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Sammanfattning 

 
Kandidatuppsats, Turismprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

turismvetenskap, HT 2010.  

 

Titel: Traditionell paketresa eller flexibel paketering? – En kvalitativ studie om 

charterresans framtid. 

 

Författare:  Malin Stark och Sandra Brun. 

 

Handledare: Per Pettersson Löfquist 

 

Problem:  Charterresan är, trots utvecklingen av en ny turism, en populär reseform och   

en stor mängd turister reser varje år på charterresa. Forskare menar dock att 

reseformen kommer att bli utkonkurrerad av andra, mer flexibla sätt att resa på. 

Tillgängligheten har förenklats av internet vilket bidrar till att turisten i 

framtiden kan välja att själva paketera sin egen resa. 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen var att undersöka charterresans framtid och vilka faktorer 

som påverkar reseformens framtid. 

 

Metod:  Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där sex stycken intervjuer har 

genomförts med aktörer inom resebranschen.  

 

Resultat:  Uppsatsens resultat visar att svenska charterarrangörer påverkats av den 

teknologiutveckling som skett. Utvecklingen har förändrat distributionen av 

resan samt skapat en ökad konkurrens på marknaden. Charterarrangörerna visar 

på en ökning bland antalet resenärer och ser att en sådan utveckling kommer att 

fortsätta. Det finns många interna och externa faktorer som kommer påverka 

reseformens framtid men en stor del av Sveriges invånare kommer även i 

framtiden att efterfråga sol, bad och avkoppling under trygga former. 

 

Nyckelord:  Charterresa, Charterarrangör, nya turisten, teknologiutveckling, konkurrens 
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Förord 

 
Höstterminen 2010 har vi till stor del ägnat åt denna uppsats. Många timmar av skratt men 

också en hög grad av frustation. Resultatet av alla dessa timmar finns att läsa på 

efterföljande sidor. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Per Pettersson-Löfquist som 

varit till stor hjälp. Utan hans kritiska synpunkter och vilja att hjälpa oss framåt hade 

uppsatsens inte kunnat genomföras med samma kvalitet. Vi vill även rikta ett tack till våra 

informanter som tagit sig tid till att svara på våra frågor och gjort det med ett stort 

engagemang.  

 

Trevlig läsning 

 

Kalmar den 11 januari 2011 
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1. Inledning 
 

Året är 1980. Stig-Helmer Olsson befinner sig på en snöig gata i Stockholm. Annonser för 

resor till Gran Canaria lyser upp vintermörkret och företaget Sun Trips skyltfönster. Han 

drömmer sig bort från kalla Sverige och går in i butiken och bokar sig en resa. En resa bort 

från Sverige till Nueva Estocolmo. Han packar sin väska med förväntan i blicken och beger 

sig sedan mot Gran Canaria. Bekvämt flygs han ner och när planet landar ljuder applåderna 

i flygkabinen. Allt på traditionellt chartermanér. Väl nere på destinationen bussas han och 

andra resenärer till hotellet. Han bor på ett lägenhetshotell fyllt med andra svenskar, han går 

på grisfester, äter svenskt julbord, dricker svenskt kaffe och njuter av solskenet.  

 

Året är 2010. Kalle sex år ska ut på sin första charterresa. Familjens väskor packas och 

tillsammans beger de sig ner mot Gran Canaria. Bort från kalla Sverige, bort från all 

julhysteri. Årets julklapp till familjen är denna resa. Det är skönt att slippa stressa med alla 

klappar, tycker Kalles föräldrar. De flyger ner till Las Palmas med Fritidsresors egna 

flygbolag och Kalle applåderar lyckligt när planet tar mark. Kalle och hans familj 

transporteras till hotellet med de klassiska ljusblå bussarna och möts i reception på 

familjehotellet Blue Village av skandinaviskttalande personal. På julafton dansas det runt 

granen och det äts en speciell julmiddag tillsammans med andra skandinaver. Allt är 

inkluderat och det är tryggt och bekvämt, tycker Kalles föräldrar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Historierna ovan visar att den paketerade resans grundläggande beståndsdelar inte har 

förändrats, dock har vissa externa faktorer påverkat researrangörernas verksamhet. 

Teknologiutvecklingen som skett de senaste 20 åren har påverkat charterarrangörernas 

distributionskanaler. Internet har öppnat upp nya möjligheter dels för researrangörer men 

också för resenärerna. En resenär kan idag boka sin resa på egen hand och paketera efter sina 

egna behov. Nätverkssamhällets framväxt har underlättat kommunikation mellan olika företag 

men också mellan företag och företagets kunder (Barney, 2004).  

 



- Inledning - 

 
- 7 - 

Under 1990-talet introducerades begreppet ny turist och ny turism av Poon (1993). Begreppen 

kännetecknas av en mer flexibel och individuell turist. En ny turist vill bort från det kollektiva 

och söker på egen hand efter större upplevelser. Den nya turisten är mer spontan och 

oförutsägbar. Den lägger stor vikt vid miljön och vill inte endast sola och bada under sin 

semester. Den nya turisten vill öka sin kunskap om destinationen och har mer kunskap om 

landet den reser till. Turisten vill även ha mer värde för pengarna och är mer priskänslig 

(Poon, 1993). För att öka kundnyttan och erbjuda mer flexibla lösningar arbetar många 

reseproducenter med diagonal integration. Den diagonala integrationen innebär att aktörer 

inom en bransch samarbetar med aktörer inom en annan (Beech & Chadwick, 2006). På det 

sättet kan företag dra nytta av varandras erfarenheter och utforma attraktiva lösningar och 

erbjudanden som kan nå ut till ett större antal potentiella kunder (Cooper, 2008). 

 

Turistens medvetenhet om vilken påverkan resandet har på miljön har ökat. Mediers 

uppmärksamhet kring hållbar utveckling har ökat människors kunskap om de negativa 

konsekvenser som resandet kan leda till och vilken påverkan en turist har på miljön 

(Dielemans, 2008).  Massturismen är den form av turism som enligt, Budeanu (2005) har 

störst negativ påverkan på klimatet. Massturism är när människor reser i grupp till en plats 

som anpassad efter västerländska turister. Turisterna består av låg- och medelinkomsttagare 

från industriländer i Europa. Anledningen till resorna är sol och bad, därför har denna 

turismform vuxit fram vid kusterna (Bohlin, 2008). Konsumtion av standardiserade produkter 

och tjänster sker i grupp (Bramwell, 2004). Massturism kännetecknas av att researrangörer 

erbjuder färdigpaketerade resor där turisten betalar ett pris där transport, logi och personlig 

service ingår (Bohlin, 2008). 

 

Segmentering inom resebranschen blir allt svårare. De traditionella segmenteringsgrunder 

som tidigare användes är idag inte tillämpliga på samma sätt som de förr var. Numera 

segmenteras det ofta efter livsstil och vikten läggs inte längre vid ålder. Tidigare var en 

konsument mer förutsägbar än vad den idag är och det var enklare för företag att välja ut en 

målgrupp för sina resor. Konsumenter formar grupper efter vilka intressen de har gemensamt 

med andra och inte efter ålder eller inkomst (Axelsson & Agndal, 2005). För tjänsteföretag 

blir det allt svårare att utveckla produkter och tjänster som attraherar en specifik målgrupp. 

Varje individ söker istället mer differentierade lösningar och är inte intresserade av att ta del 

av ett massproducerat budskap eller produkt (Echeverri & Edvardsson, 2002).  
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Turisten efterfrågar en allt mer upplevelsebaserad semester vilket researrangörerna har 

uppmärksammat. En ökad medvetenhet har vuxit fram angående det faktum att 

researrangörerna inte bara säljer en tjänst utan också en upplevelse (Axelsson & Agndal, 

2005).  

 

Charterresan är, trots utvecklingen av en ny turism, en populär reseform och stora mängder 

turister reser varje år på charterresa. Dock menar forskare att reseformen kommer att minska 

och bli utkonkurrerad av andra, mer flexibla sätt att resa på som exempelvis 

lågprisflygbolagen erbjuder. Tillgängligheten har förenklats av internet vilket bidrar till att 

turisten i framtiden kan välja att paketera sin egen resa istället för att åka på färdigpaketerade 

resor. kommer turisten välja en sådan lösning och paketera själv, eller står chartern stadigt 

även i framtiden? Fortsätter charterresan att vara många svenskar första val då de ska resa? 

Hållbarhetsfrågor sägs bli viktigare för konsumenten och företagen måste kontinuerligt arbeta 

med frågor som rör hållbarhet i olika perspektiv. Kommer människors ökade 

miljömedvetenhet påverka deras resande och val av reseform? Eller kommer konsumenten 

fortsätta att resa på paketerade resor till charterdestinationer? 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen syftar till att ur ett reseproducentperspektiv undersöka den traditionella 

charterresans framtida utveckling då konsumentbeteende förändras och teknologiutveckling 

sker. Syftet kommer att uppnås genom att följande frågor besvaras: 

- Hur har charterresan förändrats under det senaste decenniet? 

- Hur kommer charterresan utvecklas i framtiden och vad kan utgöra ett hot mot dess 

popularitet?  

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen skrivs utifrån ett reseproducentperspektiv och beskriver de tre största svenska 

charterarrangörernas syn på paketresans framtid. Uppsatsens empiriska del består av åsikter 

och tankar från sex personer som är anställda inom resebranschen. Det som beskrivs är 

begränsat till dessa sex personers uppfattningar. Eftersom charterresan främst riktar sig till 

privatpersoner som reser i feriesyfte har uppsatsen begränsats till en studie av fritidsresandet. 

Studien redogör endast för resor med flyg och innefattar inte paketerade resor med bil, båt, 

buss eller tåg. 
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2. Metod 
 

Arbetet med studien inleddes med att formulera ett syfte. Utifrån syftet valdes sedan en 

lämplig metod som kunde leda fram till svar på frågeställningen. För att uppfylla uppsatsens 

syfte och ge svar på frågeställningen har en kvalitativ studie utförts. Eftersom studien har i 

syfte att undersöka turistbranschens syn på paketresans framtid var det lämplig att utföra ett 

antal kvalitativa intervjuer med aktörer inom branschen.  

2.1 Kvalitativ metod  
 

Inom ramen för den kvalitativa metoden utgörs informationssökandet av olika sorters 

intervjuer och observationer. Forskaren har som målsättning att sätta sig in i informantens 

situation genom att se problemet utifrån informantens perspektiv. Uppsatsens syfte uppnås 

genom att informanterna beskriver sin verklighet och ökar på det sättet förståelsen för det 

uppsatsen syftar till att undersöka och beskriva. En närhet till enheterna, där forskaren 

undersöker problemet ansikte mot ansikte med informanterna skapar tillit. Tilliten mellan 

forskaren och enheten gör att en autentisk återgivning skapas. Genom personlig kontakt med 

informanterna skapas en autentisk återgivning och förståelsen för deras perspektiv ökar 

(Holme & Solvang, 1997).  

 

Informationen som undersökaren har samlat in måste bevisas som riktig och hållbar. Inom 

ramen för den kvalitativa metoden utgörs informationssökandet av olika sorters intervjuer och 

observationer (Holme & Solvang, 1997). När forskaren ska undersöka ett problem med hjälp 

av en kvalitativ forskningsmetod spelar forskarens erfarenheter och preferenser roll. Även det 

valda undersökningsämnet ska passa den kvalitativa metoden då ”känslor” blir en viktig 

aspekt (Strauss & Corbin, 1998).  

2.2 Hermeneutik  
 
Utgångspunkten i en kvalitativ studie är de fördomar och den för-förståelse en forskare har 

om ämnet. För-förståelsen är en uppfattning som grundar sig på de erfarenheter forskaren sen 

tidigare har (Holme & Solvang, 1997). Det är denna förståelse, precis som det låter, som 

föregår själva förståelsen. En forskare behöver, innan studiens start känna till vilka 

förväntningar forskaren har på studien. Målet är inte att uppnå en absolut förståelse utan 

forskarens undersökning bör sträva efter att ta del av andras förståelse (Birkler 2008). En 
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hermeneutisk ansats är lämplig att använda vid arbetet av uppsatsen eftersom att dess syfte 

inte är att ge konkreta bevis eller att undersöka om en hypotes stämmer. Den förståelse som 

redan finns ska fördjupas för att svara på de frågeställningar som vid studiens inledning 

formulerats. Ett antal kvalitativa intervjuer är lämpliga att genomföra eftersom att strävan är 

att ta del av andras förståelse. En forskares fördomar är ”socialt grundade subjektiva 

uppfattningar om det fenomen vi ska studera”. En uppsats kan aldrig skrivas utifrån ett 

objektivt perspektiv på grund av de fördomar forskaren har med sig sedan tidigare (Holme & 

Solvang, 1997).  

 

Den kvalitativa forskningsprocessen består av två cirklar. Första cirkeln är den kognitiva som 

har sin utgångspunkt i för-förståelsen. Utifrån för-förståelsen utformar forskaren sin 

frågeställning. Frågeställningarna ska sedan prövas i ett första möte med intervjuobjekten 

vilka ska leda fram till en växelverkan mellan forskare och undersökningsenheter. Den andra 

cirkeln är den normativa cirkeln som har sin utgångspunkt i de fördomar en forskare besitter. 

Forskarens fördomar prövas mot undersökningsenheterna och en liknande växelverkan mellan 

forskare och undersökningsenheter, som den ovan sker (Holme & Solvang, 1997).  

 
2.3 Val av informanter  
 

Valet av informanter som låg till grund för uppsatsämnet har anpassats utifrån vilka 

avgränsningar uppsatsen har. Valet av undersökningsenheter i en kvalitativ metod är 

avgörande för undersökningen. Informanterna i undersökningen ska leverera den information 

som behövs och skapa en djupare förståelse av fenomenet som studeras av författarna.  Att 

välja rätt informanter har en avgörande roll i undersökningen. Informanterna kan därför inte 

slumpmässigt eller tillfälligt väljas utan ska noggrant vara utvalda (Holme & Solvang, 1997). 

Uppsatsen metod bygger på grounded teory, vilket innebär att forskaren försöker täcka ett 

brett ämne genom att välja olika personer inom olika företag. Alla intervjuer bygger på 

varandra och intervjuer genomfördes till studiens frågeställningar kunde besvaras (Kjær, 

1995). Uppsatsens informanter agerar alla på en resemarknad men på olika sätt och med olika 

produkter. Informanterna har även olika arbetsuppgifter inom de företag de arbetar för. Dock 

innehar två informanter samma titel men de två företagen de arbetar för erbjuder inte samma 

typ av reseform. Informanterna valdes ut för deras kompetens och kännedom om marknaden 

och för att de representerar några av de största aktörerna på den svenska resemarknaden. Alla 
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informanter som har deltagit under studiens gång har anonymiserats och har tilldelats 

fingerade namn. 

 

 Då uppsatsen riktar in sig på fritidsresenärer som reser med flyg gjordes intervjuerna främst 

med arrangörer av paketresor där flyg är transportmedlet. Intervjuer utfördes även med ett 

lågprisflygbolag som tillsammans med reseföretagen konkurrerar om resenärerna. Antalet 

Intervjuer begränsades och fokus låg på intervjuernas kvalité och att de skulle vara 

informationsgivande.  Intervjuerna ska tillföra undersökningen ett underlag som kan vara till 

grund för tolkning och analys. Urvalet av informanter har en betydande roll vid diskussion om 

giltighet (Dalen, 2008).  

 

2.4 Intervju  
 

Utifrån vår frågeställning och inläsning på teori formulerades intervjufrågor. Nya 

intervjufrågor formulerades inför varje intervju och olika frågor ställdes till varje informant 

förutom till två informanter som fick samma frågor. Denna metod valdes dels på grund av att 

informanternas kunskap och erfarenheter skiljdes åt samt att nya frågor uppmärksammades 

under olika intervjuer.  

 

Graden av struktur kan variera från en välorganiserad intervju där frågorna formulerats före 

intervjutillfället och statiskt följer den struktur som är bestämd sen tidigare, till en öppen 

intervju där enbart första frågan är bestämd på förhand (Kvale, 1997).  

 

Fem av sex intervjuer följde olika teman där en till sex frågor fanns under varje tema. Graden 

av struktur varierade och en del intervjuer blev mer som ett samtal än som en intervju. Att 

utforma en intervju på detta sätt betecknas som en semi-strukturerad intervju (Kvale, 1997).  

Under en intervju valdes endast ett antal huvudteman ut som informanten sedan kunde prata 

fritt om. Eftersom informanten hade ett brett kunnande om resebranschen och agerat inom 

flera olika företag men i nuläget inte representerade ett företag som var väsentligt för 

uppsatsens syfte var det svårt att ställa förutbestämda frågor.  

 

Tre av sex intervjuer utfördes genom ett personligt möte med informanterna på deras kontor 

respektive hemort. Detta gjordes därför att det gav mer uttömmande svar än en telefonintervju 
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och kroppsspråket hos informanterna kunde avläsas. De resterande tre intervjuerna gjordes 

per telefon, dels på grund av att en av informanterna föredrog det samt för att effektivisera 

informationsinhämtningen. Alla intervjuer förutom en spelades in och de intervjuer som 

spelades in kunde sedan transkriberas.  

 
2.5 Tolkning och Analys  
 

Vid olika sorters handlingar, konversationer och bearbetning av text finns tolkningen med i 

situationen. Tolkningen är inget speciellt moment i undersökningen utan finns omedvetet 

med. I ovanstående situationer kan alltid missförstånd uppstå på grund av att tolkning skiljer 

sig åt mellan olika individer. Det är viktigt att under hela studiens gång vara kritisk till det 

material som framställs. Att en tolkning av situationen verkar vara den rätta, utesluter inte 

andra alternativ. Kommunikation mellan personer kan medföra att det som är menat att 

förmedlas tolkas på ett annorlunda sätt på grund av olika uppfattningar (Holme & Solvang, 

1997).  

 

Allt eftersom intervjuerna genomfördes transkriberas de till text. Denna process utfördes 

dagen efter intervjuerna genomfördes för att ha det som sagts i färskt minne. Det är en fördel 

om den som utför intervjun även transkriberar den till text, då detta kan stärka och skapa en 

närhet till intervjutexten (Dalen, 2008). Den person som tolkar en situation genomgår en 

process som börjar med att något bli uppmärksammat, sedan skapas en bild som ger en 

mening åt det som tolkats. Efter att personen som tolkar något har gett det en mening, 

utforskar personen detta. Tolkningen behöver behandlas noggrant då det empiriska materialet 

behöver tolkas ut en rad olika synvinklar (Alvesson & Deetz, 2008). Efter att de olika 

situationerna kritiserats gavs till de olika situationer en mening, som under forskningsarbetet 

uppstod ur forskarnas egna uppfattningar och tolkningar. 

 

2.6 Metodkritik 
 

Den största svårigheten med uppsatsen var inte att välja vilka informanter som skulle delta 

utan det var snarare att finna tillfällen att möta informanterna personligen. Flera av 

informanterna är högt uppsatta inom det företag de arbetar för och har därför få lediga tider i 

sitt schema. Sex stycken personliga intervjuer hade varit att föredra men på grund av tidsbrist 
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från våra informanter och från oss, utfördes endast tre personligen och resterande per telefon. 

Även om telefonintervjuerna inte blev lika omfattande som de personliga blev resultatet av 

dessa ändå givande. 

 

De semi-strukturerade intervjuer som genomfördes gav bra och tillförlitlig information. Dock 

visade det sig att den ostrukturerade intervjun inte var någon bra intervjuform. Anledningen 

till detta var att det var svårt att hålla intervjun innanför dess ramar.  

 

De informanter som valts ut för studien har visat sig vara bra källor till information och 

kunniga inom området som studerats. Alla informanter har visat stor öppenhet och vilja att 

delta i studien. I intervjuerna har de begrepp som introducerats i teorin använts men en del av 

informanterna har haft vissa svårigheter att relatera till dessa begrepp. 

  

Om vidare studier inom ämnet skulle genomföras hade det varit av intresse att undersöka om 

reseproducenternas åsikter stämmer överens med vad resenärerna anser. Detta för att öka 

förståelsen för ämnet ytterligare och ta sig upp ytterligare ett steg inom en hermeneutisk 

spiral. 
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3. Referensram 
3.1 Post‐Fordism  
 
Under senare delen av 1900–talet utvecklades samhället från fordism till post-fordism och 

produktionen av varor och tjänster gick från massproduktion till individanpassad produktion 

med en högre grad av flexibilitet. Produktionen började förändras och istället för att lagerhålla 

ett stort antal produkter, övergick företaget till producera på beställning. Massproduktionen av 

en sorts vara omvandlades till produktion av bredare och mer varierande produkttyper 

(Barney, 2004).  Globalisering medförde att produktionen av varor inte längre var knuten till 

en särskild plats. Förändringen från massmarknad till en mer specialiserad och nischad 

turismmarknad har påverkat konsumentens preferenser och även förändrat teknologin inom 

marknadsföring. Förändringen i konsumtionsbeteendet hos turisterna beror till en viss grad på 

post-fordismen. Samhället har förändrats från att vara en standardiserad marknad till en mer 

flexibel och kundanpassad marknad (Meethan, 2001).   

 

Turismen har påverkats av post-fordismen idéer och tankar, vilket har lett till att 

massturismen har rört sig mot ett mer individuellt resande. Turistens nya livsstil och viljan att 

testa nya utmaningar har medfört att massturismen nått vissa begränsningar. Den traditionella 

sol och bad semestern har påverkats av att turisten vill resa längre och begär högre kvalité på 

upplevelserna (Alegre & Caldera, 2006). Post-fordismen och globaliseringen har skapat ett 

samhälle där kravet på information och kontakter ökat. Ett nätverkssamhälle har vuxit fram. 

3.2 Nätverkssamhället  
 
Inom nätverkssamhället är produktionen av information viktig. Företag kopplas samman 

genom flöden av information med hjälp av teknologi, som internet och telefoni. Ett företag 

betraktas som en nod och måste vara sammankopplat med minst ett annat företag (Barney, 

2004). Barney (2004) visar på ett exempel där varje enskild individ i en grupp räknas som en 

nod. De olika noderna är sammankopplade med varandra genom den information som flödar 

dem emellan. Då informationsflödet är frekvent håller varje individ sina relationer med de 

andra i gruppen vid liv. När kontakten avtar eller upphör mellan två individer förlorar 

individen sin position i gruppen. Exemplet som ovan beskrivs kan appliceras på ett företag 

och dess nätverk. Förlorar exempelvis ett företag kontakten med sina återförsäljare kommer 

företaget till sist att sluta existera.  
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Genom nätverkssamhället har landsgränser minskat i betydelse och utgör inte längre en lika 

stor begränsning. Informationen kan flöda fritt och företag kan kommunicera med varandra på 

ett mer effektivt sätt än vad de tidigare kunde. Genom nätverkssamhället växte kravet på ny 

teknologi som kunde underlätta en effektiv informationsspridning och kommunikation 

(Barney, 2004). 

3.3 Teknologiutveckling 
 

Nätverksteknologin har påverkat västvärlden på flera sätt (Barney, 2004). Tid och rum pressas 

samman i något som Barney (2004) betecknar som Time-Space Compression. Tidigare var 

makten att sprida information begränsad till ett fåtal aktörer. Under början av 1990-talet var 

det enbart välutvecklade företag som hade tillgång till modern teknologi som datorer. Idag har 

istället varje enskild individ möjligheten att både sända ut och ta emot information. 

 

Internet har öppnat upp en ny marknad för konsumenten, där konsumenten inte längre 

behöver boka sin resa genom en resebyrå. Konsumenten kan istället genom internet gå direkt 

till reseproducenten. En konsument som är en erfaren internetanvändare har ökat sin makt 

gentemot producenterna, eftersom valmöjligheterna för konsumenten ökat. Genom 

omfattande bokningssystem som Expedia och Travelocity har konsumentens möjlighet att 

skapa sin egen resa ökat. Konsumenten kan nu välja fritt mellan hotell, flygbolag och övriga 

transportmedel och är inte längre tvingad att välja en färdigpaketerad charterresa (Cooper, 

2008).  

 

Ur producenternas perspektiv har internet öppnat upp nya metoder att nå potentiella kunder. 

En stor del av alla européer som bokar eller söker information om en resa använder sig av 

internet. Arbetsprocessen för många researrangörer har genom internet förbättrats och 

effektiviserats. Processen där företagen kommunicerar med kunder har effektiviserats och 

framförallt har företagens distribution av sista minuten-resor underlättas (Cooper, 2008). 

Paketerade resor är ett av de mest självklara begreppen inom turism industrin och kopplas ofta 

samman med massturismen (Burns & Holden, 1995). 

3.4 Den nya turismen och den nya turisten 
 

Konsumenternas beteende har förändrats vilket även påverkar turismbranschen och den nya 

turismen skiljer sig från den gamla turismen (Poon, 1993). Användningen av begreppen nya 
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turismen respektive gamla turismen kan vara användbart men även aningen abstrakt. Den nya 

turismen ställer krav på en större variation. Turism består av att människor rör på sig och reser 

för feriesyften. Efterfrågan hos turisterna påverkas av ekonomiska, politiska, tekniska och 

sociokulturella faktorer. Under 1980-talet började turismen röra sig bort från den 

standardiserade massturismen, genom att fler turister sökte sig till områden med rikt kulturliv 

och vackra naturområden. Det individuella resandet och intresset för kortare vistelse ökade. 

Förändringarna inom turismbranschen medförde att semestrarna blev mindre 

säsongsanpassade, då turisten inte längre behövde ha klimatet i åtanke, tillskillnad från sol- 

och bad semestrar.  Turismindustrin svarade på förändringen genom att paketera mer 

kundanpassade semestrar samtidigt som de även införde nya och ”spännande” destinationer 

(Voase, 2007). 

 

De gamla turisterna reste på semester för att fly från vardagen och arbetet, och det spelade 

ingen roll vart de reste, utan att destinationen hade ett behagligt klimat. De gamla turisterna 

brydde sig inte nämnvärt om kvalité och faciliteterna, utan ville endast bevisa att de befunnit 

sig utomlands. De gamla turisterna var enkla att förutspå, då de valde resor som var 

paketerade. Den nya turisten skiljer sig radikalt från den gamla turisten, eftersom den nya 

turisten är spontan och oförutsägbar. Den nya turisten kännetecknas av att den är mer 

medveten om kvalité, miljön och vill ha ett högre värde för pengarna. Den nya turisten vill 

känna sig mer individuell, skilja sig från mängden och vill konsumera produkter i olika 

priskategorier. Ovan nämnda faktorer påverkar reseproducenten, då resorna måste anpassas 

till den individuella resenären. Förändringarna i resenärers livsstil har gjort att en mer 

kundanpassade semesterpaketering är nödvändig (Poon, 1993). 

 

Den nya turisten söker en ökad variation och fler valmöjligheter under sin semester. Att resa 

till samma destination som andra konsumenter inte är längre självklart och det är inte heller 

självklart att använda samma transportmedel, hotell eller ta likadana fotografier. För den nya 

turisten är kommunikation och personliga möten viktigt, den är i behov av mer kontakt och 

service under sin semester (Meethan, 2001).   

 

Att turisten är mer aktiv under sin semester och inte endast vill sola på stränderna under sin 

semester har blivit en del av den nya turismen. Turisterna vill gärna kombinera sin 

solsemester med att utforska mer av en destination samtidigt som turisterna njuter av det 

behagliga klimatet. Viljan att upptäcka och delta i olika aktiviteter under sin semester blir allt 
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mer populärt. Den nya turisten vill utöva mer sportaktiviteter på sin destination, som tennis, 

vindsurfing och vandring. Turisten är mer medveten om sin hälsa, vilket påverkar val av 

semester (Poon, 1993). Den nya turisten har mer erfarenhet än den gamla turisten, och söker 

en högre grad medverkande och kvalité. Under sin semester vill den nya turisten öka sin 

kunskap om destinationen. Genom att den nya turisten har större erfarenhet och resvana, är 

den också mer kunnig språkligt och teknologiskt (Cooper, 2008). 

 

Förändringen i konsumenternas livsstilar samt utvecklingen av turismkonsumtion har 

påverkats av ett antal trender. Exempelvis är turisterna mer försiktiga med sina pengar och 

reser på kortare resor på grund av tidsbrist och vill därför maximera aktiviteterna under sin 

semester. Att resa i grupp är inte längre nödvändigt och åldern hos turisterna spelar heller inte 

någon roll när det kommer till hur aktiv turisten vill vara under sin semester (Meethan, 2001).   

Massturismen kommer inte att försvinna helt och hållet eller ersättas av det individuella 

resandet utan researrangörer kommer istället få anpassa sig efter kraven på flexibilitet och 

individualism (Poon, 1993). Sol och bad semestrar är mer populära än de tidigare varit, men 

med en större variation. Det spelar ingen roll om turisten besökt en strand vid Medelhavet 

eller en strand i Karibien, turisten har upplevt nästan detsamma, därför blir aktiviteterna på 

destination allt mer viktig i den nya turismen, där turisten kan särskilja destinationerna 

(Meethan, 2005). För att resebranschen ska kunna tillfredsställa den nya turisten krävs en hög 

grad av innovation och nytänkande. 

 

3.5 Innovation inom resebranschen  
 

Begreppet innovation kan uppfattas på flera olika sätt. Innovation består av nytt tankesätt, 

kreativitet och problemlösning (Moscardo, 2008). Innovation är ett begrepp som används 

inom utveckling av bland annat nya produkter och tjänster. Innovation inom ett företag 

underlättar för företag att effektivisera, att pengar sparas samt att kommunikationen förbättras. 

Ett företag som arbetar med innovation symboliserar effektivitet och är konkurrenskraftig 

(Hall & Williams, 2008). Begreppet innovation kopplas ofta samman med produktutveckling 

(Moscardo, 2008). 

 

Inom turismbranschen finns ett antal drivkrafter som påverkar innovation. Drivkrafterna gör 

att innovation inom företaget blir nödvändigt för att klara av att överleva på marknaden. 
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Några av de olika drivkrafterna är konkurrens, prestation och teknologi. Företag konkurrerar 

ständigt med varandra, för att vara ledande på marknaden och locka till sig kunder. För att 

skilja ett företag från ett annat används innovation. Utbudet av produkter och aktiviteter 

behöver ständigt utvecklas för att möjliggöra smidigare resande och minimera kostnader. För 

att ett företag ska vara konkurrenskraftigt krävs det att innovationen inom företaget inte är lätt 

att kopiera av konkurrenterna. Ekonomin påverkas av innovationer. Ett företag som arbetar 

för vinstmaximering, vill vara produktiva för att reducera sina verksamhetskostnader och 

genom det få större vinst. En ny form av turism har utvecklats till följd av teknologin. 

Tillgängligheten och effektiviseringen har påverkats på flera olika sätt. Försäljning av resor 

och kommunikation har förbättrats på grund av internet och kreditkort och resandet har blivit 

lättare med hjälp av utveckling av teknologin inom transport (Hall & Williams, 2008). 

 

3.6 Diagonal integration  
  

För att reseproducenter ska kunna erbjuda kunden värdeskapande produkter, blir diagonal 

integration allt mer viktig. Diagonal integration är en process där reseproducenter kombinerar 

olika tjänster och är ett verktyg för att kontrollera värdeskapande. Diagonal integration gör att 

gränserna mellan olika industrier minskar i betydelse och alla aktörer inom olika industrier 

börjar korsa varandras gränser för att kunna erbjuda den optimala produktsammansättningen 

(Poon, 1993). Ett företag som tidigare ansåg sig vara oberoende av turism, kan nu skapa 

fördelar genom att samarbeta med företag inom turismbranschen. Genom att samarbeta via en 

diagonal integration kan företag få fördelar i situationer som exempelvis förhandling med 

leverantörer, då företagen tillsammans blir en stark allians. En annan fördel med samarbete är 

att det kan sparas pengar i företagen genom att administrativa kostnader minskar samtidigt 

som företagen kan stärka sitt varumärke (Beech & Chadwick, 2006). Genom en diagonal 

integration kan reseproducenterna komma närmare konsumenten och minska 

transaktionskostnaderna som uppstår (Cooper, 2008). 

 

 Turismindustrin är ett system där reseproducenter kan använda sig av andra producenter för 

att tillfredsställa kunden. Ett exempel på befintlig diagonal integration inom turism industrin 

är att flygbolag samarbetar med banker för att kunna genomföra kreditkorts betalningar. Det 

spelar inte längre någon roll för konsumenten om det är ett hotell, flygbolag eller resebyrå 

som skapar produkten. För att lyckas med värdeskapande är diagonal integration ett bra 
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strategisk arbetssätt. Allt eftersom marknaden förändras och teknologin utvecklas kan 

reseproducenter ta del av möjligheterna som finns genom att kombinera tjänster (Poon, 1993). 

All sorts integration blir vanligare och alla företag vill ha kontroll över turistens pengar. 

Därför försöker företag att äga andra företag som inte ingår i samma bransch, för att alla 

pengar en turist spenderar ska tillfalla ett företag (Burns & Holden, 1995).   

 

3.7 Hållbar utveckling 
 

Den nya turisten har en ökad miljömedvetenhet och genom nätverkssamhället och internet har 

valmöjligheterna för en turist ökat. Turisten behöver inte längre välja de massproducerade 

alternativ som finns utan kan genom internet få kontakt med mindre företag som erbjuder ett 

mer miljövänligt resealternativ än det de stora charterarrangörerna tillhandahåller. Att en resa 

ska vara mer hållbar blir allt viktigare (Poon, 1993). 

 

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose de behov människor idag har utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling kan utgå 

från tre olika dimensioner: socio-kulturell, ekonomisk och ekologisk. Socio-kulturell 

hållbarhet inkluderar faktorer som våld, mänskliga rättigheter och folkhälsa. Ekonomisk 

hållbarhet handlar om att en destination skall genera en vinst på lång sikt och att inte en allt 

för stor del av intäkterna från turismen i ett land ska läcka ut ur landets ekonomi. Ekologisk 

hållbarhet går ut på att skydda miljön, att en destination inte skall överskrida sin bärkraft och 

att naturresurser skall bevaras (Werbach, 2009).  

 

Konsumenten blir allt mer medveten om vilken påverkan på klimatet resandet har. Debatten 

om klimatfrågan förs i morgontidningar, artikelserier och på TV. Trots insikten om att 

naturkatastrofer sker till följd av växthuseffekten ökar svenskarnas resande. Aldrig har 

svensken flugit i en sådan stor omfattning som svensken idag gör (Dielemans, 2008).  

 

I jämförelse med andra typer av fritidsturism är massturismen den form av turism som anses 

vara ansvarig för den högsta graden av negativ påverkan på klimatet (Budeanu, 2005). 

Budeanu, (2005) anser att hållbar turism inte fullt ut kan uppnås om inte massturismen 

anpassas efter ett hållbarhetskoncept. Det spelar ingen roll att antalet företag som erbjuder 
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småskaliga och miljövänliga resor ökar, för anpassar sig inte de stora företagen till 

hållbarhetskonceptet blir turismbranschen aldrig hållbar på lång sikt. 

 

De stora researrangörerna som erbjuder paketerade resor har möjligheten att påverka 

framtidens hållbarhetsarbete inom turismbranschen (Clarke 1997). Enligt Clarke (1997) har 

de stora aktörerna möjlighet att påverka andra aktörer och myndigheter och på det sättet skapa 

en mer hållbar turismbransch. De stora aktörerna på resemarknaden har ett brett kontaktnät 

inom branschen och genom det kan sätta press på mindre företag som de samarbetar med.  

 

Den del av resebranschen som främst påverkar miljön negativt är transporten av turisten. 

Flygtransporter är en stor bidragande orsak till luftföroreningar och växthuseffekten. Längtan 

efter det annorlunda och oupptäckta bidrar till att allt fler platser exploateras och att områden 

som tidigare inte besöktes av turister nu istället överbefolkas av dem. Denna exploatering 

skadar miljön där turisterna vistas. Områden där turismen tidigare inte varit speciellt utbredd 

är ofta väldigt sköra och har svårt att klara det slitage som destinationen eller området utsätts 

för på grund av turismen (Cooper 2008).  

 

Socio-kulturella effekter är svåra att undvika för en destination. En turist kommer alltid ha en 

påverkan på en destination men de socio-kulturella effekterna av turismen märks mer i 

utvecklingsländerna än i välutvecklade länder (Cooper et al 2008). Turismen påverkar dock 

även välutvecklade platser som New York och London i form av ökad kriminalitet. Det har 

visat sig att olika turister har olika stor påverkan på en destination. Charterturisten är den 

turist som har störst påverkan på en destination. Charterturisten kommer ofta i en stor grupp 

och har svårt att anpassa sig till lokala normer (Holloway 2009).  

 

3.8 Segmentering  
 

Turister attraheras av olika resealternativ och turisterna föredrar även olika aktiviteter under 

sin resa, men även om det finns olikheter finns det även likheter. Exempel på likheter är att 

många tycker om att åka skidor på sin semester, att många vill spela golf och att en stor grupp 

attraheras av kulturturism. Att anpassa sitt reseutbud till varje turist är en omöjlighet därför 

väljer ofta ett företag ut en speciell grupp av människor som har lika preferenser som de sedan 

riktar sig till. Att välja ut en specifik grupp kallas att segmentera. Segmentering kan göras 
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utifrån en mängd olika grunder som ålder, kön och beteende (Dolnicar, 2008). Ett företag 

inom turismbranschen kan exempelvis segmentera sina kunder utifrån om det är fritids- eller 

affärsresenärer eller efter vilken inkomst potentiella kunder har (Echeverri & Edvardsson, 

2002). 

 
För att ett segment ska räknas som ett segment behöver det uppfylla ett visst antal kriterier. 

Bland annat måste segmentet vara distinkt vilket innebär att konsumenterna måste vara lika 

och skilja sig nämnvärt från personer utanför segmentet. Segmentet måste även vara lätt att 

identifiera vilket är enkelt att uppfylla då ett företag exempelvis ska välja ut enbart kvinnor. 

Om företaget istället vill att segmentet ska innefatta endast de konsumenter som vill ha en 

aktiv semester blir segmenteringen svårare att utföra (Echeverri & Edvardsson, 2002).  

 

Tidigare var en konsument i högre grad förutsägbar och konsekvent i sina beslut. Vilka 

egenskaper en individ hade kunde direkt kopplas till dess konsumtionsmönster. Hade 

konsumenten mycket pengar var det självklart att den valde att köpa en dyr bil då det var dags 

att köpa bil. Numera är föregående samband inte lika självklart utan istället sätts olika 

subkulturer samman till en unik livsstil för varje individ. Ett företag måste undvika enkla och 

generaliserade lösningar då de segmenterar för en modern konsument. Vilken roll en 

konsument har i samhället och vilken ekonomisk och social status den har ansågs tidigare som 

viktiga segmenteringsgrunder. Numera måste istället företag ägna sig åt mindre övergående 

subkulturer för att nå ut med sitt budskap på ett framgångsrikt sätt (Axelsson & Agndal, 

2005).  

 

Det är svårt för företag att förutse vad en konsument efterfrågar. Traditionella 

marknadsanalyser blir meningslösa när det kommer till att utreda vilka erbjudanden kunden 

vill ha. Konsumentens köpbeteende är svårt att förutsäga vilket leder till att segmentering i det 

närmaste blir omöjlig. Konsumenten är mer skeptisk än tidigare mot färdigskapade bilder och 

image. Istället vill konsumenten vara delaktig i processen då skapandet av bilder och image 

sker. En konsument kan alltså inte bara ses som målet för en marknadsföringskampanj utan 

konsumenten är en del av den (Echeverri & Edvardsson, 2002). 
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3.9 Upplevelseinriktad marknadsföring 
 

Trender i samhället visar bland annat att upplevelsen av produkten blir viktigare än produkten 

i sig. Tidigare var en kopp kaffe enbart en kopp kaffe. Numera väger själva upplevelsen 

tyngre. En kopp kaffe i Venedig med utsikt över S:t Marcus platsen kostar till exempel 

betydligt mer än en kopp kaffe på ett enkelt kafé i Sverige. En sådan iakttagelse har lett till att 

flera företag insett vikten av upplevelsen som kommer med själva produkten. Arrangerar ett 

företag gruppresor är det exempelvis viktigt vilka individer som finns med på bussen. Om 

gruppen är väl sammansatt blir resan till slutdestinationen en trevlig upplevelse och skapar ett 

mervärde till hela resan (Axelsson & Agndal, 2005 ).  

 

Förr var det bara varor och tjänster som konsumerades men numera finns även 

upplevelseaspekten med i majoriteten av all konsumtion av service. Upplevelsen betraktas 

som det minnesvärda med en konsumtion och gör att företaget kan ta en extra kostnad utöver 

det vanliga produktpriset. Tidigare marknadsfördes servicen men nu marknadsförs istället 

upplevelsen. Upplevelser är immateriellt och personligt, det är något som varje individ 

upplever individuellt. De uppstår i alla möjliga sorters platser som exempelvis i städer, 

sportarenor och på olika turistdestinationer (O´Dell & Billing, 2005).  
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4. Empirisk analys av resebranschen 
 

4.1 Definition av paketresa 
 

Med paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som  

1. består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon 

turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten 

till transport eller inkvartering 

2. varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt  

3. säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till 

varandra (Lag (1992:1672) om paketresor).  

 

4.2 Charterhistoria 
 

Att resa med charter är en tradition hos européer och främst bland invånarna från de nordiska 

länderna men även från Nederländerna och Storbritannien. Transportmedlet för charterresor 

började med tåg runt 1840-talet men utvecklades till resor med flyg på 1950-talet (Seth, 

2001). Det som idag betecknas som charter föddes under 1950-talet (Fritidsresor, 2010A). 

Destinationen Mallorca blev år 1955 den första charterdestinationen som resenärerna tog sig 

till med flyg (Thunström, 2010).  

 

Att resa blir allt mer populärt och det blir även mer lättillgängligt. Utvecklingen av allt 

snabbare transporter, växande konkurrens vilket pressar priserna tillsammans med att 

människan fått mer fritid har bidragit till det ökande resandet (Fritidsresor, 2010A). I Norden 

skedde det en expansion under 1960-talet då svenska aktörer började samarbeta med danska 

och finska reseaktörer för att på det sättet vinna marknadsandelar (Seth, 2001). Att 

segmentera sina målgrupper blev allt vanligare under 1960-talet bland researrangörer, där fler 

arrangörer skapade speciella resor riktade till de yngre resenärerna (Seth, 2008).   

 

Charterresor har ökat i betydelse och av Sveriges drygt nio miljoner invånare reste år 2007 

drygt två miljoner invånare med charter. Ökningen av resande har dock påverkats av ett antal 

externa faktorer. Bland annat påverkades resandet negativt av oljekrisen år 1974, flygstrejk år 
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1980 och Gulf kriget år 1991 (Seth, 2008). Under 2000-talet påverkades resandet negativt av 

flera externa faktorer som attackerna den 11 september år 2001 mot Word Trade Center, 

terrorattentaten på Bali år 2002, Tsunamin i Sydostasien år 2004 och lågkonjunkturer (Ving, 

2010A). Händelserna i början av 2000-talet medförde att många potentiella resenärer valde att 

stanna hemma under sin semester för att de var rädda för risken att drabbas av oroligheter 

under sin utlandsvistelse. De svenska researrangörerna upplevde en period av nedgång men 

efter år 2003 ökade resandet igen och chartern blev mer populär än någonsin (Seth, 2008).  

 

4.3 Flygets utveckling 
 

Utvecklingen inom turism har påverkats av flygtrafiken. Till många destinationer runt om i 

Europa är flyget det största transportmedlet och hur frekvent turister reser har påverkats av 

allt billigare flygresor. I Schweiz har det skett en nedgång i antalet charterresor (Bieger & 

Wittmer, 2006). Enligt European Low Fare Association (2004) stämmer dock inte föregående 

påstående utan de passagerare som reser med lågprisflyg, är sådana passagerare som inte alls 

hade rest eller valt ett annat transportmedel, om inte lågprisflygbolagen funnits. Dagens 

flygmarknad består av traditionella reguljärflyg, charterflyg samt lågprisflyg. Allt fler 

reguljärflyg har omvandlat sin strategi för att likna lågprisflygen för att kostnadsminimera 

(Orth & Maican, 2008). De låga priserna har bidragit till att även reguljärflyg har fått vara 

med i konkurrensen och flera flygbolag har sänkt sina avgifter till följd av en ökad konkurrens 

(ELFAA, 2004).  

 

En orsak till flygindustrins ökning de senaste åren är lågprisflyget som har ett stort antal 

direktlinjer inom Europa. Lågprisbolagen spåddes bli charterarrangörernas fall men faktum är 

att charterarrangörer sen upplever en positiv utveckling. År 2007 gjorde svenskarna 3 204 000 

reser med charter. Antalet var en ökning från föregående år med 5 procent. Dock var det en 

bit kvar år 2007 till rekordåret 2001 då 4 100 000 charterresor gjordes (Luftfartsstyrelsen, 

2008). 

  

4.4 Nuläget Svenska resemarknaden 
 

Den svenska chartermarknaden domineras av tre stora aktörer; Ving, Fritidsresor och Apollo 

(100.nu, 2010). Ving är det bolag som startade först av de tre och inledde sin verksamhet med 
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bussresor till Italien 1956 (Ving, 2010A). 1961 startade sedan Fritidsresor sin verksamhet 

med resor till USA (Fritidsresor, 2010A). 1982 startades även Apollo (Apollo, 2010A). Alla 

tre företag ägs numera av stora koncerner. Ving ägs av Thomas Cook Group Plc (Ving, 

2010B), Fritidsresor av TUI Travel Plc (Fritidsresor, 2010B) och Apollo av resekoncernen 

Kuoni (Apollo, 2010B). Ving har årligen cirka 700 000 resenärer från Sverige (Ving, 2010B) 

Fritidsresor har cirka 1 200 000 resenärer från hela Norden (Fritidsresor, 2010B) medan 

Apollo har 400 000 årligen (Apollo, 2010B). De stora arrangörerna dominerar bevisligen den 

svenska resemarknaden men de kompletteras också av ett stort antal mindre arrangörer. 

Exempel på en arrangör som utvecklas i en positiv inriktning är Sembo. Sembo startade år 

1987 och har årligen 120 000 resenärer. Det som skiljer Sembo från de största 

charterarrangörerna är att de inte säljer några resor med chartrade plan (Sembo, 2010).  

 

Att charterresan är en reseform som har en stabil ökning, visar de stora arrangörernas resultat 

för de senaste åren (Fritidsresor, 2010B) (Ving, 2010C).  Även Svenska Resebyråföreningen 

statistik för januari till september år 2010 visar att privatresandet ökat med 15 procent och att 

ökningen främst beror på antalet charterresor som bokats (Svenska resebyråföreningen, 2010).  

 

JANUARI‐SEPTEMBER                    TKR       2010  2009  Förändring  % 
FLYG INRIKES  2554908  2522542  32366  1% 
FLYG UTRIKES  10613278  10090159  523119  5% 
BÅT  217914  188784  29129  15% 
BIL  220707  145878  74820  51% 
CHARTERRESOR  3535305  3081906  453399  15% 
ÖVRIGA FÖRMEDLADE PAKETRESOR  343824  299998  43826  15% 
TOTALT  17485936  16329267  1156659  7% 

 

 Figur 1: förändring i svenskars resande. Källa: Svenska Resebyråföreningen, (2010) 

 

Tabellen ovan visar en sammanställning av svenska resebyråers försäljning under januari till 

september år 2010 och samma period år 2009. Det som kan utläsas av tabellen är dels att 

charterresandet, som ovan nämnts, ökat men också att allt resande i Sverige ökar.  

 

Fritidsresor presenterar på sin hemsida, en tabell över de vanligaste destinationerna och hur 

många procent av företagets resenärer som reser till dessa (Fritidsresor, 2010B).  
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Resmålsvolymer, charterdestinationer    
Kanarieöarna  27% 
Grekland   17% 
Långresmål  (Thailand, Maldiverna, Mexiko m.fl)  16% 
Turkiet    16% 
Cypern  9% 
Spanien (inkl. Mallorca)   7% 
Övriga sol & bad     6% 
Egypten      4% 
Italien    3% 
Portugal   2% 

 

     Figur 2: Populära resmål. Källa: Fritidsresor (2010B) 

 

Tabellen ovan visar att de resmål som svensken gjorde sina första resor till fortfarande är 

populära. Alltså har det inte skett något större betydande förändring vad gäller det. Vissa nya 

resmål har dock skapat en konkurrens på marknaden. Främst billiga resmål som Thailand och 

östra Medelhavet har ökat i popularitet. Växlingsföretaget X-change (2010) har utformat ett 

prisindex för olika länder där de vanligaste varorna som konsumeras av turister räknats med. I 

indexet ligger Turkiet på en 19:de plats medan Grekland och Spanien på 28:de respektive 

29:de plats. Den svenska resenären är en priskänslig resenär och detta kan påverka att antalet 

turister till de billigare destinationerna har ökat.  

 
4.5 Röster från verkligheten 
 

4.5.1 Presentation av informanter 
 

Klara Olsson arbetar som marknadschef för en av de tio största researrangörerna i Sverige. 

Hon är 30 år och är den yngsta av uppsatsens informanter. Intervjun med Olsson genomfördes 

den 15 november 2010 på plats på företagets huvudkontor.  

 

Kristin Svensson arbetar som informationschef för en av Sveriges tre största researrangörer. 

Kristin Svensson är 43 år. Intervjun med Svensson genomfördes den 23 november 2010 på 

telefon. 
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Sven Karlsson är 51 år och är VD för ett lågprisflygbolag. Karlsson har arbetat på företaget 

sedan 2003 och han har en lång erfarenhet inom resebranschen. Intervjun genomfördes den 29 

november 2010 på plats på företagets huvudkontor. 

 

Göran Oskarsson har arbetat för en rad olika aktörer inom resebranschen. Han är 57 år och 

har precis startat upp ett internetbaserat företag där han är VD för verksamheten. Intervjun 

med Oskarsson genomfördes den 1 december 2010 på plats i informantens hemstad. 

 

Carl Persson är 41 år och arbetar som marknadschef för en av de tre största researrangörerna 

i Sverige. Intervjun genomfördes den 3 december 2010 som en telefonintervju. 

 

Mattias Jönsson arbetar som affärsutvecklingschef på en av Sveriges tre största arrangörer. 

Intervjun genomfördes den 6 december 2010 som en telefonintervju. 

 

4.5.2 Förändringen av charterresan 
 

”Själva charterresan har inte förändrats mycket sedan 60-talet. Det är 

fortfarande samma sätt. Du checkar in ditt bagage, du flyger, du hämtas med 

buss och så vidare. Sol och bad är huvudsysselsättningen. Du åker på någon 

utflykt som ser ut ungefär som tidigare och du shoppar ungefär det samma 

som tidigare. Du har samma drömmar om att bli brun och att äta och dricka 

gott.” 

              (Göran Oskarsson, VD, 1 december 2010) 

 

Carl Persson (2010-12-03) marknadschef på en av Sveriges största researrangör bekräftar att 

paketresan i stora drag inte har förändrats under det senaste decenniet och att paketresan 

fortfarande är en populär semesterform. 

 

”…Generellt sett har de senaste 15 åren gått väldigt bra för oss och det är väl 

det bästa beviset på att paketresan är en populär semesterform och någonting 

som ändå har framtiden för sig. Vårt senaste bokslut blev klart igår (läs 

20101203) och de visar sig att det var vårt sjätte år med all time high-resultat. 

Så det ser väl ganska bra ut” 
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                                              (Carl Persson, Marknadschef, 3 december 2010) 

 

Enligt Mattias Jönsson (2010-12-06), affärsutvecklingschef på en annan stor svensk 

researrangör har deras affärsmodell sett likadan ut sedan 1960-talet. Turisten köper ett paket 

som består av flygtransport, transfer till och från hotellet samt logi på hotell. Priset på 

paketresor under de senaste tio åren är i princip oförändrad och har inte påverkats mycket av 

inflation. Priserna har förblivit oförändrade då företaget istället för att höja priset fokuserar på 

att sänka kostnaderna och öka volymerna. 

 

Ovanstående informanter instämmer om att grunden i charterresan inte har förändrats. Det 

finns ett stort antal resenärer som efterfrågar en klassisk charterresa. Människor söker 

fortfarande sol, bad och avkoppling under trygga förhållanden. 

 

Göran Oskarsson (2010-12-01) menar att den stora förändringen som skett med paketresan är 

distributionen. Information som turisten tidigare endast kunde få av researrangören och 

resebyråer, kan turisten själv finna på internet. Försäljningen har underlättats då kunden själv 

kan boka sin resa när som helst på dygnet. Tidigare användes researrangörernas kataloger av 

turisterna för att finna information om olika destinationer. Genom internet kan turister idag 

dela med sig av erfarenheter och tips om destinationer samt om researrangören.  

 

Mattias Jönsson (2010-12-06) påpekar att spänningen i resandet har förändrats i takt med 

utvecklingen. Destinationer som exempelvis Rhodos upplevs inte längre lika spännande av 

turisten istället söker sig turisten längre bort från sitt hemland till länder som exempelvis 

Kambodja. Carl Persson (2010-12-03) instämmer då han menar att populariteten hos 

destinationer förändrats. Ändå finns det destinationer som förr var populära exempelvis 

Spanien som fortfarande lockar till sig turister. Många resmål har däremot växt i popularitet, 

exempelvis Thailand och Egypten. Tidigare var trafiken till Thailand och Egypten begränsad 

men då transportmöjligheterna dit har ökat har dessa resmål blivit allt mer uppskattade.  

Enligt Amadeus (2010) kommer trender som resor till länder som Brasilien, Indien, Ryssland 

och Kina att utvecklas och växa. Det är även mer trendigt att resa till äventyrligare 

destinationer. Då resandet oftast motiveras av inspiration kommer turisten i framtiden att söka 

sig allt längre bort. Européer kommer inte enbart att resa till exempelvis Spanien och Italien 

utan istället även Karibien.  
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”En förändring som skett under de senaste fem åren så har vi sett att hotellet 

får en allt viktigare betydelse, det vill säga att hotellet och hotellupplevelsen 

har en större del av själva reseupplevelsen än tidigare.” 

     (Carl Persson, Marknadschef, 3 december 2010) 

 

Mattias Jönsson (2010-12-06) instämmer och förklarar att en varm destination och en strand 

är tillräckligt för turisterna och att turisterna idag istället väljer destination efter boendet. 

Göran Oskarsson (2010-12-01) påpekar att det inte spelar någon roll vilket land hotellet ligger 

i utan fokus ligger på val av hotell.  

 

De tre stora förändringarna som charterresan och charterarrangörerna har genomgått är dels 

att distributionen av resor förändrats, att resmålen till viss del ändrats samt att fokus har 

flyttas från destination till hotell. Internet har möjliggjort för konsumenterna att på egen hand 

enkelt boka sina resor 24 timmar om dygnet. Nya och spännande destinationer har 

introducerats av arrangörerna och resorna dit har ökat samtidigt som kunden numera ofta 

lägger ett större fokus på hotellet än på destinationen.  

 
4.5.3 Branschens syn på resenären  
 

”Jag tror att de efterfrågar en mer upplevelsebaserad semester. Man kanske 

vill ägna den fria tiden man har, till att vara mer aktiv. Man vill uppleva 

saker, man vill lära sig saker och kombinera detta med den totala 

avkopplingen och lyxen” 

(Kristin Svensson, Informationschef, 23 november 2010) 

 

Göran Oskarsson (2010-12-01) påpekar att det snarare är tvärt om. Tidigare har det funnits 

lagar om att charterarrangörer var tvungna att sälja helpension, senare kom en lag om enbart 

halvpension som senare utvecklades till enbart frukost. Till slut kunde turisterna även välja att 

bo i lägenhet och tillagar sina egna måltider. Under de senaste åren har dock all inclusive 

blivit alltmer populärt. Hotellet har blivit viktigare än resmålet och turisten behöver inte 

lämna hotellet, då den kan finna allt där som behövs för en optimal semesterupplevelse. 
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Ovanstående informanters reflektioner visar att det finns olika typer av turister som kontaktar 

charterarrangörer då de ska boka en resa. En charterturist har inte alltid samma behov och 

önskemål även om de har samma trygghetskrav. 

 

Klara Olsson (2010-11-15), marknadschef på en svensk researrangör anser att företaget hon 

jobbar för är en flexibel researrangör som ger turisterna möjlighet att packa dynamiskt genom 

att själv sätta samman sin paketresa. Genom att turisten paketerar sin egen resa ger den 

turisten möjlighet till att välja avresedag och ort då flygtransporten sker med reguljärflyg. 

Researrangören ger även turisten möjlighet att välja mellan olika boendealternativ som hotell, 

lägenheter eller hus. Den dynamiska paketeringen blir mer individanpassad och ger den allt 

mer resvana turisten möjlighet att bestämma över sin semester och själv anpassa den efter sina 

behov och krav. Det flexibla resandet kommer, enligt Olsson att öka då turisten får allt mindre 

tid och semester.  

 

Carl Persson (2010-12-03) förklarar att de inte endast erbjuder resor med chartrade flyg utan 

även säljer paketerade resor med reguljärflyg för att kunna tillfredsställa de turisterna som 

exempelvis reser på en storstadssemester. Däremot resor till exempelvis destinationer som 

Gran Canaria och Mallorca är andelen som reser med reguljärflyg liten. 

 

Göran Oskarsson (2010-12-01) påpekar att det finns två olika sätt att resa på. Det finns 

turister som reser till platser, det vill säga för att uppleva platsen. Sedan finns verklighetens 

resande som mer handlar om att resa från något. Exempelvis reser svenskar från kylan till 

någon varmare destination. I det senare fallet är charterresor enastående då de erbjuder 

bekvämlighet och varmare destinationer.  

 

Turister som inte är i behov av stor trygghet kan istället för charterarrangörernas resor välja 

att paketera sina egna resor på ett mer dynamiskt sätt. Dessa turister är ofta de som vill 

uppleva platsen och väljer destination för att de efterfrågar en upplevelse som finns på den 

destinationen. Den traditionella charterturisten reser oftast från något och lägger inte någon 

större vikt vid vilken destination den besöker. Det viktiga är att platsen erbjuder sol och bad 

och i det fallet är charterresan ett bra alternativ. Resenärer är villiga att ge avkall på flexibilitet 

för att få trygghet vilket inte överensstämmer med den nya turistens krav på en resa.  
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”De flesta vill istället göra många resor. De vill inte göra endast en två-

veckors resa till Mallis eller bo på Böda camping hela sommaren utan de vill 

resa fem gånger per år. En gång till Paris för att shoppa i tre dagar, sen vill 

man resa på skidsemester till Alperna i fyra till fem dagar, sen vill man 

kanske resa på en golf-semester och då stannar man kanske där i fyra till fem 

dagar också. ” 

  (Sven Karlsson, Sverigechef, 29 november 2010) 

 

Klara Olsson (2010-11-15) instämmer i att turisten kommer att göra flera resor i framtiden 

inte endast en per år. Turisten kommer att varva en all inclusive semester med en lite mer 

äventyrlig semester. Det spelar inte någon roll hur gammal turisten är eller vart turisten 

kommer ifrån vid val av semester. Resmålet påverkas snarare av vilken livsstil personen har.  

 

En efterfrågan på flera olika sorters resor under ett år bidrar till att resandet överlag ökar. Det 

innebär också att flera olika reseformer kan växa utan att någon form drabbas av en nedgång. 

Statistik visar att utrikesresandet ökar och att svensken blir mer villig att spendera mer pengar 

och tid på sitt resande.  

 

”Det handlar inte längre om ålder eller vart man kommer ifrån utan det 

handlar om livsstil. Jag har mer gemensamt med min svärmor än med min 

kompis som precis fått barn. Man segmenterar efter livsstil istället för ålder.” 

 (Klara Olsson, Marknadschef 15 november 2010) 

 

Enligt Göran Oskarsson (2010-12-01) reser turisten av olika syften i olika tidsskeden av livet. 

Resmålen ändrar sig beroende på om turisten är ungdom, vuxen, har barn eller är pensionär. 

Val av resmål beror på ålder, yrkes- och familjesituation. Den åldersgrupp som har förändrats 

mest är 55+. Tidigare ville de äldre i samhället ge alla sina tillgångar till barn och barnbarn. 

Dagens pensionär vill resa för sina pengar. Dagens pensionär känner sig även yngre och 

friskare än vad de tidigare har varit.  

 

Enligt Amadeus (2010) mår dagens äldre generation bättre än tidigare, vilket gör att det 

kommer finnas fler potentiella turister runt om i världen som har mer tid över till att resa. 

Resorna ska även innehålla mer aktiviteter men även bättre service.  
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Klara Olsson (2010-11-15) marknadschef menar att 55+ har mer tid och mer pengar att resa 

för än andra målgrupper i samhället. Enligt Sven Karlsson (2010-11-29) vänder sig de 

traditionella charterbolagen dels till den äldre generationen, då de inte har lika mycket resvana 

som de yngre och inte heller är lika språkkunniga. Även barnfamiljer är en målgrupp som 

passar charterresan då service kan erbjudas i form av exempelvis barnklubbar där reseledare 

under några timmar per dag agerar värd för hotellets yngsta resenärer. Charterresorna riktar 

sig mot turisten som är i behov av lite extra assistans och service under sin semester. Det 

kommer alltid finnas målgrupper som är i behov av paketresor.  

 

Informanterna nämner både ålders- och livsstilssegmentering som underlag för 

marknadsföring. Livsstil är inte nödvändigtvis förknippat med ålder. Två personer i samma 

ålder behöver inte dela samma intressen och på det sättet samma vilja att resa.  

 
4.5.4 Personlig service under resan 
 

Enligt Mattias Jönsson (2010-12-06) genomgår den personliga servicen en förändring. 

Servicen börjar bli sämre mot kunderna och servicemötena har försvunnit. Den personliga 

kontakten kommer dock fortfarande behövas. Turisterna skiljer sig emellan och det finns 

alltid de turister som är i behov av service. Den personliga servicen kommer att förändras och 

utformas på olika sätt. Service kommer att fortsätta utvecklas och individanpassas. Detta 

genom att service inte endast kommer att erbjudas i form av guider på resmålen utan även via 

telefon och sms. Lösningar kommer att utformas efter vad turisterna efterfrågar. Enligt 

Amadeus (2010) kommer det alltid finnas mindre utvecklade turistdestinationer där behovet 

av personliga möten är stort. De redan väl utvecklade turistdestinationerna kommer att öka sin 

service bland annat genom internet.  

 

Kristin Svensson (2010-11-23) informationschef menar att guidernas arbete på 

destinationerna kommer att förändras efter kundernas behov. Enligt Göran Oskarsson (2010-

12-01) är guider en trygghet för turisterna. Många turister känner en säkerhet med att ha 

guider på destinationerna, speciellt om turisten är bristfällig i språket och kunskap om landet. 

Göran Oskarsson (2010-12-01) påpekar dock att guiderna kompetens har förändrats genom 

åren och turisterna idag ibland har mer kunskap än guiden. Klara Olsson (2010-11-15) 

påpekar att det är en trygghet för gästerna att ha ett svenskt kontor att kunna ringa till, när de 

befinner sig utomlands. Däremot anser Klara Olsson (2010-11-15) att deras typ av målgrupp 
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inte är i behov av sådan typ av service. De turister som värdesätter guidebemötande och 

service på det sättet reser med charter.  

 

Informanterna är eniga om att den personliga servicen alltid kommer att efterfrågas i någon 

form men att det blir viktigare att utforma servicen efter varje individ och se till varje individs 

behov. Servicen bör anpassas efter hur stort trygghetsbehov kunden har och researrangörerna 

utformar servicen beroende på till vilken destination deras resa går till. Förr var service som 

gavs standardiserad men nu måste den vara flexibel och anpassningsbar.  

 

4.5.5 Anpassade koncept 
 

 
Klara Olsson (2010-11-15) anser att det i framtiden kommer att växa fram fler koncept och att 

konceptutvecklingen blir allt viktigare. Olsson får medhåll av Mattias Jönsson (2010-12-06) 

och Carl Persson (2010-12-03) som båda anser att konceptutveckling är framtiden för 

paketresan. Jönsson (2010-12-06) jämför konceptutveckling med när ICA paketerar paprika. 

ICA vet att kunden kommer att behöva använda tre olika sorters paprikor och därför paketerar 

de dem i en förpackning. Kunden behöver då inte själv göra sitt val utan den perfekt 

anpassade mixen finns redan där för dem. Flera av de stora researrangörerna arbetar på ett 

liknande sätt som ICA med en del av sina egna familjehotell. På Vings Sunwing Resort och 

Fritidsresors Blue Village finns allt en barnfamilj behöver för den ”perfekta semestern”.  

 

Klara Olsson (2010-11-15) berättar att företaget hon jobbar för kommer att lansera ett antal 

”labels” som exempelvis ”big family”, ”active family” och märkningar som visar vilka hotell 

som är anpassade för par och för dem som vill resa på golfresor. Mattias Jönsson (2010-12-

06) talar om Sunwing Resort som det första koncept som växte fram inom den svenska 

charterbranschen. Sunwing Resort har sedan följts av ett stort antal koncept med varierande 

inriktning och framväxten av koncepten har förenklat kundens beslutsprocess.  

 

”Tidigare var man mer fokuserad på själva resmålet och hotellet skulle man 

bara sova på. Hotellet var inte det stora fokuset utan man gick ut och åt på 

den lokala restaurangen och låg på den lokala stranden. Där har det förändrats 

så till vida att gästen ställer mycket större krav på boende och att boendet ska 
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vara en stor del av semesterupplevelsen. Man vill att det ska finnas mycket 

faciliteter på hotellen.” 

 (Carl Persson, marknadschef, 3 december 2010) 

 

Carl Persson (2010-12-03) ser att det är fler koncept som växer fram och att fler temahotell 

byggs upp. För barnfamiljer ska det finnas olika sorters barnklubbar, det ska finnas 

spektakulära pooler, kvällsunderhållning, bra restauranger, bra mat och gärna all inclusive 

som har blivit populärt under de senaste åren. Det ska gärna finnas SPA och 

träningsmöjligheter och snygg modern design och inredning. Koncepten attraherar inte enbart 

barnfamiljer utan även par som reser utan barn. Speciella koncept för par utvecklas där fokus 

ligger på mat, vin, SPA och träning samt design.  

 

”Hotellen har blivit viktigare än resmålet. Allt fokus är på hotellet och hotellet 

är resmålet. Man reser till ett hotell som heter något och det spelar ingen roll 

om hotellet ligger i land A, B eller C.” 

         (Göran Oskarsson, VD, 1 december 2010) 

 

Mattias Jönsson (2010-12-06) affärsutvecklingschef ser tendenser till att turisten väljer resmål 

efter var ett visst hotellkoncept finns. Han menar att ligger det ett speciellt familjehotell på 

Mallorca som inte finns på Kreta kommer turisten att välja Mallorca som sitt resmål. Övriga 

informanter instämmer med åsikterna ovan angående hur viktig konceptutveckling är.  

 

Carl Persson (2010-12-03) marknadschef talar om att fler och fler turisten efterfrågar all 

inclusive. Utvecklingen av all inclusive tog enligt Persson fart då svenska kronan stod lågt i 

förhållande till många andra valutor i Europa. Den svenska turisten som tidigare var van vid 

att det var billigt att åka på charter fick inte längre lika mycket för pengarna då den reste.  

 

”Man hade råd att unna sig allt man inte kunde hemma. En Gin&Tonic 

kostade cirka en tredjedel av vad det gjorde i Sverige. Man tjänade bättre som 

svensk än som spanjor. När man gick till baren så kunde man ta fyra 

Gin&Tonic på en gång för att det var så billigt. Nu i Spanien och många 

andra EU-länder så har man inte den känslan att det är billigare än hemma 

längre. Det har gjort semesterkänslan lite sämre. Magnus Uggla beskriver 70-

talets charterresa bäst; Kung i baren! Vid all inclusive är man kung i baren 
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igen. Det är därför all inclusive är så populärt. Då har du plötsligt rätt att 

känna; här är jag kung i baren, igen utan begräsningar.” 

(Göran Oskarsson, VD 1 december 2010) 

 

Carl Persson (2010-12-03) talar om att den svenska kronan stärkts och att svensken återigen 

får mer för pengarna då den är ute och reser men ändå fortsätter all inclusive att växa eftersom 

att turisten anser att det är bekvämt och bra att ha kontroll över semesterkassan. Klara Olsson 

(2010-11-15) för ett resonemang som liknar Perssons och hon tror att all inclusive kommer att 

öka och bli större. Olsson menar att familjer numera spenderar väldigt mycket pengar på resor 

och vill då även ha en större inblick i hur mycket de spenderar. Att resa med all inclusive 

underlättar framförallt för att turisten redan innan vet exakt hur mycket resan kommer att 

kosta. 

 

All inclusive som koncept ökar i popularitet och turisten ser det som en trygghet eftersom att 

allt turisten efterfrågar under sin semester finns på hotellområdet. Turisten behöver inte ta sig 

utanför hotellet under hela sin semester.  

 

4.5.6 Hållbar utveckling inom charterbranschen 
 
 
En majoritet av intervjupersonerna tror att hållbar utveckling blir allt viktigare.  

 

”Folk tänker onekligen mer och mer på miljön. Det är lite inne att vara 

miljömedveten.” 

(Klara Olsson, Marknadschef 15 november 2010) 

 

Företaget Olsson arbetar för har inte kommit speciellt långt i sitt miljöarbete. Det miljöarbete 

som görs inom företaget utförs till stor del internt på kontoret. Eftersom företaget inte äger 

sina egna hotell och inte heller hyr majoriteten av rummen på många hotell, menar Olsson att 

de har svårt att påverka miljöarbetet på hotellen. Göran Oskarsson (2010-12-01) menar att den 

svenska turisten inte ställer krav på att deras resa ska vara hållbar och att researrangören de 

åker med ska ligga långt fram i hållbarhetsarbetet. Enligt Oskarsson har undersökningar visat 

att turisten inte väljer att klimatkompensera sin resa. Sven Karlsson (2010-11-29) instämmer 

med Oskarsson och han tror inte att svensken bli mer miljömedveten. Enligt Carl Persson 
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(2010-12-03) svarar 90 procent av kunderna att de skulle vilja klimatkompensera sin resa men 

i verkligheten är det under 1 procent som gör det. Mattias Jönsson (2010-12-06) ser liknande 

tendenser och menar att de inte kan höja priset för kunden är inte villig att betala mer för att 

skydda miljön. Istället måste de öka sitt miljöarbete utan att det påverkar priset på resorna. På 

Fritidsresors hemsida bekräftas det faktum att ytterst få klimat kompenserar sina resor 

(Fritidsresor 2010C). På hemsidan skrivs det också att media ligger före konsumenten i frågan 

om miljöresor. Fritidsresor både tror och hoppas att detta kommer att ändras och att kunden i 

framtiden kommer att efterfråga mer miljövänliga resor än vad de idag gör.  

 

Företaget som Carl Persson (2010-12-03) arbetar för har stora möjligheter att påverka 

hållbarhetsarbetet på sina destinationer och hotell. En stor del av de hotell företaget själva 

äger som ligger inom Europa är certifierade med EU-Ecolabel. EU-Ecolabel är en märkning 

som tilldelas företag som arbetar för att deras produkter och tjänster ska vara miljövänliga. 

Kriterierna för att bli tilldelad EU-Ecolabel är hårda och endast de produkter och tjänster som 

tar störst hänsyn till miljön får märkningen (European Commission Environment, 2010). En 

sådan certifiering är en lång process men Persson (2010-12-03) menar att det var något de var 

tidigt ute med att göra. I Thailand kan hotell av förklarliga skäl inte certifieras utifrån EU-

Ecolabel men där jobbar, enligt Persson arbetar företaget efter samma principer som i Europa. 

Även på de hotell företaget inte äger men som finns i researrangörens program, försöker 

företaget utbilda personalen på hotellet och påverka deras miljöarbete i en positiv riktning. 

Persson berättar att den kunskap de byggt upp genom att arbeta med miljön på sina egna 

hotell delar de gärna med sig till andra hotellägare. De har respekt för att arbetet kommer att 

ta lång tid och förstår att det finns svårigheter för hotellägare i exempelvis Grekland att arbeta 

klimatsmart. Persson fortsätter att berätta om en annan aspekt av hållbarhet som värderas högt 

inom företaget. Företaget arbetar med att försöka ge något tillbaka till de destinationer där de 

bygger hotell. Bland annat berättar Persson att de startat skolor och barnhem i Thailand, 

Gambia och på Sri Lanka. Företaget samarbetar med lokala organisationer där 

resmålspersonalen har möjlighet att samtala med organisationerna och ha en kontroll över att 

pengarna som resenärerna betalar kommer fram och inte förskingras.  

 

Kristin Svensson (2010-11-23) anser att de arbetar aktivt för att minska deras resors påverkan 

på miljö. Svensson berättar att en stor del av den produkt de erbjuder är flygtransporten. 

Företaget har sitt eget flygbolag och jobbar där mycket med att göra flygningarna och främst 

inflygningarna mer miljövänliga. På destinationen jobbar de med hållbarhet ur ett större 
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perspektiv och ser över hur arbetssituationen och arbetsvillkoren för de anställda på hotellen 

ser ut samt hur mycket hotellen bidrar till lokalbefolkningen och destinationen. För de hotell 

som företaget samarbetar med håller de workshops där vi talar om energieffektivisering, hur 

de ska spara vatten och i Dominikanske republiken talar de om hur de kan skydda barn från 

att råka illa ut.  

 

Mattias Jönsson (2010-12-06) och Carl Persson (2010-12-03) talar om charterresan som ett 

miljövänligt alternativ till det reguljära resandet. Beläggningen på ett plan med 

charterresenärer ligger i snitt på 99,7 procent. Det är enligt Persson en hög siffra jämfört med 

vad reguljärflygen ofta har. På Fritidsresors hemsida står det att charterflygen påverkar miljön 

hälften av det reguljärflygen gör (Fritidsresor, 2010C).  

 

Både resenärer och researrangörer tänker allt mer på miljön men resenärerna är inte villiga att 

betala för att skydda miljön. Företagen kan inte längre ignorera miljön utan måste lägga ett 

stort fokus på miljöarbetet för att vara politiskt korrekta. Massturismen anses skada miljön 

men researrangörerna ser dem själva som miljövänliga.  

 
 
4.5.7 Konkurrens på resemarknaden 

 

”Det fanns vissa farhågor att charterresandet skulle minska när 

lågprisflygbolagen introducerades men de visade sig inte vara befogade utan 

våra resor stod sig bra gentemot lågprisbolagens” 

 (Mattias Jönsson, utvecklingschef 6 december 2010) 

 

Jönsson menar vidare att lågprisbolag som Ryanair ofta brister i service och därför drar sig 

många från att åka med dem. Vad som skulle kunna ske och utgöra ett visst hot för företagets 

verksamhet, menar Jönsson skulle kunna vara att andra än charterarragörerna lyckas få bäddar 

på hotell på exempelvis Rhodos. Under högsäsongen juni till augusti kan det vara svårt att få 

tag i bäddar på Rhodos om du inte åker med en charterarrangör men skulle fler bäddar bli 

tillgängliga att boka hos lågprisflygbolagen skulle det öka konkurrensen. 

 

”Man kan säga att vi både är konkurrenter men vi är också samarbetspartners 

till charteroperatörerna. Det är väl karakteristiskt för hur charteroperatörerna 



- Empiri - 

 
- 38 - 

ser på det. De ser oss som en konkurrent men också en leverantör av 

flygstolar.” 

 (Sven Karlsson, Sverigechef 29 november 2010) 

 

Lågprisbolagen flyger allt mer till charterresmål och Karlsson (2010-11-29) berättar att de 

sommaren år 2010 flög till destinationer som Rhodos, Kos och Santorini. Han menar att 

charterarrangörerna får vika undan och tappar andelar till lågprisbolagen. Karlsson menar 

vidare att charterarrangörerna måste hitta nya resmål dit lågprisbolagen inte flyger för de kan 

inte konkurrera med lågprisflygbolagen. Särskilt svårt menar Karlsson det är att konkurrera 

om de yngre resenärerna. Dagens ungdomar har en stor resvana och paketerar enkelt sin egen 

resa på internet och får då tillgång till lågprisbolagens resor. Karlsson anser att charterresans 

framtida målgrupp består av barnfamiljer och äldre som saknar språkkunskaper och som 

behöver ett extra stöd under sin resa.  

 

Lågprisbolagens stora fördel jämfört med charterresan är, enligt Karlsson (2010-11-29) dess 

flexibilitet. En resa som paketeras av turisten själv ökar naturligtvis valmöjligheterna och 

turisten behöver inte åka på resor med fast reslängd och fasta avresedagar. En turist kanske 

nödvändigtvis inte vill utnyttja allt i det paket den bokar hos en charterarrangör utan den vill 

veta mer exakt vad varje komponent i resan kostar. Karlsson talar också om att turisten inte 

alltid vill känna sig tvingad att exempelvis åka med en transferbuss från flygplatsen till 

hotellet och att det då kan vara en fördel att själv paketera sin resa. Karlsson menar att bolaget 

han jobbar för begränsas av att den flygplanstyp de använder inte kan göra långflygningar. 

När deras nya flygplanstyp lanseras år 2012 kommer de dock att kunna göra längre flygningar 

och konkurrera på nya marknader som ligger längre bort från Sverige.  

 

Kristin Svensson (2010-11-23) anser att lågprisflygbolagen är konkurrenter till företaget hon 

arbetar för. Hon talar om att spanska fastlandet tidigare var en stark charterdestination men att 

det inte längre är det eftersom lågprisflygbolagen tagit över marknaden där. Dock ser hon 

vissa svårigheter i att samma utveckling ska ske på exempelvis Kanarieöarna som är en 

klassisk charterdestination. På de mindre öarna finns det inte plats för lågprisflygbolagen. 

Sven Karlsson (2010-11-29) bekräftar det Svensson säger när han pratar om bolagets största 

destinationer runt Medelhavet som bland annat är Malaga, Barcelona och Alicante.  
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Klara Olsson (2010-11-15) ser företaget hon arbetar för som en konkurrent till de största 

charterarrangörerna. Hon talar om att de alla konkurrerar om en resande kund. Hon säger 

dock att den typ av resa företaget hon jobbar för erbjuder, aldrig kan konkurrera med 

charterresan eftersom att reseformen inte erbjuder den trygghet som en charterresa gör. Klara 

Olsson ser det som att både den traditionella charterresan med all inclusive växer men även att 

den lite mer äventyrliga formen av resande som företaget hon jobbar för erbjuder kommer att 

växa. Hon säger att det går en viss trend i att inte åka med charter och att istället vara lite mer 

äventyrlig och boka allt själv. En sådan trend skulle kunna minska charterresans popularitet 

och istället öka antalet turister som väljer ett mer flexibelt alternativ som det Olsson 

representerar  

 

I dagsläget utgör inte lågprisflygbolagen något större hot mot charterarrangörerna. De olika 

reseformerna attrahera olika resenärer men i framtiden kommer den teknologiska 

utvecklingen öka konkurrensen på marknaden.  

 

4.5.8 Vertikal integration och diagonal integration 
 
De största charterarrangörerna i Sverige är vertikalt integrerade. Flygbolag, försäljning, 

personal och hotell ägs alla av företagen. Carl Persson (2010-12-03) talar om att företaget han 

arbetar för inte är särskilt beroende av olika mellanhänder och i goda tider innebär det att 

företaget kan ta del av vinster i alla led. Persson menar att genom att äga hela kedjan kan de 

produktutveckla sina resor och produkter på ett sätt som de inte kunnat göra om de inte ägt 

alla led. Ett exempel på en uppskattad produktutveckling som gjorts är att de på en del av sina 

hotell har incheckning redan på hotellet. På det sättet behöver inte turisterna ta med sig sitt 

eget bagage till flygplatsen och kan också åka senare mot flygplatsen. Göran Oskarsson 

(2010-12-01) menar att det kan vara klokt att till en viss nivå äga hela ledet. Att inte äga 100 

procent av de produkter och tjänster ett företag erbjuder kan vara en stor fördel i exempelvis 

lågkonjunkturer. Företaget kan enkelt göra sig av med kapacitet och bara driva sina egna 

hotell och flyga sina egna plan. Oskarsson menar vidare att det behövs andra flygbolag och 

hotell än företagets egna för att veta hur företaget ligger till jämfört med konkurrenterna och 

inte bli blind och skapa sig ett eget monopol. Mattias Jönsson (2010-12-06) instämmer och ser 

att ett vertikalt organiserat företag varit vägen till framgång för dem. Han talar precis som 

Oskarsson (2010-12-01) om att ett företag enkelt kan göra sig av med kapacitet om de inte till 

100 procent äger allt. Kristin Svensson (2010-11-23) berättar att företaget hon arbetar för inte 



- Empiri - 

 
- 40 - 

äger sina egna hotell utan de arbetar istället med korta hotellkontrakt med sina 

samarbetspartners. På det sättet kan företaget lättare anpassa sitt utbud mot den efterfrågan 

som finns.  

 

”I framtiden kommer charterbolagen att koncentrera sig på det de är bra på, 

paketera och vara researrangör och sluta vara flygbolag och istället köpa 

flygstolar av oss. Vi kommer att flyga deras resenärer och göra det vi är bra 

på.” 

(Sven Karlsson, Sverigechef 29 november 2010) 

 

Karlsson nämner Apollos egna flygbolag, Novair som exempel på ett bolag som borde läggas 

ner eftersom Apollo förmodligen skulle tjäna på att göra det. Göran Oskarsson (2010-12-01) 

instämmer inte med Karlsson, utan ser det han beskriver som ett önskescenario för 

lågprisflygbolagen. 

 

Företaget Klara Olsson (2010-11-15) arbetar för äger inga egna hotell eller flygbolag. De 

arbetar istället med reguljärflyg och köper in sig på speciella hotell. Företagets verksamhet 

har visat sig vara framgångsrik och år 2010 ökade deras verksamhet med 25 procent. 

 

Informanternas åsikter skiljer sig åt och de har olika syn på hur effektivitet inom en 

researrangör ska uppnås. Men majoritet av informanterna talar dock om att det ska finnas 

balans mellan eget ägande och kontrakt med externa intressenter.  

 

Enligt Klara Olsson (2010-11-15), samarbetar företaget hon arbetar för med ett antal aktörer 

utanför turismbranschen det vill säga att de arbetar med diagonal integration. Olsson talar om 

säljande samarbetspartners och tar IKEA Family som exempel där de skickar ut erbjudanden 

och utnyttjar deras kunder. De tar även del av HSB:s kundregister som består av 400 000 

personer. Till dem erbjuder företaget 10 procent på företagets resor. Mattias Jönsson (2010-

12-06) nämner liknande samarbete och berättar att de skickar ut erbjudanden på deras resor 

med ICA:s kundtidning. Carl Persson (2010-12-03) berättar dock att de inte arbetar på samma 

sätt utan de vill istället värna om sina egna kunder. Genom sin kunddatabas bestående av 700 

000 kunder kan de kommunicera effektivt och skicka ut erbjudanden till potentiella kunder.   
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5. Diskussion och Analys  
 
Nätverkssamhället har medverkat till en förändring inom resebranschen. Genom 

nätverkssamhället har smidigare och effektivare samarbete mellan företag utvecklats men ur 

detta har större konkurrens på marknaden även uppstått. Nätverkssamhället har möjliggjort 

kommunikationen mellan olika företag men även förenklat informationsspridning till 

kunderna. En ökad möjlighet till kommunikation företag emellan har bidragit till att förenkla 

samarbeten mellan olika företag. Användningen av diagonal integration har genererat fler 

potentiella kunder till företag. Genom att samarbeta kan företag ta del av varandras 

kunddatabaser och på ett enklare sätt erbjuda kunden produkter och tjänster som kunden 

uppskattar. Genom att samarbeta med företag utanför turismbranschen ser företagen till viss 

del som positivt då de kan ta lärdom och nytta av varandras kunskaper.   

  

Även om dagens turist vill åka längre bort och upptäcka nya platser visar statistiken att de 

populäraste semestermålen för svenskar är sol- och baddestinationer kring Medelhavet. 

Globaliseringen, nätverkssamhället och teknologiutvecklingen har möjliggjort för människan 

att resa till mer långväga destinationer men fortfarande väljer svensken närliggande resmål. 

Resenären som åker på en charterresa lägger ingen större vikt vid att destinationen i sig ska 

vara spännande och ligga långt bort utan det viktigaste är enbart att det ska vara varmare och 

billigare än vad det är hemma.  

 

Eftersom hela resemarknaden ökar kommer det till viss del behövas samarbete mellan 

flygbolag och researrangörer. Researrangörer kommer inte ha tillräckligt med kapacitet för att 

hantera sitt kundantal utan kommer behöva ta hjälp av flygbolag för att kunna transportera 

sina resenärer. Genom att köpa flygstolar av ett lågprisflygbolag kan researrangören ta del av 

lågprisflygens kunskap när det kommer till att hålla priserna nere. Utmaningen är att 

upprätthålla täta och tillförlitliga kontakter för att säkerställa den framtida kapacitet som 

kommer behövas. 

 

Genom nätverkssamhället har resebolagen kunnat bli mer medvetna om produkterna och 

tjänsterna som kunden efterfrågar på grund av kommunikation och samarbete som sker på 

marknaden. Att vara innovativ och att utveckla sitt utbud är viktigt för att kunna konkurrera 

på marknaden. Det finns inget större hot för charterarrangörerna från andra researrangörer då 

produkterna de erbjuder skiljer sig åt. Resemarknaden ökar och det kommer att finnas 
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utrymme för alla typer av resande. Däremot kommer det att finnas konkurrens mellan 

charterarrangörerna. 

 

Charterarrangörernas utmaning ligger i att skapa hotell som konsumenten anser vara attraktiva 

eftersom att destinationen inte längre spelar lika stor roll som den gjorde för 20 år sedan. 

Fritidsresor beskriver sitt nya familjehotell i Turkiet som en anläggning som ska bidra till att 

stärka Fritidsresor position på marknaden. De öppnar med andra ord inte upp ett nytt resmål 

för att stärka positionen utan de bygger istället nya koncept-hotell. 

 

Informationsspridningen och det ökade resandet har gjort att det har lagts ett större fokus på 

hållbarhet inom resebranschen. Flera forskare talar om att massturismen är den formen av 

turism som orsakar mest påverkan på miljön. Charterarrangörerna är inte eniga med ett sådant 

påstående. Tvärtom anser arrangörerna att deras resor har en relativt låg påverkan på miljön. 

De talar om en hög beläggning på hotell och flyg vilket innebär att inga onödiga reser görs 

som påverkar miljön. Charterarrangörerna har arbetat med hållbar utveckling under många år 

och investerat stora resurser i dessa frågor. De arbetar aktivt med att utveckla dels deras 

egenägda hotell men också de hotell de inte själva äger. En stor möjlighet i framtiden för 

charterarrangörerna är att de kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och när kunden börjar ställa 

krav på miljöarbete hos arrangörerna kan företagen visa på ett effektivt sådant. Att 

charterarrangörerna arbetar allt mer efter målet att vara hållbara i olika delar av sin 

verksamhet har gjort att konkurrens skapats bland charterarrangörer. Eftersom det är politiskt 

korrekt att vara miljömedveten och arbeta för att bli allt mer hållbar kan detta påverka 

kundernas syn på företaget. Turister medvetenhet om resandets påverkan på miljön skiljer sig 

från turist till turist. Men även om en turist är medveten om miljön väljer den kanske inte det 

mest miljövänlig resealternativet ändå.  
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6. Slutsats 
 
Uppsatsens syfte var att utreda charterresans framtid. Genom en historisk tillbakablick och en 

analys av nuläget på den svenska chartermarknaden har slutsatser angående reseformens 

framtid kunnat dras. De tre största förändringar som skett är att distributionen av resor 

förändrats, destinationen är inte längre lika viktig samt att researrangörerna tvingats lägga ett 

större fokus vid sitt hållbarhetsarbete och då främst miljöarbetet.  

 

Den förändrade distributionen av resor kan påverka charterresans framtid negativt. Detta 

genom att fler människor ser en möjlighet i att skapa sin egen resa genom att paketera ihop en 

resa med hjälp av olika företags erbjudanden på internet. Distributionen av resor kan även 

påverka charterarrangörerna positivt genom att resorna blir mer lättillgängliga och att 

researrangörerna på ett mer effektivt sätt kan nå ut med sitt budskap. Tidigare var 

researrangörernas kataloger enda kanalen för att nå ut med bilder och texter om de hotell och 

resmål de erbjöd.  

 

Destinationen har inte längre lika stor betydelse för den resenär som väljer att åka på 

charterresa. Arrangörerna investerar istället stora resurser i att utveckla olika koncepthotell 

som kan verka som dragningskraft för en destination. Huruvida detta kan ses som en fördel 

respektive nackdel för charterarrangörerna är svårt att dra någon slutgiltig slutsats om. Dock 

kan en viss fördel för charterarrangören finnas eftersom endast en viss arrangör har tillgång 

till ett visst koncepthotell. Detta gör att en resenär inte kan besöka specifikt det hotellet om 

den väljer att paketera sin resa själv.   

 

En allmän uppfattning som råder är att charterresor har stor negativ påverkan på miljön och 

att reseformen även har negativa socio-kulturella effekter på en destination. Detta är en stor 

nackdel för charterarrangörerna eftersom de hela tiden måste arbeta för att överbevisa 

kritikerna om att de erbjuder ett relativt miljövänligt resealternativ samt att de arbetar med att 

utveckla de destinationer de verkar på i en positiv riktning. Charterarrangörerna beskriver sina 

resor som miljövänliga i den mån det går att skapa miljövänliga alternativ inom 

massturismen. Det har en hög beläggning på både hotell och flyg och utnyttjar de resurser 

som finns maximalt och på ett effektivt sätt. I nuläget lägger inte den genomsnittliga 

resenären någon större vikt vid att deras resor ska vara miljövänliga och att de inte ska 

påverka destinationen de reser till negativt. Dock tror en stor del av de personer uppsatsens 
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empiriska del bygger på att detta kommer att ändras. Även om hållbarhetsarbetet inte skapar 

något större mervärde för resenären i nuläget kommer ett utvecklat hållbarhetsarbete i 

framtiden innebära konkurrensfördelar för de stora, svenska charterarrangörerna.  

 

Slutligen kan vi säga att åsikterna kring charterresans framtid går isär. Det är, förutom de 

faktorer som ovan nämnts, många externa faktorer som kan påverka reseformens framtid. 

Gemensamt för de charterarrangörer vi talat med visar dock att de alla ser på framtiden med 

tillförsikt. Arrangörerna är bra på att parera ekonomiska kriser och akuta händelser som 

påverkar människors resande och de har kommit långt med sitt hållbarhetsarbete. Hela tiden 

utvecklas nya destinationer men framförallt nya hotell och hotellkoncept. Dessa kan vara med 

och bidra till att kunder stannar hos arrangörerna och inte börjar välja lågprisflygbolagen och 

andra sätt att resa. Svenska resenärer kommer alltid att efterfråga sol, bad och avkoppling 

under trygga former.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjumall Sven Karlsson 
 
Företagets historia och utveckling 
 
Hur har företagets utveckling sett ut från starten? 
 
Företagets resor 
 
Vilka är era största flygdestinationer? 
 
Hur väljer ni era flygdestinationer? 
 
Hur många av era flygresenärer bokar även hotell med er? 
 
Varför började ni erbjuda hotell-förmedling på er hemsida?  
 
Vilka fördelar har ni i jämförelse med en traditionell paketresearrangör? 
 
Företagets kunder 
 
Vilken är er största målgrupp och vill ni bredda er målgrupp?  
 
Vilket sorts support erbjuder ni era kunder?  
 
Samarbetspartners och konkurrenter  
 
Vilka samarbetspartners har ni?  
 
Samarbetar ni med något charterbolag? 
 
Hur ser ni på er som konkurrenter till paketresearrangörer?  
 
Företagets framtid  
 
Tänker ni satsa mer på långflygningar?  
 
Hur kommer en ökning av bränslepriset att påverka er?  
 
Vilka möjligheter ser du för lågprisflygbolag i framtiden?  
 
Vad tror du om de stora researrangörernas som Ving och Fritidsresors framtid? 
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8.2 Intervjumall Klara Olsson 
 
Företagets historia och utveckling 
 
Hur har företagets utveckling sett ut från starten?  
 
När började ni med paketerade resor med flyg?  
 
Hur har ni historisk sett anpassat er verksamhet efter en ny mer flexibel turist?  
 
Företagets organisation 
 
Vilka olika arbetsområden finns inom ert företag? 
 
Vilka samarbetspartners har ni? 
 
Hur fungerar ert bokningssystem?  
 
Företagets resor 
 
Vilken support har resenärerna möjlighet att få under sin semester? 
  
Har ni lokalkontor på era resmål?  
 
Vilka segment riktar ni era resor mot?  
 
Vilka olika typer av resor erbjuder ni?  
 
Vilket är det populäraste sättet att resa på bland era resenärer? 
 
Utvecklar ni egna resor?  
 
Företagets framtid 
 
Hur kommer ni i framtiden att utvecklas för att anpassa er efter en allt mer individuell och 
flexibel resenär? 
  
Hur arbetar företaget för att bli hållbart på långsikt inom ekonomisk, ekologisk och socio-
kulturellt perspektiv?  
 
Hur kommer en ökning av bränslepriset påverka era resor? 
 
Vilket transportsätt tror ni kommer vara mest populärt om 10 år? 
 
Vad tror du om de stora researrangörerna som Ving och Fritidsresors framtid?  
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8.3 Intervjumall Carl Persson och Mattias Jönsson 
 
Företagets historia och utveckling 
 
Hur har företagets utveckling sett ut från starten och hur har resorna förändrats? 
  
Turisten  
 
Anser du att dagens turist har större krav och efterfrågar ett mer flexibelt resande? 
 
Tror du att behovet av guider på resmålen kommer vara lika stort i framtiden? 
 
Eftersom resmålen blir allt mer standardiserade, kommer destinationen inte längre spela 
någon roll? 
 
Hållbarhet 
 
Hur arbetar ni för att göra era resor mer hållbara? 
  
Hur mycket kan ni påverka miljöarbetet på era destinationer? 
 
Samarbetspartners och konkurrenter 
 
Hur ser ni på samarbeten med aktörer utanför turismbranschen? 
 
Hur ser ni på lågprisflygbolagen? 
 
Tror du att vertikal integration kommer vara ett effektivt sätt att producera resor på? 

Vilka är de största möjligheter respektive begränsningar paketresan i framtiden står inför? 
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8.4 Intervjumall Kristin Svensson 
 
Den nya turisten 
 
På er hemsida beskriver ni er som mer modern och mer flexibel arrangör än andra liknande 
aktörer. Vad grundar ni det på?  
 
Vill ni i framtiden göra era resor mer flexibla och hur arbetar ni i så fall för att de ska bli det? 
 
Tror du att det kommer att behövas lika stort antal guider i framtiden, eller kommer turistens 
efterfrågan av personlig kontakt som exempelvis guider på resmålet att minska? 
 
Vad tror ni att turisten i framtiden kommer att efterfråga? 
 
Hållbarhet inom företaget  
 
Hur arbetar ni för att göra era resor mer hållbara? – ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socio-
kulturellt perspektiv?  
 
Hur mycket kan ni påverka miljöarbetet på era destinationer?   
 
Företagets samarbetspartners och konkurrenter  
  
Hur ser ni på diagonal integration, det vill säga samarbete med aktörer utanför 
turismbranschen? 
 
Vilka möjligheter och begränsningar innebär samarbete för er i framtiden? 
 
Samarbetar ni med något lågprisflygbolag, och hur ser ni på dem som konkurrenter?  

Vilka är de största möjligheter respektive begränsningar paketresan i framtiden står inför? 
 

8.5 Intervjuteman Göran Oskarsson  

Nya turisten? 
 
Charterhistorians viktigaste milstolpar?   
 
Resans hållbara utveckling inom ekologiskt, ekonomiskt och socio-kulturellt perspektiv 
 
Vertikal- eller diagonal integration? 
 
Lågprisflyget som konkurrent eller samarbetspartners?  
  
Nya sätt att segmentera och upplevelseekonomin? 
 
Hot mot den traditionella charterresan i framtiden? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
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och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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