna produkten 

speciell för att sticka ut på marknaden. 

5.4 Efterfrågan och framtid 

I resmålsetableringsprocessen är det viktigt skapa samtliga av de tre varianterna av efterfrågan 

som presenterades i teorikapitlet (Wall och Mathieson, 2006; Page och Connell, 2006). Dock 

gäller det framförallt att kunna skapa så kallad verklig efterfrågan, eftersom det är det som 

gör att folk faktiskt köper den produkt de efterfrågar, vilket måste vara vad researrangören 

strävar efter. Det finns en rad faktorer som påverkar potentiella turisters efterfrågan (Böhn 

och Eriksson, 2007), faktorer som enligt Marklund (101117) hela tiden förändras i takt med 

den ökade globaliseringen och människors förändrade världsbild. Det kan även vara så att 

researrangören vill anpassa efterfrågan så att det passar företaget. Detta gör att researrangören 

måste vara kreativ när denne i resmålsetableringsprocessen skapar en produkt och på så sätt 

skapa något av en illusion hos potentiella turister. Det vill säga skapa en uppfattning hos den 

potentiella turisten att hon efterfrågar något specifikt, som egentligen är precis det 

researrangören vill att hon ska efterfråga till följd av uppfinningsrikedom från researrangörens 

sida. 

Karlöf (2008) menar att uppfinningsrikedom är viktigt i researrangörernas arbete, lågprisflyg 

och ny teknologi nämns som två av de främsta anledningarna till detta (Hall och Williams, 

2008). Det är svårt att säga i vilken mån det finns möjlighet att vara uppfinningsrik och 

innovativ i resmålsetableringsprocessen, men att ständigt hålla sig uppdaterade och arbeta för 

att skapa nya upplevelser för turisterna bör vara något att sträva efter. Just nya upplevelser är 

något som Svedlund (2010) menar att researrangörerna bör ha i åtanke när de etablerar resmål 

och skapar produkter. Av kriterierna för framtidens resmål att döma, bör researrangörerna ha i 

åtanke att bekvämlighet är viktigt när nya resmål skapas och att även i fortsättningen så gott 

det går skräddarsy den massproduktion som den här typen av resor faktiskt är. 
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6. Slutsats och diskussion 

Det finns ingen resmålsetableringsprocess som är den andra lik, varken mellan researrangörer 

eller mellan olika resmål hos samma researrangör. Vi har under studiens gång insett att 

resmålsetableringsprocessen är mer omfattande och komplex än vad vi först trodde, då det är 

mycket som ska tas hand om och som ska undersökas i planerings- och utvecklingsfasen, 

innan resmålet är ”färdigt”. Etableringsprocessen kan inte alltid se likadan ut, eftersom 

förutsättningarna varierar från plats till plats så det är nödvändigt för researrangörerna att 

anpassa sig efter dessa. Även om processen strategiskt sett ser olika ut från gång till gång är 

det viktigt för effektivitetens skull att det ändå finns en grundplan att utgå ifrån samt att 

processen hänger ihop, det vill säga att alla involverade är medvetna om sin roll i helheten.  

Innan processen kan genomföras krävs det dock att det potentiella resmålet kan uppfylla vissa 

grundförutsättningar, då vilken plats som helst inte kan bli ett resmål. Utifrån vårt resultat ser 

vi att ett vackert landskap helt enkelt inte räcker till som attraktionskraft i sig, det måste också 

finnas praktiska förutsättningar som delvis ligger till grund för den bekvämlighet dagens 

turister efterfrågar. Det är dock viktigt för researrangörerna att inte bara se till vad turisterna 

tycker och tänker, utan även värdlandets åsikter har betydelse för om och hur en plats ska 

exponeras. En av de viktigaste sakerna för researrangörerna att tänka på när de etablerar ett 

nytt resmål är att de måste tänka långsiktigt. De kan till exempel inte exploatera specifika 

platser för mycket, för snabbt eftersom det kan leda till att platsen förlorar sin genuina känsla 

och sitt attraktionsvärde. Det kan vara platser som naturområden och kulturlämningar som 

lockar människor till resmålet tack vare sin genuina känsla. Den hårda konkurrensen på den 

skandinaviska marknaden är en faktor som kan påverka den utvecklingen, eftersom trycket på 

att hitta nya och unika resmål ökar. Som en effekt av detta har lokalbefolkningens åsikter fått 

ökat stöd, i form av exempelvis statliga myndigheter och andra organisationer, vilket därmed 

fått allt större betydelse för hur och var resmål kan etableras. Vi tror att detta kommer bli ett 

allt större problem i fortsättningen och att researrangörerna därmed kommer behöva arbeta 

mer innovativt för att lyckas skapa unika och attraktiva produkter som samtidigt får stöd från 

värdlandet och dess befolkning. För researrangörer innebär att skapa en attraktiv produkt 

bland annat att planera och etablera nya resmål, dels genom att sträva framåt och dels genom 

att lära sig från tidigare erfarenheter. I den processen bör de ha faktorer som; platsens 

förutsättningar att bli ett resmål, erfarenhet hos potentiella konsumenter, trender inom 
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näringen, samt fördelningen av resurser och innovativa ansträngningar i åtanke. De bör sedan 

även kunna ta in dessa faktorer i planeringen av det nya resmålet. 

När processen väl har kommit igång är det viktigt att skapa ett nätverk av samarbetspartners 

med användbar kompetens av olika slag för att kunna föra arbetet framåt. Samarbetspartnerna 

måste även de anpassas från situation till situation, då förutsättningarna påverkar graden av 

behov av externa intressenter (så som lokala agenter, hotell och lokal arbetskraft). På 

destinationer där researrangören i fråga redan har flera befintliga resmål, är behovet av nya 

samarbetspartners troligtvis mindre än på helt nya resmål, då de redan har knutit kontakter 

innan. Att etablera resmål på redan befintliga destinationer kan vara att föredra, då det 

förmodligen innebär mindre arbete från researrangörerna i och med att mycket förarbete redan 

är utfört. Att utgå från en destination där arrangören redan har ett flertal resmål innebär då 

istället en större utmaning i och med konkurrensen från de övriga resmålen runtomkring. 

Vad gäller marknadsföring idag går det allt snabbare och lättare för researrangörerna att få ut 

sina produkter på marknaden genom nya marknadsföringskanaler så som Internet. I och med 

detta blir det också viktigare att vara tydligare så att rätt produkt når ut till rätt målgrupp, når 

fel budskap ut till fel målgrupp kan orealistiska förväntningar skapas som i sin tur kan leda till 

missnöje. Vidare när det gäller skapandet av realistiska förväntningar i marknadsföringen av 

en plats som för allmänheten är obekant, är det extra viktigt att lägga energi på 

marknadsföring för att skapa en bild av resmålet som motsvarar det som erbjuds från 

researrangören. De bilder researrangören kommunicerar är menade att skapa och möta 

efterfrågan hos potentiella turister och vi kan idag se att researrangörernas utbud styrs allt mer 

av just potentiella turisters egen efterfrågan, vilket är en följd av turisternas ökade kunskap 

om världen och deras ökade vilja att vara med om nya upplevelser. Detta gör att befintliga 

resmål på kort tid kan bli ointressanta och därmed tappa sina attraktionsvärden, vilket bidrar 

till att resmålens produktlivscykler blir allt kortare. Därmed måste researrangörerna se till att 

hålla sina produkter fräscha, så att de ständigt kan erbjuda nya upplevelser på både befintliga 

och nya resmål. Detta kommer troligtvis i framtiden att ställa ökade krav på researrangörerna 

att vara lyhörda och att känna av marknaden när de planerar och etablerar nya resmål. 

Vi tror att charterresandets framtid är stabil för att turister även framåt kommer att uppskatta 

den bekvämlighet och säkerhet som paketeringen erbjuder. Även om resmålen som erbjuds av 

arrangörerna går i olika livscykler och ibland dör ut, har arrangörerna möjlighet att få det 

resmålet på fötter igen under tiden som de utvecklar andra resmål i utbudet. Utifrån resultatet 
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av vår studie ser vi därmed tendenser till att researrangörer i framtiden bör fräscha upp och 

uppdatera sina befintliga resmål, samt utnyttja tidigare etableringsprocesser, istället för att 

ständigt lägga kraft på att etablera helt nya resmål. Att etablera nya resmål kommer framöver, 

med tanke på all överexploatering i stora delar av världen, göra det svårt att exploatera vissa 

platser som resmål helt enkelt för att de har fel grundförutsättningar, till exempel politisk 

instabilitet. Just därför tycker vi att researrangörer bör vänta på rätt tillfälle till att etablera 

resmål i nya delar av världen och under tiden fokusera på att genom uppfinningsrikedom och 

nytänkande återskapa intresset för resmål i nedgång. 
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