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Titel: Trender som ett verktyg i konkurrensen 

 

Syfte 

Uppsatsen ämnar att analysera och utreda:  

- sambandet mellan trender och erbjudande i resebranschen. 

- hur trender kan fungera som differentieringsfaktor. 

 

Metod 

Vi har i denna uppsats valt att skriva en kvalitativ studie då den ämnar skapa en djupare 

förståelse för hur företag kan använda trender för sin positionering på en marknad. 

Undersökning har kommit att anta en abduktiv karaktär då vi utgår från den teoretiska 

referensramen som sedan anpassas utifrån empirin. Det empiriska datan är insamlad 

genom semistrukturerade intervjuer med fem respondenter som verkar inom den 

svenska resebranschen. 

 

Slutsatser 

I studien har det framkommit att om företag i ett tidigt skede av en trend anpassar sitt 

erbjudande kan de differentiera sig genom trenden och skapa konkurrensfördelar. Det 

beror på att om ett företag är först med att ta till sig en trend ökar deras chans att 

förknippas med trenden i kundernas medvetande. Något annat som framträder i studien 

är att företagets position kan komma att påverkas negativt om trenden de tagit till sig 

inte stämmer överens med företagets identitet och kundernas image av varumärket. 

 

Nyckelord: Trend, Turism, Varumärke, Image, Identitet, Trendspaning, 

Omvärldsanalys, Positionering, Differentiering. 



 
 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze and investigate:  

- The relation between trends and offers in the travel industry. 

- How trends can work as a factor of differentiation. 

 

This study is based on a qualitative research method with the purpose of creating a 

deeper understanding of how companies can use trends to differentiate themselves from 

the competition. The study has undertaken an abductive character, it’s based on 

theoretical references which is adapted to the empirical data. The empirical data is 

collected through interviews with correspondents representing the Swedish travel 

industry. The theoretical and empirical analysis has shown if trends are adapted to an 

offer at an early stage of the trend, it may be used to differentiate the company from its 

competitors. The study shows that if a company is first with adopting to a trend it 

increases the possibilities to be associated with it and create a unique position in the 

minds of customers. Another interesting aspect is that if a trend doesn’t relate to the 

company’s identity, its brand position can be negatively affected. 

 

Keywords: Trends, Tourism, Brand, Image, Identity, Trend spotting, Market analysis, 

Positioning, Differentiation. 
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1. Introduktion 
I det första inledande kapitlet diskuteras uppsatsens nyckelord och det ges en 

grundläggande introduktion till begreppen trender och position på marknaden. 

Uppsatsens problem diskuteras och formuleras samt syftet med uppsatsen redogörs.  

 

1.1 Inledning 
En trend definieras enligt Svenska akademins ordlista (2013) som en tendens, 

utvecklingsriktning eller moderiktning. Trender i samhället skiftar oavbrutet och det är 

inte alltid helt enkelt att hänga med. Pop-up restaurangen hinner stänga innan du ens 

upptäckt den, din mobil är så personifierad att den känner dig och dina vänner bättre än 

du själv och du kan kolla din Facebook medan du sitter tillbakalutad 10 000 meter upp i 

luften på väg till trendiga New York. 

 

På den svenska resemarknaden kan vi se hur det svenska folkets resvanor förändras. 

Ticket (2013) beskriver charterns barnfria och tidsparande koncept, unikt framför 

traditionell lyx, nya kvalitetsstämplar och personlig anpassning som några av de 

förväntade förändringar som är resultatet av trender i samhället. Quattroporte (2013) 

menar att en trend är en förändringsprocess som stimulerar till samhälls- eller 

produktutveckling som kan resultera i nya erbjudande. Cetron och Davies (2008) påtalar 

att trender är det samhällsfenomen som formar vår framtid och hur morgondagens värld 

kommer att se ut. Kotler et al. (2010) menar att inom turismbranschen är det viktigt att 

förutspå och beräkna framtida efterfrågan och hur resenärer kommer agera under vissa 

givna förutsättningar. Rex och Kamakura (2012) påtalar att trendspaning på senare år 

blivit ett allt viktigare marknadsföringsknep och verktyg för marknadsförare.  

 

Ett exempel på ett företag som arbetar med trendspaning är kommunikationsföretaget 

VisitSweden som marknadsför Sverige utomlands. De arbetar kontinuerlig med 

omvärldsanalys för att uppfatta trender i ett tidigt skede och hjälper andra företag att få 

insikt i vilka konsekvenser trenderna kan ha för deras organisation och företag inom 

turismbranschen (VisitSweden, 2013). TravelNews (2011) skriver att försäljningen av 

resor har ökat de senaste åren och konkurrensen i den svenska resebranschen är hård. 

Cetron och Davies (2008) menar att turism, semestrande och internationellt resande 
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kommer fortsätta att öka under kommande årtionde. Tillväxtverket (2012) visar siffror 

på att turismen i Sverige ökat med 4,8 procent 2012 vilket inneburit en total omsättning 

på 275,5 miljarder kronor. Fortsättningsvis framhålls att turismens exportvärde har ett 

stort bidrag till Sveriges ekonomi, den har också förmågan till att bidra till ökad 

sysselsättning och till att få in många unga och personer med utländsk bakgrund i 

arbetslivet. 

 

En allmän iakttagelse vi gjort är att charterbolagen har ett stort utbud av resor med 

liknande karaktär. Hemsidor som Ving, Apollo, Fritidsresor och Solresor (2013) visar 

att charterresan täcker in flera delar av resan som tillväxtverket (1995) i en publikation 

definierar som turisutgifter som till exempel logi, mat och dryck, transport och 

aktiviteter. Denna observation har lett till varför vi inom denna studie av resebranschen 

lagt ett fokus på charterbranschen då den innehåller många delar av det som definieras 

som turisutgifter.  

 

Vårt intresse för trender och förändrade livsstilar väcktes av hur vi sett hälsotrenden 

influera olika branscher i vårt samhälle. Trender är fascinerande fenomen i samhället, 

turismbranschen i Sverige blomstrar och skapar jobbtillfällen vilket gjort att vi funnit ett 

intresse i att studera närmare hur trender förändrar branschen och vilka effekter som kan 

utläsas i trendernas spår. 

 

1.2 Problemdiskussion 
På hemsidorna för Ving, Apollo, Fritidsresor och Solresor (2013) har vi sett att alla de 

stora svenska charterbolagen idag har ett utbud av tränings- och hälsoresor. På 

McDonalds hemsida (2013) kan vi läsa om partnerskapet med the Alliance for a 

Healthier Generation, grundad av the Clinton Foundation och American Heart 

Association vilket visar en hälsotrend i även de mest osannolika branscher. Vi ställer 

oss frågande till vad det är som fått alla dessa företag att följa trenden. 

 

Vare sig vi ska handla mjölk eller en resa finns det möjlighet till flera val då det finns 

ett stort utbud av liknande produkter. Evans et al. (2006) skriver att det inte längre är 

våra grundläggande behov som ligger till grund i våra inköp utan vår livsstil. Chernev 

et. al (2011) påtalar att människor idag använder varumärken för att uttrycka sin 
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identitet vilket har lett till att företag ompositionerar sina produkter från att ha varit 

inriktade på funktionella attribut till att istället fokusera på hur de kan passa in i 

konsumenters livsstil. Vidare menar författaren att det finns en problematik om 

huruvida ett företag ska fördelar sina resurser på en stärkt produkt eller ett stärkt 

varumärke. De Chernatony et al. (2011) förklarar att imagen är kundens mentala bild av 

vad och vem varumärket står för. Kapferer (2012) framhåller att image och lönsamhet 

är direkt sammankopplade. Frågan vi ställer oss är hur företag i resebranschen och 

speciellt charterbolagen kan analysera trender och i sådana fall hur de gör och i vilken 

utsträckning. Vilka trender i samhället kan analyseras och hur kan dessa användas för 

att nå en önskad position på marknaden? 

 

Kotler et al. (2010) skriver att på en konkurrensutsatt marknad är det av stor vikt för 

företag att differentiera sig för att nå framgång. Vi ställer oss frågan om differentiering 

genom trender är rätt recept för att nå framgång. Rex och Kamakura (2012) beskriver 

genom att konkurrensen hårdnat, har trendspaning blivit allt vanligare samt blivit ett 

viktigare verktyg inom marknadsföring och reklam. Således påtalas att trendspaning för 

företagen handlar om att identifiera och spåra generella trender inom 

konsumentbeteende. Siljerud (2011), trendspanare och författare till ”100 trender - din 

guide till framtiden” skriver att världen förändras i ett allt snabbare tempo och därför 

behöver beslut ofta fattas på osäkra underlag. Således har detta fått stor betydelse för 

både privatpersoner och företag. Författaren fortsätter och markerar att vi måste agera 

kvickt i det snabbt förändliga samhället, där vi aldrig riktigt kan utläsa en tydlig bild av 

framtiden. Siljeruds (2011) påstående gör att vi ställer oss frågande till hur företag ska 

kunna utvärdera vilka trender som är värda att satsa på och anpassa sig efter. Frankelius 

(2001) förklara att trender och kunder hör ihop och att företag alltid måste vara 

uppmärksamma på pågående trender och olika kundgrupper på marknaden. Han 

poängterar att ett problem med trendansatsen är att den, i stora drag tar för givet att alla 

trender har samma betydelse för alla företag. Vi ställer oss därför frågan, kan de vara så 

att företagens försök att ligga i framkant och följa trender kan få motsatt effekt? 

 

Harper och Porter (2011) menar att för att upptäcka trender måste företag arbeta 

innovativt och det finns idag en brist hos många företag som ofta arbetar för smalt och 

för kortsiktigt. Författarna påtalar också att många företag är för inrutade i den dagliga 

aktiviteten och att de misslyckas med att introducera mekanismer i verksamheten för att 
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skapa, fånga och fördela trender in i företagets processer. På Virgins hemsida (2013) 

kan vi läsa om en innovativ entreprenör inom resebranschen. Richard Branson har 

genom att tänka utanför boxen och vara banbrytande gått från att sälja LP-skivor på 

postorder till att skapa ett flygbolag med inriktning på rymdresor. Richard Branson är 

ett exempel på en innovatör som skapar en nyfikenhet hos oss huruvida företag kan gå 

ifrån en mer traditionell marknadsföringsstrategi och vad som krävs för att vara 

framgångsrik. Harper och Porter (2011) höjer just ett varningens finger angående 

kundcentrerad marknadsföring och menar att företags marknadsföringsstrategier inte får 

vara allt för kundcentrerad. Författarna har identifierat att kundundersökningar och 

fokusgrupper ofta tenderar till att ge de svar de tror företagen vill ha. Dessa svar från 

kunderna menar författarna att kunderna själva sällan lever upp till och att det skapar en 

svår balansgång. Således betyder det att det finns stora fördelar med att istället 

observera och studera vad människor gör snarare än vad de säger att de gör. Författarna 

fortsätter och påtalar att de finns stora fördelar med att studera kunders outtalade behov 

snarare än deras uttalade behov. De framhåller att företag kan hitta stora möjligheter i 

kundernas outtalade behov, vilket de exemplifierar med ett citat från Henry Ford: 

 

“If I’d asked people what they wanted, they would have told me a faster horse”. 

Harper och Porter (2011:37) 

 

Vi ser svårigheten att hitta balansen mellan trender, kunders efterfrågan och vad 

företaget erbjuder, vilket Ford sätter fingret på i sitt uttalande, som ett intressant 

problem i företagsekonomin att studera vidare. 

 

1.3 Problemformulering 
Utifrån diskussionen ovan har vi identifierat en problematik i hur företag kan ta tillvara 

och implementera trender och att det inte finns några absoluta sanningar om hur trender 

kan användas för att ta en önskad position på marknaden. Resebranschens bredd och 

höga ekonomiska värde har väckt vårt intresse att studera och applicera 

trendproblematiken på denna specifika bransch. Vi motiverar att lägga vikt på 

charterturism då den täcker in flera delar av resan. Genom tillväxtverkets siffror kan vi 

även se hur viktig den svenska resebranschen är både som exportvara men också som en 

väg in i arbetslivet för många ungdomar vilket motiverat vårt val av bransch. 
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Utifrån denna problemformulering har följande forskningsfråga, med fokus på 

resebranschen, utarbetats:  

Hur kan företag använda trender för sin positionering på en marknad?  

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen ämnar att analysera och utreda:  

- sambandet mellan trender och erbjudande i resebranschen. 

- hur trender kan fungera som differentieringsfaktor. 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
Vi har valt att avgränsa denna uppsats till den svenska resebranschen med inriktning 

mot den privata sektorn och fritidsresor. Vi väljer att avgränsa oss från business-to-

business resor samt lokal och regionaltrafik då vi snarare ser de sistnämnda som 

infrastrukturella lösningar än fritidsresor. 

 

När vi i uppsatsen refererar till de större researrangörerna syftar vi främst på 

charterarrangörerna Ving, Fritidsresor, Apollo och Solresor men även större och 

väletablerade flygbolag och rederier. Vi har valt att använda olika ord för att beskriva 

mottagaren av tjänsten i resesammanhanget genom att variera oss mellan att använda 

kund, konsument och resenär. För att beskriva säljaren av resetjänsten har vi använt oss 

av ord som researrangör, aktör, bolag och företag. Vi har även valt att använda olika ord 

för tjänsten som producenterna säljer som resa, paket, erbjudanden och tjänster. Det har 

vi gjort för att få ett bättre flyt i texten samt för att kunna återberätta respondenternas 

berättelse mer exakt. 
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2. Metodik     
I följande kapitel beskrivs hur en företagsekonomisk forskningsmetodik använts genom 

hela uppsatsens process. Här  eskr vs  ven ol ka forskn n smetoder, an repps- o h 

 nterv us tt   

 

2.1 Forskningsansats 
Enligt Bryman & Bell (2011) talas det inom forskningen om tre olika sätt att förhålla 

sig till teori och empiri; deduktion, induktion och abduktion. Författarna framhåller att 

induktion betyder att forskaren studerar ett visst fenonomen i verkligheten och sedan 

jämför mot teorin. Merriam (1994) förklarar induktion som en forskningsansats där 

forskaren vill hitta en teori som förklarar den data som insamlats. Alvesson och 

Sköldberg (2008) förklarar vidare att när induktion används som angreppssätt söker 

forskaren efter ett samband och mönster. Dessa mönster kan genom operationalisering 

till teorin mynna ut i slutsatser. Författarna menar att den induktiva ansatsen kommer 

med vissa svagheter och risker då det är svårt att verkligen dra generella slutsatser 

utifrån en begränsad mängd iakttagelser och enskildheter.  

 

Bryman och Bell (2011) skriver att ett deduktivt angreppsätt innebär att forskaren utgår 

ifrån en eller flera teorier och genom undersökning av empirin verifieras teorierna. 

Merriam (1994) styrker detta med sin förklaring att forskaren hoppas hitta information 

som passar in på teorin. Andersen (2012) beskriver deduktivt angreppssätt som 

bevisföringens och tänkandets väg eftersom forskningen baseras på generella regler och 

teorier vilka sedan testas mot empirin. Alvesson och Sköldberg (2008) har en liknande 

syn på det deduktiva angreppssättet. De menar att den deduktiva ansatsen förklarar ett 

visst fall genom att utgå ifrån en generell regel. Fortsättningsvis påtalas att detta 

angreppssätt bör anses mindre riskfyllt men författarna varnar samtidigt för att inte 

alltid ta den generella regeln för givet.  

 

Alvesson och Sköldenberg (2008) beskriver abduktion som ett angreppsätt med drag av 

både induktion och deduktion. De skriver att abduktion innebär att forskaren går fram 

och tillbaka mellan empiri och teori och söker efter en förståelse för sammanhanget. 

Under processens gång justeras teorin och förfinas för att nå ett bättre djup i 

forskningen. Vår uppsats är av abduktiv karaktär då vi utgår från den teoretiska 
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referensramen men sedan anpassar den utifrån empirin om det finns tecken på ett gap 

och att vi missat viktiga teoretiska aspekter. Genom att vi under studiens process 

justerar och förfinar teorin får vi en relevant teoretisk grund som vi kan koppla till 

empirin.  

 

2.2 Kvalitativ metod 
Bryman och Bell (2011) skriver att det inom forskningen finns två metoder; kvantitativ 

och kvalitativ metod. Bell (2010) menar att varje metodval har sina styrkor och 

svagheter och att metodvalet återspeglas av hur data för studien samlas in. Författaren 

framhåller att den kvantitativa metoden betonar kvantifiering. Således används den för 

att beskriva hur ett fenomen mäts och analyseras och strävar efter att förklara samband i 

verkligheten på ett strukturerat vis. Ytterligare påtalas att metoden syftar även till att 

förklara omfattningen och effekten av fenomenet. Justensen och Mik- Meyer (2011) 

tillägger hur viktigt det är att fenomenet som undersöks ska kunna definieras och 

avgränsas, för att sedan kunna räknas och sammanställas.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) ligger vikten av den kvalitativa metoden på ord. De 

menar att den kvalitativa metoden strävar efter att förstå varför något sker och hur. 

Fortsättningsvis påtalas att observationer, fokusgrupper och intervjuer är vanligt 

förekommande tillvägagångsätt för att samla information inom denna metod. Bell 

(2010) menar att den kvalitativa metoden används för att förstå människors perception 

av världen. Således betvivlas om sociala sanningar verkligen existerar och om en 

“vetenskaplig” ansats verkligen kan användas när mänskliga fenomen studeras. 

Merriam (2011) menar att i den kvalitativa forskningsmetoden hämtas ofta 

problemformuleringen från praktiken, när den är fastställd ställs breda frågor angående 

problemet. Således är ”hur” och ”varför” någonting sker ofta det som ligger till grund 

för frågorna men även för förståelsen om hur X påverkar Y. Bell (2010) beskriver att 

den kvalitativa ansatsens frågor och metoder oftast är breda och generella men att de 

under studiens process oftast blir mer fokuserade. Merriam (2011) förklarar att den 

kvalitativa metoden lägger större vikt på ord och bilder för att förklara resultaten av 

forskningen. Vi har i denna uppsats valt att tillämpa en kvalitativ metod då uppsatsens 

syfte är att skapa en större förståelse kring hur trender kan påverka ett företags position 

på marknaden. Just att vi har en forskningsfråga som är utformad för att gå på djupet 
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och förstå ett fenomen gör att den kvalitativa ansatsen passar bättre. Vi angriper 

problemet genom att gå in på djupet med hjälp av experters uppfattning, vilket sedan 

tolkas utifrån en kontext av verkligheten vilket gör att angreppsättet blir kvalitativt. Vi 

ser trender som stora föränderliga fenomen i samhället och som utvecklas hela tiden 

vilket gör att vi inte tycker att vi kan angripa hur de påverkar företag genom 

kvantifiering då vårt mål inte är att dra generella slutsatser. 

 

2.3 Fallstudie   
Enligt Merriam (2011) syftar en fallstudie till att ge djupgående och breda kunskaper 

inom området för undersökningen. Således om svaren inte är givna och syftet med 

undersökningen är att förstå en social företeelse används olika teorier tillsammans med 

intervjuer och annan empirisk data för att skapa en djupare förståelse för området. Bell 

(2010) menar att utgå från en fallstudie ger möjligheten att utifrån ett exempel studera 

aspekter av ett större problem. Enligt Silverman (2013) är avgränsningen det som 

definierar en fallstudie och skiljer sig från andra undersökningar. Det framhålls att 

forskaren vill få en förståelse av området och måste ha en specifik forskningsfråga med 

utgångspunkt från fallet. Författaren menar även att i en kvalitativ forskning ska valet 

av fall alltid baseras utifrån att en given teori ska testas. Enligt Merriam (2011) är 

slutprodukten av en fallstudie en omfattande helhetsbeskrivning av området. För att 

skapa ett djup bör forskaren nyttja flera empiriska källor. Yin (2009) menar att när 

forskaren har en forskningsfråga som är utformad utifrån en ”hur” eller ”varför” fråga är 

fallstudien som forskningsdesign att föredra. Vår studie har en forskningsfråga som 

ämnar ta reda på ”hur” ett fenomen förhåller sig vilket gör att designen av en fallstudie 

passar för vår uppsats. Vi menar att vår studie har en viss karaktär av en fallstudie då 

den syftar på att gå in på djupet av en specifik bransch. Vi drar i studien flera paralleller 

och exempel inom resebranschen utifrån charterarrangörernas perspektiv vilket också 

bidrar till studiens karaktär av en fallstudie. 

 

2.4 Informationsinsamling 
Bryman & Bell (2011) skriver att i den kvalitativa studien ligger vikten av den 

insamlade datan i orden snarare än i kvantifieringen, vilket betyder att den insamlande 

datan kan tolkas utav forskaren. Krishnaswami & Satyaprasad (2010) skriver att den 

insamlade datan fungerar som råmaterial i en analys vilket innebär att forskaren aldrig 
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kan dra några slutsatser utan relevant data. Författarna fortsätter med att datans 

relevans, tillräcklighet och trovärdighet är avgörande för studiens kvalitet. Denscombe 

(2004) stödjer det påstående och menar att för att datan ska vara relevant måste den 

klassificeras och kategoriseras. Krishnaswami & Satyaprasad (2010) delar in data för 

kvalitativa studier i primärdata vilket är ny och insamlad av forskaren och sekundärdata 

data som är befintlig information i text och dokument. Informationsinsamlingen i denna 

uppsats sker genom insamling av både primärdata och sekundärdata och är baserad på 

relevans för uppsatsen ämne snarare än på kvantitet för att skapa en hög trovärdighet. Vi 

har valt att genomföra datainsamling genom intervjuer med flera olika oberoende 

respondenter vilket vi anser skapar en större förståelse och ett större djup då olika 

företag kan ha olika uppfattning om fenomenet. 

 
2.4.1 Primärdata 
Krishnaswami & Satyaprasad (2010) skriver att primärdata är data direkt från 

huvudkällan vilken är helt ny och inte tidigare insamlad. Bryman & Bell (2011) ger 

exempel på primärdata som kan samlas in i form av deltagande observationer, 

kvalitativa intervjuer och fokusgrupper. I denna uppsats sker insamlingen av primärdata 

genom kvalitativa och semi-strukturerade intervjuer. 

 

Merriam (1994) skriver att intervju är en vanlig metod för att samla in kvalitativ data. 

Hon menar att det huvudsakliga syftet med intervjuer är att få reda på en viss typ av 

information som andra sitter inne med. Yin (2007) menar att intervjuer är målinriktade 

och har direkt fokus på studiens frågeställning vilket är en av anledningarna till varför 

de används. Således påtalas att genom en intervju får forskaren insikter och upplevda 

orsakssamband. Författaren framhåller även att svagheter med intervjuer är att 

individerna kan påverka varandra och svaren blir därför missvisande. Bell (2005) 

styrker detta genom att säga att människor påverkar varandra, vare sig vi vill det eller 

inte, och därav kan resultaten påverkas. Fortsättningsvis påtalar hon att intervjufrågorna 

kan vara ställda utifrån förutfattade meningar som färgar svaren. Yin (2007) menar att 

en annan svaghet är att frågorna kan vara dåligt formulerade vilket i sin tur leder till 

missvisande svar. Författaren framhåller att respondenten kan ha minnesluckor där 

denne fyller i med falsk eller påhittad information vilket kan ge en skev bild i 

slutrapporten. Merriam (1994) påtalar att det är mycket som spelar in i hur resultatet av 

intervjun blir, till exempel samspelet mellan intervjuare och respondent. Författaren 
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menar att i gruppintervjuer har även samspelet mellan respondenter inverkan på 

intervjun och faktorer styr bland annat vilken information som kommer fram.  

Bryman och Bell (2011) markerar att det finns tre olika strukturer av intervjuer; 

strukturerad, ostrukturerad och semi-strukturerad. Författarna menar att vid en 

ostrukturerad intervju så utgår intervjun från lösa anteckningar och utifrån ett par 

bestämda frågor. Således innebär det att respondenten får svara fritt på frågorna, berätta 

och förklara ämnet vilket i sin tur kan leda till följdfrågor. Fortsättningsvis är den 

ostrukturerade intervjun mer som ett samtal mellan intervjuaren och respondenten än en 

ren intervju med frågor och svar. Justesen och Mik-Meyer (2010) menar att den 

ostrukturerade metoden lämpar sig för explorativa undersökningar där intervjuaren 

endast har lite förkunskap om ämnet och respondenten kan leda in samtalet på 

intressanta områden. Bell (2005) menar att ostrukturerade intervjuer kan ge intervjuaren 

en mängd viktig information om den utförs på ett skickligt sätt.  

 

Bryman och Bell (2011) påtalar att den semi-strukturerade intervjun skiljer sig från den 

ostrukturerade intervjun då den semi-strukturerade har en mer bestämd bas med frågor 

som ska ställas i en viss följd. Författarna fortsätter och berättar att vid både den semi-

strukturerade samt den ostrukturerade bör frågorna vara utformade på ett sätt som 

möjliggör för respondenten att svara fritt och utveckla sina svar. Justesen och Mik-

Meyer (2010) menar att i den semi-strukturerade intervjun ställer intervjuaren samma 

öppna frågor till alla intervjupersonerna i projektet, även om de har en viss anpassning 

efter personerna och dess position. Våra intervjuer är av semi-strukturerad struktur då vi 

vet angående vilka område vi vill ha information men ändå vill lämna utrymme för våra 

respondenters egna kommentarer och åsikter. Vi ställer följdfrågor efter 

respondenternas svar och får på så vis en djupare förståelse för ämnet. 

 

Merriam (1994) menar att för att en intervju ska ge god information måste bra frågor 

formuleras och för den ovana intervjuaren kan då ett intervjuschema eller en 

intervjuguide användas. Bryman och Bell        håller med och även de menar att en 

interv uguide med fördel används vid interv uer. De menar att interv uguiden består vid 

ostrukturerad- eller semistrukturerad interv uer av minnesanteckningar över 

ämnesområden som skall täckas och frågeställningar som kommer att beröras.  erriam 

(1994) menar att utarbetandet av en intervjuguide fyller två funktioner. För det första är 

det ett sätt att översätta undersökningens mål till specifika och mätbara termer. För det 
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andra är det ett sätt att motivera respondenterna och dela med sig av sin kunskap om 

den företeelse som ska studeras. Bryman och Bell (2011) framhåller att vid en 

ostrukturerad- och semi-strukturerad intervju bör frågorna i intervjuguiden vara 

utformade så att respondenten på ett så fritt sätt som möjligt kan svara fritt och utveckla 

sina svar. Vi utgår från vår teoretiska syntes och bygger en intervjuguide utifrån de tre 

huvudrubrikerna i syntesen för att hela tiden hålla oss till ämnet och försöka besvara 

syftet. Vi använder en intervjuguide för att underlätta för oss själva i intervjuarbetet och 

för att våra frågor ska hålla sig inom ramen för studien. 

 

Valet av respondenter grundar sig i deras expertis, yrkeserfarenhet och vilka företag de 

representerar. Vi har utifrån syftet kontaktat så kunniga människor som möjligt inom 

branschen från företag som är stora aktörer på resemarknaden och trendspanare. 

 

Vi har valt följande respondenter. 

 Patrik Marklund, Produktchef på Thomas Cook, Ving. 

Patrik Marklund har en lång bakgrund inom Thomas Cook koncernen och har arbetat 

med många funktioner inom företaget, både i Sverige och i utlandet. De senaste 15 åren 

har han arbetat som produktchef för Thomas Cook i Norden. Intervju 2013-12-05. 

 Martin Ahlberg, VD/ konsult på FIN-S, TravelTrends 

Martin Ahlberg är konsult i resebranschen och har jobbat inom resebranschen i hela 

sitt yrkesliv. Han har haft en egen verksamhet i 19 år och varit president för SKAL 

international (International association of travel and tourism professionals). Intervju 

2013-12-05. 

 Johanna Ruthström, projektledare på TUI Nordic, Fritidsresor 

Johanna Ruthström arbetar som projektledare inom research and development projekt 

på Fritidsresors produktavdelning. Intervju 2013-12-13. 

 Johanna Danielsson, trendspanare på Kairos Future 

Johanna Danielsson är partner, COO och ansvarig för området resor och turism på 

Kairos Future. Hon har många års erfarenhet av analys- och konsultverksamhet för 

turismindustrin, tidigare har hon jobbat både som konsult i eget företag och som vice 

VD för ett turismforskningsinstitut i Tyskland. Intervju 2013-12-16. 

 Joachim Svenezon, Destination manager på Solresor 
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Joachim Svenezon jobbar med destination management och har varit på solresor i 11 

år. Arbetar med bland annat hotellavtal, servicefrågor, HR-frågor och marknadsföring. 

Intervju 2013-12-11. 

2.4.2. Sekundärdata 

Krishnaswami & Satyaprasad (2010) skriver att sekundärdata är information och data 

som sedan tidigare blivit insamlad och sammanställd för ett annat syfte. De fortsätter 

beskrivningen av sekundärdata som information som kan ha samlats in av forskare, 

myndigheter, organisationer. Författarna framhåller vikten av att sekundärdata samlats 

in för ett annat ändamål vilket kan påverka hur materialet ska värderas. Fortsättningsvis 

innebär detta att det finns olika användningsområden för sekundärkällor, exempelvis 

som referenser i uppsatser då statistik eller siffror används i bakgrundsinformationen till 

en studie. Författarna påtalar att sekundärdata också kan användas för att testas och 

jämföras mot primärdata eller användas som ett komplement. Bryman & Bell (2011) 

menar att det finns stora fördelar att jämföra och dra paralleller mellan primär- och 

sekundär data, vilket de kallar att göra en sekundäranalys genom vilken forskaren kan 

dra stor nytta av redan sammanställd data av hög kvalitet. Krishnaswami & Satyaprasad 

(2010) framhåller också fördelar med sekundärdata som kostnadseffektiv, lättillgänglig 

och positivt för att enklare kunna dra vetenskapliga generaliseringar. Sekundärdata i 

denna uppsats används endast i inledningen för att skapa en problematik och för att 

stärka problemdiskussionen. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Bell (2005) förklarar kortfattat de två begreppen, reliabilitet och validitet som 

tillförlitlighet och giltighet. Enligt Merriam (1994) är reliabilitet ett mått på i vilken 

utsträckning undersökningen kan upprepas och om undersökningen kommer ge samma 

resultat vid upprepning, det vill säga hur tillförlitlig undersökningen är. Justensen och 

Mik-Meyer (2011) och Gummesson (2000) bekräftar detta genom att säga att 

tillförlitlighet är ett annat ord för reliabilitet och att reliabiliteten beskrivs som stor när 

en annan forskare genomför en likadan undersökning med samma resultat. Bell (2005) 

påtalar att reliabiliteten är ett mått på i vilken utsträckning tillvägagångssättet ger 

samma resultat vid olika tillfällen. Yin (2009) poängterar att det är viktigt att i en 

kvalitativ studie dokumentera tillvägagångssättet för att samma undersökning ska kunna 

genomföras med samma resultat igen och skapa reliabilitet. Bell (2005) förklarar att 
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validitet är ett mer komplicerat begrepp, ett mått på om frågan kan beskriva det som ska 

beskrivas. Yin (2009) menar att ett problem som ofta tas upp som kritik av studier är att 

författaren oftast misslyckas att ta fram ett tillräckligt objektivt underlag av data då 

författaren ofta färgas av sin egen subjektivitet. Enligt Merriam (1994) handlar validitet 

om i vilken utsträckning undersökningens resultat kan översättas och stämmer överens 

med verkligheten. Denscombe (2012) styrker detta genom att säga att validitet är det 

som avgör om den insamlade datan är relevant och belyser den specifika 

forskningsfrågan. Gummesson (2000) markerar att för en studie ska vara giltig måste 

datan vara av relevant karaktär och spegla vad som undersöks. Yin (2009) menar att för 

att stärka giltigheten i en studie ska författaren använda flera olika källor och visa 

sambanden mellan de. Fortsättningsvis stärks den interna validiteten i studien om 

författaren hittar och visar mönster och även framhåller motsägelser som framkommer 

under studiens gång. Vidare framhålls att den externa validiteten stärks i fallstudien om 

fallet kan styrkas av teori medan i en flerfallstudie har upprepning en betydande roll för 

validiteten.  

 

Bell (2005) menar att om en fråga inte är tillförlitlig saknar den även giltighet, men det 

betyder inte att giltigheten är hög bara för att tillförlitligheten är det. Författaren menar 

att om frågan attackeras på fel sätt blir svaret eller resultatet aldrig giltigt. Bryman och 

Bell (2011) poängterar en problematik som finns med tillförlitligheten i kvalitativa 

arbeten. Författarna påpekar att då den sociala miljön som forskningen sker i inte går att 

frysa är det svårt att påvisa att resultaten går att upprepa. Således är det viktigt att vi i 

vår studie beskriver miljön och tillvägagångssätt detaljerat för att läsaren ska få en 

tydlig bild. Det är också av stor vikt för att styrka förutsättningarna att det resultat vi får 

skulle kunna upprepas vid samma studie i framtiden. Genom att vårt tillvägagångssätt är 

dokumenterat kan studieprocessen följas och tillförlitligheten höjs. Våra intervjuer är 

inspelade och vi kan därför gå tillbaka till den direkta källan för bekräftelse på 

trovärdigheten i svaren. Relevansen av våra respondenter ger en ökad karaktär av 

tillförlitlighet då de är noggrant utvalda och speglar dagens marknad på bästa sätt.  
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2.6 Kunskapsprocess 
Uppsatsens ämne har ändrats något under uppsatsen uppstartsprocess även om 

huvudsyftet att skriva om trenders påverkan funnits där från början. Intresset för trender 

började med att vi själva identifierade hur resebranschens olika aktörer tagit till sig den 

hälsotrend vi tycker genomsyrar många delar av vårt samhälle. Vi började utifrån 

hälsotrenden men insåg tidigt att det skulle bli ett intressantare och ett bredare 

perspektiv på uppsatsen om vi utgick generellt ifrån hur trender kan påverkar en 

bransch. Vårt syfte och forskningsfråga har reviderats ett antal gånger då vi omarbetat 

problemdiskussionen och problemformulering för att skapa en så bra och tydlig röd tråd 

som möjligt med ett realistisk och uppnåeligt syfte. Uppsatsen fokus har en bakgrund i 

vårt intresse för just hälsotrenden, men vi har under våra studier även identifierat en 

avsaknad av ämnet under de kurser vi haft vilket skapade ytterligare nyfikenhet om 

varför det inte nämnts mer om trendpåverkan. Under arbetsprocessen har vi i 

teoriinsamlingen om trender funnit en avsaknad då många böcker och artiklar enbart 

nämner ämnet och inte går på djupet av trenders påverkan. Det har gjort att vi sett att 

vårt fokus är relevant och kan vara intressant för andra att läsa om vilket vår handledare 

stöttat.  

 

Efter ett utarbetat inledningskapitel och antagen metodik började vi samla in en 

teoretisk referensram vilken sedan mynnade ut i en teoretisk sammanfattning och syntes 

vilken ligger till grund för den röda tråden i vårt teoretiska och empiriska analyskapitel. 

Eftersom vi valt att gå in på djupet för att förstå ett fenomen har vi valt en kvalitativ 

metod vilket gjort att vi valt att göra semi-strukturerade intervjuer med experter inom 

området. Urvalet av respondenter har grundats i vilket företag de representerat och 

vilken roll de haft i företaget. Valen av företag har fallit främst på researrangörer då de 

har erfarenhet av en så stor del av resebranschen med en insyn i hotell, flyg, 

restauranger, aktiviteter och mycket annat. Även trendspanare har intervjuats som 

representerar en mer övergripande syn på trender och inte har några speciella intressen i 

branschen vilket kan stärka objektiviteten. Eftersom intervjupersonerna arbetar i en 

bransch med hårt tryck inför julen och i flera olika storstäder har intervjuerna tagit plats 

över distans antingen via telefon, Skype eller mejl. Kontakten med respondenterna har 

gjorts antingen via mejl eller telefon där vi presenterat oss och vårt syfte med uppsatsen. 

Detta har mottagits väldigt positivt och även gjort att vi också fått intervjuer med tre av 

fyra av de stora researrangörerna; Ving, Fritidsresor och Solresor. Intervjuerna har 
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utgått från den teoretiska syntesen och en mindre intervjuguide har utformats. Det har vi 

gjort för att hela tiden ha uppsatsen syfte i bakhuvudet och hålla intervjuerna relevanta 

och till ämnet. Efter avslutade intervjuer har materialet transkriberats och lagts in i den 

empiriska analysen. Vi har valt att blanda empiri och analys i samma kapitel för att 

undvika ett tautologiskt mönster, det vill säga att vi inte vill upprepa respondenternas 

röst. Den empiriska kopplingen till teorin blir tydligare på så vis. 

 

2.7 Metodkritik 
Bryman och Bell (2011) menar att den externa validiteten vilket de översätter till 

överförbarhet, kan bli drabbad i en kvalitativ studie då en social kontext studeras. De 

menar att eftersom en social kontext är dynamisk och resultatet av studien blir unikt 

finns skapas en problematik med hur tillförlitligt resultat blir i en annan kontext eller 

situation. Vi har i denna uppsats valt att gå på djupet av ett fenomen men inom en 

relativt stor kontext, resebranschen. Även om våra resultat skapas utifrån dynamiska 

förutsättningar så är branschens storlek tillsammans med respondenternas tyngd 

tillförlitliga nog för att skapa en överförbarhet till andra branscher och sektorer. 

Silverman (2005) menar att vi alla färgas av våra erfarenheter och av att vi hela tiden 

kodar av verkligheten vilket formar vår subjektivitet och objektivitet. Eftersom vi valt 

att skriva en kvalitativ uppsats där djupgående intervjuer står för den empiriska delen så 

innebär detta också att respondenterna är subjektiva i sina svar vilket då kan ses som en 

svaghet. Dock anser vi att vi inte hade fått samma djup i uppsatsen om vi valt att gå 

tillväga på något annat sätt. Vi som författare kodar också av verkligheten på så vis att 

vi har förkunskaper som påverkar vår uppsats.  

 

Insamlingen av primärdata i det empiriska kapitlet har skett genom semi-strukturerade 

intervjuer som genomförts primärt via telefonintervjuer men även via Skype och e-post. 

Vi är medvetna om att uppsatsen trovärdighet hade ökat genom att ha intervjuerna 

ansikte mot ansikte men då vi inte hade den möjligheten valde vi att istället väga upp 

det med att intervjua kvalificerade personer som representerar de största företagen inom 

deras gebit. Eftersom vi intervjuat respondenterna utefter en semi-strukturerade 

intervjuguide har det funnits utrymme för följdfrågor och ett mer diskussionsliknande 

intervjuklimat. Detta innebär att vi som intervjuare kan påverka respondenternas svar 

genom hur vi ställer frågan eller komma med antydande. Insamlingen av sekundärdata 
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har endast insamlats med syfte att stärka problematiken kring ämnet i det inledande 

kapitlet och inte för att jämföra eller styrka den primärdata vi insamlat från 

respondenterna. Vi anser att det är viktigt för uppsatsen djup och trovärdighet att endast 

primärdata använts för att besvara uppsatsens syfte. Sekundärdata i sin tur kan vara 

missvisande då den insamlats med ett annat syfte.  
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3. Teori      
I f l ande kap tel kommer v  att presentera v r referensram o h f rklara de teor er som 

l   er t ll  rund f r att  esvara uppsatsens syfte   ap tlet  r  ndelat   tre avsn tt d r de 

tv  f rsta  r t ll f r att f rtydl  a v lka teor er v  valt att fokusera p  o h det s sta 

avsn ttet  r en sammanfattn n  av referensramen   

   

3.1 Varumärke och position på marknaden 
Under följande rubriker kommer teori runt varumärke, positionering, och 

differentiering presenteras för att ge en förståelse om vad ett företags position på 

marknaden innebär. 

 

3.1.1 Vad är ett varumärke 
Kapferer (2012) beskriver ett varumärke som ett namn med makten att påverka. Ett 

varumärke ger en känsla av förtroende, respekt, passion och engagemang. 

Fortsättningsvis erbjuder dagens samhälle många val och kunder har inte tid att jämföra 

alla de olika valen var gång innan de tar sitt beslut. Siljerud (2011) skriver att dagens 

konsumenter ofta har bra koll på konkurrenternas priser och erbjudanden, i många fall 

till och med bättre koll än säljarna själva. Författaren menar att detta har lett till att 

konsumenterna har gått från att tacksamt ta emot det som erbjuds till att vara mer kräsna 

och ha högre krav på det de vill ha. Fortsättningsvis måste företagen lägga ett större 

fokus på kunderna i sitt arbete då det i slutänden är kunden som väljer. Aaker (1996) 

framhåller att det är den förväntade kvalitén kunden köper. Aaker (1996) och Kapferer 

(2012) markerar att företag därför måste skapa positiva mentala associationer hos 

kunden med sina varumärken, såsom förtroende och respekt för att få de att välja just 

dem i myllret av konkurrenter. Författarna fortsätter genom att beskriva att ett starkt 

varumärke leder till konkurrensfördelar på marknaden. Kapferer (2012) påtalar att 

makten av ett varumärke kan snabbt gå förlorad om det styrs på fel sätt. Ofta talas det 

om ett varumärke som endast logotyp eller namn. Således poängteras att företag bör se 

på ett varumärke som hela systemet; produkten eller servicen, namnet och konceptet. 

 

3.1.2 Turism som serviceprodukt och erbjudande  
Cooper et al. (2008) påtalar att turism, gästfrihet och fritidsaktiviteter är 

serviceprodukter av särskild karaktär som skiljer sig åt från traditionella varor. 
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Författarna fortsätter och menar en förståelse för komplexiteten av serviceproduktens 

koncept är av yttersta vikt för att kunna marknadsföra turism på ett framgångsrikt sätt. 

Cooper et al. (2008) pekar på tre distinkta karaktärsdrag som skiljer serviceprodukten 

från traditionella varor. 

 

1. Serviceprodukter är immateriella. Det innebär att serviceprodukten inte kan bli 

utvärderade eller demonstrerade innan de konsumeras. Turismerbjudanden 

marknadsförs oftast med ett löfte om leverans, kvalitet, nytta, komfort etc. 

2. Serviceprodukter kan inte lagras. Det innebär att en tjänst som ett hotellrum eller en 

flygstol som inte blivit såld för dagen inte kan lagras. Just denna egenskap tillsammans 

med säsongefterfrågan inom turismindustrin påverkar hur priserna kan skilja sig 

markant åt under ett helt år för samma tjänst. 

3. Serviceprodukten är oskiljbar. Det innebär att serviceprodukten oftast är producerad 

samtidigt som den är konsumerad. Att serviceprodukten är oskiljbar innebär oftast 

också en interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden vilket gör tjänsteleveransen 

extra känslig. 

 

Cooper et al. (2008) nämner ytterligare karaktärsdrag som är utmärkande för turism 

som serviceprodukt så som att kunden exponeras en väldigt kort tid för 

serviceleveransen vilket ställer krav på varumärket att bygga relationer. Författarna 

menar också att serviceprodukter kräver mycket personal samtidigt som kunderna ska 

kunna göra mer på egen hand samt att semiotik och design har en viktig roll då 

tjänsterna är immateriella och lätta att kopiera. 

 

Grönroos (2007) beskriver att det totala serviceerbjudandet kan definieras av varor, 

service och andra komponenter som exempelvis information. Således innehåller 

serviceerbjudandet inte bara själva resan eller upplevelsen utan även service kring resan 

som kundtjänst och andra administrativa delar. Författaren pekar på vikten av att visa 

för kunden vilket värde den får genom alla delar av erbjudandet, vilket inte går genom 

att framhålla sina teknologiska fördelar då kunderna idag ser de som självklara utan det 

handlar om att visa på mer personliga värden för kunden. 
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3.1.3 Varumärkesidentitet och image 
Enligt Uggla (2006) representerar varumärkesidentitet det ett varumärke vill bli och inte 

nödvändigtvis är. Författaren menar att identitet är ett avsändarperspektiv medan image 

är mottagarens bild av varumärket. De Chernatony et al. (2011) förtydligar detta med att 

påstå att imagen är kundens mentala bild av vad och vem varumärket står för. 

Författarna fortsätter och skriver att när företagets identitet, stämmer överens med 

kundens behov, värderingar och livsstil blir varumärket attraktivt för kunden att 

konsumera. Kapferer (2012) skriver att identiteten är det som ska ligga i grund för 

positioneringen av varumärket. Således är det visionen och kärnvärdena i varumärket 

som ligger i grund till identiteten. Författaren fortsätter att förklara att ett företags 

identitet är det som hjälper organisationen att känna att de verkligen finns, att de är 

unika med sin egen historia och annorlunda från alla andra. Fortsättningsvis är image 

och lönsamhet direkt sammankopplade och har kunderna en bra och tydlig image av 

varumärket är chansen att de är nöjda och villigt betalar för produkten eller servicen. 

Conrady och Buck (2010) menar att det finns en stark koppling mellan ett företags 

varumärke och image och dess sociala ansvarstagande. Författarna menar att denna 

koppling gör att företags sociala ansvarstagande blivit en daglig agenda med krav om 

kompetens och kvalitet. Roy och Banerjee (2007) menar att för att säkerhetsställa 

företagets framtid är det viktigt att vara medveten och förstå kopplingen mellan identitet 

och image. Således är det en viktig uppgift att förstå kunden och identifiera gapet 

mellan image och identitet för att sedan kunna reparera det. Ett stort gap kan leda till en 

försvagad position på marknaden och ge skador på varumärket och företaget som inte 

kan repareras.    

 

3.1.4 Positionering och differentiering 
Kotler et al. (2010) menar att för att lyckas på den hårt konkurrensutsatta marknaden 

idag måste företag erbjuda det kunden vill ha och behöver; kunden måste vara i fokus. 

Författaren menar att efter det att företaget har bestämt vilken målgrupp de ska rikta sig 

mot, ska de bestämma hur de vill differentiera sig gentemot konkurrenterna och vilken 

position de vill ha på marknaden. Fortsättningsvis är positionen platsen företaget och 

varumärket får i jämförelse med konkurrenter i kundens medvetande och positionen bör 

vara klar och distinkt. Crompton (2006) styrker detta genom att säga att positionen är 

den företaget får i kundens medvetenhet i jämförelse med de andra företagen på 

marknaden som konkurrerar om samma kunder och pengar. Kapferer (2012) menar att 
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positionen hör ihop med identiteten, identiteten bestämmer vad företaget kan göra och 

hur de kan positionera sig på ett lämpligt vis. Uggla (2006) markerar att i den värld vi 

lever i idag, där vi i Sverige möts av över 3000 kommersiella meddelanden om dagen, 

är det av stor vikt att skaffa sig en distinkt plats i kunders medvetande. Författaren för 

även fram att alla köpbeslut bygger på jämförelser. Fortsättningsvis framhålls att när 

kunden väl gjort sitt val av varumärke, och varumärket gjort sig en plats i kundens 

medvetande finns en stor chans att kunden håller sig till det då han/hon slipper gå 

igenom hela processen igen. Författaren markerar att varumärket ska positioneras på två 

nivåer; relationen till kategorin och vilka produkter varumärket ska sammankopplas 

med, därefter gäller det att positionera den essentiella skillnaden gentemot 

konkurrenterna.  

 

Uggla (2006) skriver om hur företag kan arbeta med positionering av sitt varumärke. 

Fortsättningsvis beskrivs det första steget av positioneringsprocessen som att förstå 

varumärkets meningsinnehåll genom att studera vad människor förknippar varumärket 

med. På så vis skapas en mental karta över varumärket. Således kan den i sin tur 

användas för att framställa varumärket på ett realistiskt och fördelaktigt vis i relation till 

konkurrenterna. Sista steget är att fånga in kontentan av varumärket - här vägs 

företagsperspektivet mot kundens perceptioner. Författaren menar att en bra genomförd 

positionering ska grundas på en tydlig segmentering och ska uttrycka ett tydligt löfte 

som de kan uppfylla.  

 

Kotler et al. (2010) påvisar det faktum att om produkten eller servicen företaget 

erbjuder verkar vara likadan som konkurrenters finns det ingen anledning för kunden att 

köpa den. Författarna fortsätter att förklara att en framgångsrik positionering av 

varumärket är en faktor som får kunder att betala lite extra då de ser ett högre värde i 

produkten eller servicen. Således är det därför viktigt att hitta en unik position på 

marknaden för att differentiera sig. Uggla (2006) skriver att när något ska positioneras 

bör företaget ställa sig fyra frågor; för vad, för vem, för vilket tillfälle och i förhållande 

till vad ska produkten eller tjänsten positioneras? Författaren markerar att ett 

varumärkes positionering kan stärkas av en genomtänkt och utpräglad 

varumärkesidentitet. Kotler et al. (2010) menar att marknadsavdelningen måste ha en 

klar bild av vad det är företaget vill leverera och vilken position de vill ha på marknaden 

och sedan skapa marknadsföringen utifrån det. Författarna framhåller att i slutänden är 



21 
 

det alltid kunderna som avgör varumärkets position och hur de uppfattar varumärket är 

det som formar bilden av varumärket. Således menar författarna att positionering kan 

kortfattat beskrivas som hur företag förstärker varumärkets position på marknaden, 

inom vilket område och hur det skiljer sig från andra inom kategorin. Det framhålls att 

identiteten och positioneringen är det som sätter grunden för hela företaget, vad det ska 

och inte ska göra. Författaren fortsätter att förklara att när företaget har hittat sin 

position ska de även finna ett sätt att differentiera sig gentemot konkurrenterna.  

 

Kotler et al. (2010) menar att om kunderna ser de olika företagens erbjudande som 

liknande bryr de sig mindre om företaget och desto mer om priset och det är nu vikten 

av differentiering kommer in. Författaren skriver att differentiering kan visas genom 

fysiska attribut, service, personal, läge eller image. Fortsättningsvis är det viktigt att 

sättet företaget differentierar sig är relevant, tydligt, kommunicerbart, vinstgivande för 

företaget och prisvärt för kunden. Författarna menar att konkurrenter inte heller ska 

kunna kopiera konceptet allt för lätt. Schmitt (2003) skriver att differentieringen i 

många fall kan vara irrelevant då företaget endast fokuserar på att hitta ett sätt att 

utmärka sig och inte har kundens preferenser i fokus.  

 

3.1.5 Repositionering 
Enligt Crompton (2009) är repositionering nyckeln till en fruktsam framtid inom 

resebranschen. Författaren menar att repositionering bygger på att företag ändrar sin 

existerande position som de etablerat på marknaden och i kunders medvetande. Uggla 

(2006) menar att repositionering handlar om att ändra positionen på något som redan är 

etablerat på marknaden och i kunders medvetande. Författaren förklarar att varumärke 

bygger upp och skapar sig en position, en så kallad kärnposition. Kärnpositionen 

besitter varumärkets grundläggande värden och förändras inte i första hand. Författaren 

menar att i dagens snabbt föränderliga samhälle är det dock viktigt att hänga med i 

utvecklingen för att kunna erbjuda det som efterfrågas. Därav måste även 

kärnpositionen kunna förändras för att hela tiden vara relevant. Författaren fortsätter 

förklara att svaren på vad repositionering innebär beror på vem som tillfrågas. PR-

konsulten menar att det i första hand handlar om att förändra konsumenternas 

perception av varumärket. Brand managementkonsulten anser att det handlar om att 

förändra en vision, mission och värden i en ny riktning mer lämpad för varumärket i 
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framtiden. Sociologen ser bara repositionering som ytterligare ett sätt för 

marknadsförare att trigga konsumtionen. Således om varumärkets position på 

marknaden inte längre kan ses som relevant eller attraktiv är repositionering ett 

alternativ. 

  

“Repos t oner n   r en strate   f r att f r ndra en  ef ntl   pos t on   r ktn n  mot en 

mer attraktiv position, i syfte att bredda marknaden eller vitalisera företag, 

varumärken, människor, produkter eller platser och göra de mer relevanta och 

attrakt va p  en marknad ” 

(Uggla 2006:165) 

 

Uggla (2006) framhåller att dagens samhälle är snabbt föränderligt och det har i sin tur 

lett till snabbrörliga konsumtionsvanor och ett större tryck på företag att förbli 

relevanta. Fortsättningsvis lyfts det fram att innan en repositionering genomförs måste 

företaget vara övertygad om att de kan leverera vad de lovar och att önskvärd position 

är realistisk och nåbar i praktiken. Författaren tycker sig kunna se en ständigt ökande 

repositionering i samhället. Företag tvingas hålla sig i takt med tiden vilket han ser som 

sunt sett utifrån variationssökande konsumenter och samhällsekonomin.  

 

3.2 Trender 
Under följande rubriker kommer teori som behandlar trender, omvärldsfaktorer, 

livsstilar, referensgrupper och opinionsledare som påverkar företag inom 

resebranschen presenteras. 

 

3.2.1 Vad är en trend 
Framtidsforskaren och trendspanaren Siljerud (2011) menar att för att något ska kunna 

definieras som en trend måste det finnas en riktning av ett fenomen, det vill säga något 

ökar, minskar, växer, ombildas eller på något annat sätt förändras. Författaren fortsätter 

och påtalar att fenomen som ska räknas som trender måste var objektiva, vilket betyder 

att alla måste vara överens om en trend för att kunna definiera trenden, den måste även 

vara långsiktig annars blir den bara en dagslända eller modefluga. Enligt Frankelius 

(2001) är trender övergripande processer som formar vårt samhälle och framtiden. 

Cetron och Davies (2008) menar att trender är samhällsfenomen som formar framtiden 
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och hur världen kommer att se ut. Quattroporte (2013) markerar att trender är 

förändringsprocesser som stimulerar till samhälls- eller produktutveckling som kan 

resultera i att företag tar fram nya erbjudanden. Swarbrooke och Horner (2007) påtalar 

det speciella med vissa trender inom turismindustrin är att de påverkas av tre olika 

faktorer: turismindustrin, media och turisterna. Författarna fortsätter och menar att det 

dock är svårt att generalisera runt trender inom turismindustrin då marknadssegmenten 

skiljer sig så markant åt. 

 

Zeitoun (2008) menar att trender delas upp i mikro-och makrotrender. Författaren 

definierar mikrotrender som varumärkes- och branschspecifika trender som är 

innovativa och kortlivade men som omger människor i deras vardagsliv. Författaren 

fortsätter och kopplar mikrotrenders kortlivade karaktär med produkters livscykel som 

idag är kortare än någonsin. Penn och Zalesne (2008) har en annan definition av 

mikrotrender och menar att de är den mest kraftfulla form av trender i samhället som 

kan ha stor påverkan men att de oftast passerar utanför radarn för vilka marknadsförare 

tror har inflytande. Författarna fortsätter och berättar att mikrotrender är den personliga 

individens val och menar att det idag aldrig varit svårare att analysera och förstå 

varifrån dessa val kommer. Således påtalas vikten av att identifiera källan till dessa val, 

förstå dessa, samt kommunicera med individerna.  

 

Enligt Zeitoun (2008) är makrotrender övergripande, fundamentala och sociala 

skiftningar som influerar konsumenters attityder över en längre tidsperiod. Författaren 

fortsätter och menar att det finns bara en handfull makrotrender som influerar vårt 

samhälle och de är orubbliga för förändring av en individ eller ett företag. Således 

menas att makrotrender är viktiga för marknadsförare att erkänna och omfamna då 

dessa är en del av ett samhälle som inte går att rubba. 

 

3.2.2 Omvärldsanalys och trendspaning 
Pike (2008) menar att en omvärldsanalys är nödvändig för att systematisk och objektivt 

samla och analysera information för att stödja marknadsförare i att göra korrekta 

marknadsföringsmässiga bedömningar. Kotler et al. (2010) skriver att 

marknadsföringsmiljön består av en mikro- och en makromiljö. De framhåller även att 

marknadsföringsmiljön består av både hot och möjligheter och att framgångsrika 
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företag bör veta om hur viktigt det är att förstå och anpassa sig efter förändringar i 

omvärlden. Fortsättningsvis är det marknadsavdelningen på dessa företag som verkar 

som trendspanare och söker möjligheter i omvärlden som de kan tillvarata.  

 

Kotler et al. (2010) menar att mikromiljön består av aspekter som ligger nära företaget, 

till exempel kunder, mellanhänder och företaget i sig själv. Författarna påtalar att 

makromiljön å andra sidan är de större samhällskrafterna som till exempel ekonomi, 

konkurrens, teknologi, politik, kultur, natur och demografi. Fortsättningsvis belyses att 

duktiga ledare inom marknadsföring har en fallenhet för att samla in information om 

miljön de verkar i och även infinna sig i den miljön där kunder och konkurrenter är. På 

så vis kan de anpassa sina strategier för att möta nya utmaningar och möjligheter på 

marknaden. 

 

Rex och Kamakura (2012) menar att, för att konkurrera på marknaden är det viktigt att 

analysera sin omgivning och att trendspaning blivit allt vanligare och ett viktigare 

verktyg inom marknadsföring och reklam. Således handlar trendspaning för företagen 

om att identifiera och spåra generella trender inom konsumentbeteende. Författarna 

fortsätter med att förklara att företagen kan utföra sin trendspaning kvalitativt genom att 

finkamma och analysera vardagslivet efter tecken och skiften i konsumenters 

önskningar och behov. De belyser även att trendspaning kan ske genom kvantitativ 

analys genom att till exempel analysera hur många gånger ett sökord har blivit tweetat 

eller bloggat om.  

 

Solomon (2009) påtalar att det företag som först identifierar en trend och agerar efter 

trenden har ett övertag mot sina konkurrenter oavsett vilken bransch det gäller men 

inget är säkert eftersom en trend kan vara snabbt övergående. Författaren utvecklar sitt 

resonemang kring trender med sex frågor med exempel som marknadsförare bör fråga 

sig själva innan de börjar investera i trender eller nya innovationer. Solomon 2009: 663, 

egen översättning; 

 

 Passar trenden med grundläggande livsstilsförändringar? Många lever idag 

under pressade tidscheman, kan innovationer inte passa in i vår vardag eller 

förbättra den är det osannolikt att den blir särskilt långvarig. 
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 Vad är fördelarna? Det måste finnas tydliga fördelar för att människor ska ta 

till sig trenden. 

 Går den att göra personlig? En frisyrtrend har bara ett visst bäst-föredatum 

eftersom med tiden talar inte frisyren om vem du är när nästa alla har samma 

frisyr och då försvinner den. 

 Är det en trend eller en sidoeffekt av något annat? Hälsa och fitness är rådande 

livsstilstrender med det betyder inte att pilates eller rockringar är en trend utan 

snarare en effekt av en fitnesstrend. 

 Vilka andra förändringar uppträder på marknaden? En modefluga kan trigga 

populäriteten hos en annan produkt eller tjänst vilket är viktigt att ta hänsyn till. 

 Vem antog förändringen? Det måste vara ett viktigt marknadssegment som tar 

till sig innovationen eller trenden för att den ska bli lönsam, mindre grupper 

eller tribes adaption av en trend blir sällan långvarig. 

 

Rogers (2011) skriver om hur en individ väljer att anpassa sig efter innovationer. Han 

menar att det finns fem kategorier; innovators, early adopters, early majority, late 

majority och laggards. Burns (2011) översätter Rogers modell på företag och menar att 

det är en skala som påvisar hur snabbt ett företag väljer att anpassa sig till innovationer. 

Fortsättningsvis finns det olika fördelar och nackdelar med de olika stegen och företag 

måste överväga hur de ska gå till väga. Författaren menar exempelvis att innovators har 

fördelen att vara först medan middle och late majority kommer in i bilden när 

lönsamheten är som bäst och kan rida på vågen som andra skapat.  

 

Harper och Porter (2011) påtalar att företag bör arbeta innovativt för att upptäcka 

trender vilket idag inte är fallet då många företag arbetar för kortsiktigt och smalt. 

Således beskrivs att många är för inrutade i den dagliga aktiviteten och att företag 

misslyckas med att introducera mekanismer i verksamheten för att skapa, fånga och 

fördela trender in i företagets processer. Harper och Porter (2011) varnar för att ett 

företags marknadsföringsstrategier inte bör vara allt för kundcentrerade. Författarna har 

identifierat att kundundersökningar och fokusgrupper ofta tenderar till att svara som de 

tror företagen vill att de ska svara. Således lever kunderna själva sällan upp till deras 

egna svar vilket skapar en svår balansgång, men som även pekar på att det finns stora 

fördelar med att istället observera och studera vad människor gör snarare än lyssna på 
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vad de säger att de gör. Det betyder att kunders outtalade behov är det intressanta 

snarare än deras uttalade behov och att företag kan hitta stora möjligheter där. 

 

3.2.3 Referensgrupper och opinionsledare som trendsättare  
Kapferer (2012) lyfter fram hur det finns grupper som kan fungera som opinionsledare 

vilka han kallar för trendsättande “tribes”. Även Evans et al.     6  påtalar att enstaka 

individer eller grupper kan påverka en konsuments beteende och kallar dessa för 

referensgrupper. Solomon (2009) påtalar att alla människor tillhör och har en önskan att 

identifiera sig med grupper. Således innebär det att åtråvärda individer och grupper kan 

ha stor inverkan på konsumenters köpbeteende. Evans et al. (2006) menar också att 

konsumenter använder referensgrupper som en källa till attityder, åsikter och 

värderingar. Kapferer (2012) skriver att ur ett marknadsföringsperspektiv är inte 

företagens mål att bara slå ihop en grupp opinionsledare utan att använda sig av en 

redan färdig gruppsammansättning oavsett om den är formell eller informell. Solomon 

(2009) påtalar att det är viktigt för marknadsförare att identifiera referensgrupper för 

den typen av marknader de försöker nå för att identifiera trender. Författarna framhåller 

dock att referensgruppernas relevans tillsammans med produktens komplexitet måste 

beaktas då konsumenter inte söker efter bekräftelse i sin konsumtion när det kommer till 

enklare köp. Kapferer (2012) markerar att det måste skapas tillfällen, virtuellt eller i 

realiteten då varumärket, referensgruppen och kunden deltar i samma sammanhang med 

samma värderingar för att varumärket ska kunna bli en del av kundens livsstil.  

 

Solomon (2009) menar att den ekonomiska aspekten på livsstilar kan användas för att 

hitta snabba förändringar i hur stora sociala grupper skiftar i sina prioriteringar men 

säger också att det finns ett mer symboliskt omfamnande av livsstilar och trender. 

Kapferer (2012) menar att idag ingår alla människor i någon form av grupp, nätverk 

eller tribe vilket gör att begreppet konsumentbeteende gjort ett paradigm skifte till att 

handla om en person till att handla om grupper som delar samma livsstil och följer 

samma trender. Evans et al. (2006) kallar denna form av grupper för ett postmodernt 

konsumentbeteende där konsumenten ger uttryck för sin identitet inom ramen för 

tryggheten i gruppen. Solomon (2009) menar dock att dessa grupper oftast är ostabila 

och kortlivade för att medlemmarnas identifiering med varandras värderingar, attityder 

och konsumtionsmönster ofta är tidsbegränsad. Evans et al. (2006) påtalar också att 
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denna form av gruppmedlemskap är ostabilt, varierande och ständigt föränderlig vilket 

beror på att människor har olika livsstilar, följer olika trender och vi trivs med att byta 

mellan såväl varumärken som grupper. Författaren framhåller att dessa kortvariga och 

instabila grupper mycket bygger på gemensamma känslor, samma vanor och 

intellektuella band mellan medlemmarna och att en konsument kan tillhöra flera olika 

typer av tribes. 

 

Solomon (2009) menar att människor känner en attraktion till både andra människor och 

saker som påminner om oss själva och att där ligger grunden till varför det finns 

grupper vi ser upp till och vars beteende och attityder vi anammar. Författaren beskriver 

dessa som opinionsledare som kan påverka en person normativt, det vill säga 

fundamentala värderingar i vår personlighet eller komparativt vilket är mer tillfälligt 

och praktiskt. Evans et al. (2006) menar att trendpåverkan från opinionsledare till 

konsument sker genom informell och indirekt kommunikation men att påverkan oftast 

är så stark att marknadsförare ser ett stort värde i opinionsledare. Solomon (2009) 

beskriver hur marknadsförare försöker identifiera opinionsledare och trendsättare för 

just deras produkter och tjänster och sedan riktar marknadsföring utifrån dessa personer. 

Cantwell (2002) ger ett lysande exempel från bilindustrin hur opinionsledare kan 

fungera som en trendsättare. Författaren berättar att Cadillac Escalade blev en 

populärkulturell ikon utan att ens försöka.  ånga kanske tänker på rock’n roll när 

någon säger Cadillac men nu för tiden är Cadillac mest förknippat med hip hop utan att 

företaget ens använt hip hop i någon form av marknadsföring. Författaren fortsätter att 

förklara att genom kända artister som Jay Z och Jennifer Lopez använt sig av 

bilmodellen i musikvideos skapades en trend inom hip hop kulturen. Bilmodellen som 

tidigare var känd som en “soccer mom” bil plötsligt blev en populär bil inom hip hop 

kulturen vilket gjorde att försäljning ökade dramatiskt och bilen har blivit en 

populärkulturell ikon. 

 

Evans et al. (2006) menar att det inte alltid är så lätt att identifiera vilka som är 

opinionsledare och att det kan vara svårt att mäta hur stort deras inflytande på andra 

konsumenters beteende är. Kapferer (2012) har identifierat att för en person ska kunna 

ha influenser på sin omgivning måste denna person vara en expert, ha stor karisma, ha 

en önskan om att vara annorlunda från andra och ha en hög social visibilitet. 
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3.2.4 Livsstilar som influens 
Frankelius (2001) påtalar att trender är övergripande processer som antas att forma vårt 

samhälle och framtiden. Således kan trendanalyser användas på ett fördelaktigt vis för 

att skapa företagsspecifika omvärldskartor. Författaren menar att överlag och som en 

positiv sidoeffekt blir dessa omvärldskartor en slags allmänbildande läsning om 

samhället och utvecklingen i världen. Fortsättningsvis förklaras att trender och kunder 

hör ihop och att företag alltid bör vara uppmärksamma på pågående trender och olika 

kundgrupper på marknaden. Det poängteras även att ett problem med trendansatsen är 

att den, i stora drag, tar för givet att alla trender har samma betydelse för alla företag. 

Författaren belyser även att det är viktigt att företag bryter ner trenderna i hanterliga och 

relevanta delar för just dem, och att detta bör kompletteras med andra omvärldsfaktorer 

utöver trender. 

 

Kotler et al. (2010) framhåller att ta hänsyn till människors livsstilar är en del av det 

marknadsförare kallar för segmentering där marknaden delas in i distinkta grupper av 

köpare med olika behov, karaktär eller beteende. Författarna fortsätter och förklarar att 

efter en generell segmentering behöver företag utvärdera i vilka grupper de kan skapa 

det största kundvärdet och rikta sig mot. Uggla (2006) menar att det genomförs en 

målgruppering, vilket innebär att de relevanta segmenten av konsumenter som förväntas 

vara intresserade av erbjudandet väljs ut.  

 

Evans et al. (2006) menar att en persons livsstil kan definieras utav dennes livsmönster 

vilket reflekterar hur personen spenderar sin tid och sin inkomst. Solomon (2009) 

hävdar att en ren ekonomisk definition av en livsstil representeras av hur en person 

väljer att fördela sin inkomst på olika platser eller mellan olika produkter och tjänster 

och inom dessa olika kategorier. Solomon (2009) och Armstrong och Kotler (2011) 

lyfter fram att det finns en metod där en persons AIO dimensioner (activities, interest, 

opinions) mäts, vilket innebär en persons aktiviteter, intressen och åsikter. Enligt 

författarna innebär en sådan analys att en hel livsstil snarare fångas än en social klass 

eller personlighet vilket betyder att ett förväntat mönster av agerande och interaktivitet i 

verkligheten fångas. Evans et al. (2006) förklarar att det betyder att företag kan dela in 

människor i olika livsstilar i homogena grupper beroende på vad de konsumerar inom 

olika kategorier. Armstrong och Kotler (2011) nämner att livsstilskoncept är kritiskt för 

marknadsförare att förstå då värdet för kunden är det som ligger till grund för inköpet 
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och att kunder inte bara köper en produkt utan de köper den livsstil som varumärket 

representera. Författarna fortsätter och påtalar att en produkt eller ett varumärke inte 

bara måste tilltala det livsstilkoncept som kunder har utan att även andra livsstilar som 

uppfattas som exotiska kan vara attraktiva och skapa värde för konsumenter.  

 

Solomon (2009) och Evans et al. (2006) förklarar att människor själva delar in sig i 

grupper utefter livsstil vilka marknadsförare kan använda när de marknadsför nya 

produkter. Kotler et al. (2010) påtalar att marknadsförare söker efter relationen mellan 

produkter och människors benägenhet till ansträngning och egna prestationer. 

Författaren exemplifierar genom att beskriva skillnader mellan resenärer som köper all-

inclusive resor och de som syr ihop sina egna resor. Där all-inclusive resenärer oftast är 

mer sociala, angelägna och slappnar av mer på semestern vilka är livsstils attributer som 

marknadsförare kan dra nytta av. Solomon (2009) framhåller att marknadsförare även 

tittar på människors livsstilar utifrån ett tidsperspektiv, exempelvis hur många timmar i 

veckan som läggs på fritidssysselsättningar. Författaren fortsätter och lyfter fram en 

intressant undersökning från USA, där människor fritid i åldrarna 32-43 minskat mellan 

åren 1973-2008 från 26 till 16 timmar vilket självfallet också påverkar konsumtionen. 

Fortsättningsvis framhålls att även om människor faller in i samma sociala och 

ekonomiska mönster så finns det alltid en injektion av individualism som sätter en twist 

i en persons livsstil vilket innebär att marknadsförare måste gå djupare. Således belyses 

att det optimala för en produkt är om den kan tilltala både en grupptillhörighet eller 

livsstil samtidigt som den är individuellt anpassad. 

 

3.3 Teoretisk sammanfattning och syntes 
Vi har utifrån den teoretiska referensramen utformat en teoretisk sammanfattning där vi 

tar upp relevanta och viktiga teoretiska aspekter för denna uppsats. Syntesen kommer 

att fungerar som en övergång mellan teori och analys genom att vi belyser och för fram 

de viktigaste teoretiska aspekterna. 

 

Utifrån teorikapitlet har vi har identifierat hur ett företags varumärkesidentitet, det vill 

säga vad företaget vill kommunicera genom sitt varumärke till kunderna kan influeras 

av rådande trender. Vidare har vi sett tecken som visar på att trender är 

förändringsprocesser som stimulerar till samhälls- eller produktutveckling som kan 
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resultera i att företag kan ta fram nya erbjudanden. De påtalas även i kapitlet att 

beroende på varumärkets tidigare kommunicerade värderingar kan marknadsförare 

överväga hur stora möjligheter det finns att följa trender, då det visat sig att företag är 

känsliga mot att kunderna upplever att kärnan i varumärket förändrats. Det finns 

indikationer på att det är kunden som bestämmer företagets position på marknaden och 

det är hur kunden upplever företaget som räknas. Vidare framhålls att kundens bild av 

varumärket är dess image och därför kan det vara viktigt att identitet och image ligger 

nära varandra i praktiken, då kundens förtroende för företaget ökar vilket kan förbättra 

relationen. 

 

I kapitlet framhålls att en form av trender är så kallade makrotrender, det vill säga 

fundamentala skiften i samhället som kan vara kritiska för företag att efterfölja för att 

överleva. Det framhålls vidare att referensgrupper och opinionsbildare ofta ligger till 

grund för uppkomsten och anammandet av såväl mikro- som makrotrender och de 

fungerar som så kallade trendsättare. Det påtalas att det kan vara viktigt att företag 

identifierar vilka referensgrupper som finns för sin målgrupp och vilka trender som 

finns i målgruppens omvärld. 

 

Det antyds i teorin att positionen för ett företag bör uttrycka ett löfte som kan uppfyllas 

gentemot kunderna vilket i sin tur kan ge företaget en unik position på marknaden. Vi 

ser tecken på att trender kan användas för företag att skaffa sig en unik position på 

marknaden och differentiera sig, det vill säga erbjuda något som sticker ut och är 

relevant för kunden. Om företaget blir först med att använda sig av trenden i sitt 

erbjudande kan det bli ett sätt att differentiera sig gentemot konkurrenter på marknaden. 

Det framhålls att om företag väljer att anpassa sig efter trender för att nå en mer 

attraktiv position på marknaden kan repositionering behövas. Repositionering kan 

innebära att ändra den etablerade positionen i kunders medvetande exempelvis från lågt 

pris till kvalitet. Det kan företag göra för att hänga med i utvecklingen och erbjuda det 

som efterfrågas. Kapitlet antyder att företag på så vis har möjlighet att utnyttja trenden 

utan att förlora sin identitet och position.  

 

Det finns teori som påvisar att omvärldsanalyser idag är viktiga och nödvändiga för att 

samla in och analysera information i den miljö företaget verkar i. 

Marknadsföringsmiljön kan bestå av både hot och möjligheter och framgångsrika 
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företag bör veta hur viktigt det är att anpassa sig efter förändringar i omvärlden. Det 

påtalas att trendspaning för företagen idag handlar om att finkamma och analysera 

skiften i konsumenters vardag vilket kan vara kritiskt för att kunna konkurrera på 

marknaden och behålla sin position. De finns även teori som pekar på att trender är så 

viktiga att företag som snabbt identifierar dem och agerar kan få ett övertag på 

marknaden gentemot sina konkurrenter då de kan skapa ett unikt erbjudande. Det 

framhålls även i kapitlet att en ytterligare viktig aspekt i att trendanpassa sitt erbjudande 

är att aldrig förlora sin identitet i jakten på en stärkt position. Teorin visar också tecken 

på att företag kan stärka sin position på marknaden genom att hitta de trender som 

passar dem och bryta ner de till användbara delar.  

 

Genom att framhålla de mest intressanta aspekterna från den teoretiska referensramen 

har vi tagit fram tre påstående som baseras på vad teorin vi utgått från visar tecken på. 

Dessa påståenden kommer fungera som rubriker och skapa en struktur och röd tråd i 

kommande kapitel där det viktigaste ur teorin analyseras med hjälp av empiri.  

 

- Trender kan skapa möjligheter för nya erbjudanden. 

- Trender kan skapa differentieringsmöjligheter. 

- Varumärkets identitet är känslig för trender. 
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4. Teoretisk och empirisk analys 
I f l ande kap tel presenteras den emp r ska datan o h knyts  hop med den teoret ska 

referensramen för att visa vilka tendenser och relationer vi funnit mellan trender och 

resebranschen. Nedan följer en presentation av de personer vi valt att intervjua: 

 

 Patrik Marklund, Produktchef på Thomas Cook, Ving. 

 Martin Ahlberg, VD/ konsult på FIN-S, TravelTrends. 

 Johanna Ruthström, Kundresearcher på TUI Nordic, Fritidsresor. 

 Johanna Danielsson, Partner, COO, ansvarig för turism och resor 

på Kairos Future. 

 Joachim Svenezon, Arbetar med destination management på Solresor. 

 

Den teoretiska och empiriska analysen är strukturerad efter den teoretiska syntesen som 

utformades i föregående kapitel. Vi har valt att använda oss av tre rubriker utifrån den 

teoretiska syntesen som fångar de teoretiska aspekter vi identifierat som betydelsefulla 

för uppsatsens syfte och fråga. 

 

4.1 Trender kan skapa möjligheter för nya erbjudanden. 
I detta avsnitt analyseras empirisk data tillsammans med teori beträffande trender, 

trendspaning, omvärldsanalyser, erbjudande och opinionsledare. 

 

4.1.1 Vad är en trend? 
Siljerud (2011) framhåller att det som utmärker en trend är en riktning av ett fenomen, 

det vill säga något ökar, minskar, växer, ombildas eller på något annat sätt förändras. 

Författaren påtalar att fenomen som ska räknas som trender måste var objektiva, vilket 

betyder att alla bör vara överens om en trend för att kunna definiera trenden, den bör 

även vara långsiktig annars blir den bara en dagslända eller modefluga. Frankelius 

(2001) och Cetron och Davies (2008) menar att trender är övergripande processer som 

formar vårt samhälle och framtiden. Även Quattroporte (2013) markerar att trender är 

förändringsprocesser som även kan resultera i att företag tar fram nya erbjudanden. 

Marklund anser att en trend är en förändring av det rådande tillståndet. Han tycker även 

att det krävs att förändringen ska ha en viss varaktighet. Förändringen kan vara allt från 

mycket liten till mycket stor. Ahlberg förklarar en trend som en företeelse eller ett 
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fenomen som direkt eller indirekt inverkar på en bransch. Påverkan sker omedelbart 

eller i framtiden, gör avtryck och är vägvisande på något sätt. Således kan vi se en 

tydlig koppling mellan respondenternas definition och teorins definition av en trend. 

Swarbrooke och Horner (2007) påtalar det speciella med vissa trender inom 

turismindustrin är att de påverkas av tre olika faktorer: turismindustrin, media och 

turisterna. Analysen visar på ett samband mellan teori och empiri då Svenezon pekar på 

dessa tre faktorer. Han anser att en trend kan vara ett intresse (ex: mat, träning, kultur) 

eller ett resmål eller land som på bred front får stort genomslag i media och även som 

dyker upp i sammanhang utanför kopplingen till semester. Svenezon framhåller dock en 

annan syn av tidsperspektivet på en trend än Siljerud (2011) och anser att en trend kan 

vara en “fluga” men behöver inte nödvändigtvis vara något som förväntas ebba ut, utan 

trender kan vara något direkt som kommer existera en längre tid. 

 

 

4.1.2 Omvärldsanalys och trendspaning 
Rex och Kamakura (2012) och Pike (2008) poängterar att det är viktigt att analysera sin 

omgivning för att systematisk och objektivt samla och analysera information för att 

stödja marknadsförare i att göra korrekta marknadsföringsmässiga bedömningar. Vidare 

påtalar Harper och Porter (2011) hur viktigt det är för företag att arbeta innovativt och 

utanför sina egna ramar för att identifiera trender. Svenezon berättar att Solresor gör 

omvärldsanalyser och att de då också tar hänsyn till saker som initialt kanske inte ligger 

så nära deras verksamhet men som han menar ändå kan påverka. Genom Solresors 

storlek har de också resurser att göra omvärldsanalyser och titta på hur konkurrenterna 

arbetar på ett annat sätt än när de var mindre. Solresors sätt att trendspana pekar på en 

koppling till teorins mening om hur trendspaning bör gå till väga. Ahlberg har dock en 

annorlunda inställning och menar att trendspaning handlar om att gå ut i verkligheten 

och ta in det som känns trovärdigt. Ahlberg beskriver att trendspaning innebär att hänga 

med i olika medier, att gå på mässor, seminarium och ta del av pressreleaser. Han menar 

att hans företag Traveltrends som sysslar aktivt med trendspaning inte är några 

analytiker eller drar mycket egna slutsatser kring vad som är trendigt utan de tittar mest 

på sådant som andra uttryck i skrift.  
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“F reta en   Sver  e m ste leva   nuet o h kan  nte leva   n  on form av kommande 

trend, men de måste dock kunna utläsa vart saker och ting är påväg.” 

Ahlberg (2013-12-05) 

 

Marklund berättar att Ving sysslar aktivt med trendspaning och omvärldsanalyser men 

nämner även en annan intressesant aspekt om en av fördelarna Ving har som del av en 

stor koncern som Thomas Cook. Ving blir ofta kontaktat av intressenter som kommer 

med idéer och vill samarbeta med dem. Vilket betyder att de inte alltid behöver lägga 

lika mycket energi själva på trendspaning och omvärldsanalyser. Marklund tror att det 

är lättare att vara passiv om researrangören är stor och känd än om arrangören är en 

mindre och som inte så många känner till. Marklunds exempel får stöd av Rex och 

Kamakuras        samt Pike’s     8  teorier om att omvärldsanalys är viktigt men 

Marklund tar också upp en annan intressant aspekt utav att tillhöra ett känt varumärke. 

 

Rex och Kamakura (2012) och Kotler et al. (2010) pekar på att trendspaning blivit allt 

vanligare för att konkurrera på marknaden. Således handlar trendspaning för företagen 

om att identifiera och spåra generella trender inom konsumentbeteende. Ruthström 

menar att Fritidsresor inte är jättestrukturerade i arbetet gällande trender men att de är 

ganska duktiga på att ha känn för vad som är på gång. Det är ingen som har ansvar för 

trendspaning utan det är mer krossfunktionellt. Marknadsundersökningar görs på 

löpande basis där trender uppmärksammas. Ruthström påpekar dock att de framförallt 

får trenderna bekräftade i marknadsundersökningarna. Hon menar att de inte måste haka 

på en trend, men de får inte heller hamna efter om de ser att konkurrenterna blir duktiga 

på det. 

 

“Ofta har man en känsla av vart det är på väg, det är väldigt sällan man blir förvånad 

över någonting.” Ruthstr m (2013-12-13) 

 

Marklund menar att trendspanare i allmänhet försöker identifiera trender nästan innan 

de uppstår eller iallafall i ett väldigt tidigt skede. Han beskriver att Ving tror att de har 

en väldigt liten del i själva skapandet av trender och att det ofta är mycket större 

mekanismer som styr det. Å andra sidan kan Ving som researrangör förstärka trender 

och dra nytta av dem. Danielsson berättar att de som trendspanare bevakar traditionella 

medier, sociala medier, spanar på stan, följer statistik och forskning. Hon förklarar att 
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kärnan i trendspaningen är deras cirka 35 medarbetare och deras globala 

trendspaningsnätverk som både löpande och för specifika uppdrag rapporterar in 

omvärldsförändringar och trender. Hon berättar också att ett vanligt misstag är att gå på 

de trender som det rapporteras mycket om i medier vilket ger ett skevt resultat eftersom 

“hype-kurvan” för en trend ofta ligger före trendens etablering på marknaden. 

Danielsson menar att det finns en risk i att följa trender om företaget inte har koll på var 

i utvecklingskurvan trenden befinner sig. Är de för tidigt ute kommer de att förlora 

pengar. Är de för sent ute missar de intjäningsmöjligheter. Modetrender/”flugor” 

försvinner fort och det krävs ett anpassat tänk om företaget vill profitera från dem. 

Avvägningen mellan att hoppa på en trend eller inte sker genom gedigen research, 

analys och kalkyl samt strategiska beslut. Följaktligen kan vi i analysen se ett samband 

mellan teori och empiri av att trendspaning blivit ett allt viktigare verktyg för företagen 

och att det finns ett utmålat lönsamhetsintresse bakom fenomenet. 

 

Frankelius (2001) förklarar att trender och kunder hör ihop och att företag bör vara 

uppmärksamma på pågående trender och olika kundgrupper på marknaden. Swarbrooke 

och Horner (2007) förklarar vidare att det är svårt att generalisera runt trender inom 

turismindustrin då marknadssegmenten skiljer sig markant åt. Svenezon berättar att 

Solresor trendspanar mycket genom sina egna resenärer. Han berättar även att de kan se 

i branschen att charterresan börjar gå mer och mer västerut mot södra USA, Mellan- och 

Sydamerika medan resorna österut mot Thailand, Kambodja, Malaysia minskar. Även 

Marklund berättar att trender kan identifieras genom att mäta efterfrågan. Han menar att 

trender kan identifieras på andra vis, men företag kan bara mäta det de redan har, hur de 

säljer och vad de tjänar. Marklund berättar efter det att Ving hade sett i sina 

undersökningar att träning är jätteviktigt för 20-25 procent av kunderna påbörjades ett 

samarbete med SATS. För de 20-25 procenten är SATS-instruktörer, personliga tränare, 

gym och andra sorters aktiviteter ett köpkriterie. Samarbetet Ving har med SATS är 

utan tvekan en konsekvens av vad som händer på marknaden. Trots att det för 

majoriteten inte är speciellt viktigt med träningsmöjligheter så är gruppen på 20-25 

procent tillräckligt stor för att göra något av det. Ruthström berättar att de för några år 

sedan valde att haka på All-inclusive trenden. De ser till vad den stora massan 

efterfrågar och identifierade trenden, vilket nu innebär att för Fritidsresors att kunna 

erbjuda All-inclusive på så många hotell som möjligt. 
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“Det är viktigt att ha koll på sin egna marknad, titta utifrån kundernas perspektiv, se 

vad som f r ndras o h vad man kan kap tal sera p  ” Marklund (2013-12-05) 

 

Utifrån analysen kan vi se ett tydligt förhållande mellan vad respondenterna berättar och 

teorin genom tre olika exempel på hur charterarrangörerna faktiskt anpassar sitt 

erbjudande efter kundgruppers preferenser.  

 

Kotler et al. (2010) menar att duktiga ledare inom marknadsföring har en fallenhet för 

att samla in information om miljön de verkar i och även infinna sig i den miljön där 

kunder och konkurrenter är. På så vis kan de anpassa sina strategier för att möta nya 

utmaningar och möjligheter på marknaden. Ruthström berättar att för bara några år 

sedan fanns det en avdelning på Fritidsresor som hette ”research and development” där 

de bland annat arbetade med trendspaning. Numera har den funktionen flyttat ut till de 

olika avdelningarna för att komma närmre verkligheten och kunna jobba mer konkret 

med trendspaning. Svenezon tror att alla stora charterbolag generellt kikar över 

varandras axel för att identifiera trender eller för att se hur de andra arbetar. Han menar 

dock att Solresor alltid försöker sticka ut och paketera sina resor lite annorlunda än vad 

konkurrenterna gör. På så vis är det ett sätt att ta fighten om kunderna mot andra stora 

aktörerna istället för att kopiera konkurrenterna vilket skulle kräva allt för stora resurser. 

Marklund berättar det är viktigt att ha koll på sin egna marknad, titta utifrån kundernas 

perspektiv, se vad som förändras och vad de kan kapitalisera på. Han berättar vidare att 

han och personalen på Ving alltid åker på sina egna resor, de finns där deras kunder 

finns vilket inte alltid är självklart i resebranschen. Marklund har besökt över 5000 

hotell och har koll på den internationella marknaden. Vi kan i analysen se att 

respondenternas förhållningssätt till informationsinsamling får stöd av Kotler et als. 

(2010) teori om hur marknadsförare samlar sin information och anpassning för att möta 

nya utmaningar. 

 

“V  p verkas v ld  t mycket och slåss om samma produkter som resten av världen.” 

Marklund (2013-12-05). 

 

Frankelius (2001) menar även att det är viktigt att företag bryter ner trenderna i 

hanterliga och relevanta delar för just dem, och att detta kan kompletteras med andra 

omvärldsfaktorer utöver trender. Kotler et al. (2010) förtydligar vikten för en 
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trendspanare att inte bara samla in information, utan även vända informationen till 

användbar data. Marklund förklarar att Ving använder sig inte bara av att titta på sina 

resenärer utan även av interna förslagslådor där alla i företaget är välkomna att komma 

med förslag. De tittar även på vad som sker internationellt sätt, på andra marknader 

runtom i världen. Frankelius (2001) och Kotler et als (2010) teori stärker Marklunds 

förklaring om hur trender kan kompletteras och användas, men även Svenezons då han 

berättar om hur Solresor försöker arbeta med vad som är relevant för dem. Svenezon 

talar om en nuvarande vandringstrend där de börjar få konkurrens på vissa destinationer 

från företag som är mer nischade. Trenden pekar mot att resenärerna i större 

utsträckning flyger reguljärt och sedan möter upp arrangören och Solresor måste därför 

värdera om de ska ta fighten mot de mindre företagen och utveckla sitt erbjudande. 

Även Danielsson ord stärks av teorin om att bryta ner trender i hanterliga bitar och vad 

som kan användas. Hon påpekar att reseproducenter som till exempel charterbolagen, 

över lag ofta anpassar sig till trender som de tar till sig internt vilket ofta sker genom 

analys av sin bokningsdata. Men Danielsson markerar även att vissa reseproducenter 

arbetar seriöst med en bredare trendspaning utanför den egna organisationen på 

kontinuerlig basis för att hitta användbar data. 

 

4.1.3 Utformning av ett erbjudande 
Quattroporte (2013) skriver att trender är förändringsprocesser som stimulerar till 

samhälls- eller produktutveckling som kan resultera i att företag tar fram nya 

erbjudanden. Teorin stärker tydligt empirin då Ahlberg berättar att företag måste 

anpassa sina erbjudanden efter trender och efter hur världen förändras. Han fortsätter 

och påtalar att resor säljs normalt med någon form av framförhållning, det innebär för 

aktörerna i resebranschen att de måste ha kapacitet, kunskap, empati, intuition och 

kunna se framåt och anpassa erbjudandet. Ahlberg menar att idag sker förändring 

snabbt, trender är kopplade till marknaden och konsumentbeteenden förändras hela 

tiden vilket ställer krav på erbjudandet. Även Marklunds exempel styrks av teorin på 

hur en trend används för att utforma ett erbjudande. Han berättar att på den 

internationella marknaden kunde företag för några år sedan se signaler för ett ökat 

intresse av vuxenhotell. I Karibien och i Mexiko var vuxenhotell något som växte, 

samtidigt som Ving fick in förfrågningar från sina kunder om liknande koncept som för 

barnfamiljer fast för vuxna.  
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Grönroos (2007) framhåller att serviceerbjudandet inte bara är själva resan eller 

upplevelsen utan kan även vara service kring resan. Författaren pekar på vikten av att 

visa för kunden vilket värde den får genom alla delar av erbjudandet, Cooper et al. 

(2008) håller med och påtalar att marknadsförare kan tjäna på att förstå komplexiteten 

bakom serviceprodukten. Ruthström och Marklund ger exempel från verkligheten vilka 

skulle kunna illustrera hur teorin kan se ut i praktiken. Ruthström berättar att 

Fritidsresor identifierat behovet av att svenska resenärer vill ha gott kaffe på hotellen. 

Därför har Fritidsresor utvecklat sin produkt och implementerat coffeshops på sina stora 

koncepthotell. Ruthström menar att detta var något litet men konkret och ett exempel på 

sådant de måste hålla koll på för att göra kunderna gladare och nöjdare. Marklund 

berättar att hotell för vuxna är en trend de hakat på, och att den förfinas hela tiden. Den 

började ganska försiktigt men i takt med att kundlöften utvecklas från Ving får de också 

in fler synpunkter från sina gäster angående hur de kan göra vuxenhotellen bättre. 

Många saker på ett hotell eller en resa kan vara saker som vi här i Skandinavien kan 

tycka verka självklara. Till exempel en skön säng, vilket i Skandinavien betyder mjuk, 

och läsbelysning som faktiskt fungerar som läsbelysning och inte bara dekoration vilket 

inte är självklart i alla länder. Ving tar in förslagen på hur de kan förbättra sig och gör 

något av dem, Marklund säger att det kan verka vara småsaker, men resultaten är 

enastående. 

 

Solomon (2009) och Evans et al. (2006) förklarar att människor delar in sig i grupper 

utefter livsstil vilka marknadsförare kan använda när de marknadsför nya produkter, 

Kotler et al. (2010) håller med och förklarar att företag måste utvärdera var de kan 

skapa det största kundvärdet. Solomon (2009) menar att den ekonomiska aspekten på 

livsstilar kan användas för att hitta snabba förändringar i hur stora sociala grupper 

skiftar i sina prioriteringar. Svenezon berättar att Solresor går via sina egna säljkanaler 

där de kan få feedback redan innan gästen har rest på sin semester men använder sig 

också till stor del av sina kundenkäter som varje gäst får efter avslutad semester. Genom 

dessa två metoder ser de olika skiften och trender för just deras målgrupp som de sedan 

kan arbeta efter och anpassa sina tjänster och erbjudanden efter. Således ser vi en stark 

koppling från teorin till hur Solresor kan dels dela in sina kunder i grupper genom 

kundenkäter men också anpassa sina erbjudanden därefter. Kotler et al. (2010) och 

Uggla (2006) menar att det bör finnas en tydlig relation mellan erbjudandet och 

kundens intresse och benägenhet att delta. Deras teori tillsammans med Solomons 
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(2009) och Evans et als (2006) teorier stödjer Marklunds exempel. Marklund berättar 

hur All-inclusivetrenden resulterat i hur Ving utformar sina erbjudanden då de för 4-5 år 

sedan kunde efter interna mätningar se att efterfrågan ökade och anpassade då sitt 

erbjudande. Han nämner även träningsresor som ett resultat på nuvarande hälsotrend. 

Ving marknadsför nu gym och träningsmöjligheter på anläggningarna vilka tidigare inte 

hade något marknadsföringsvärde. En förhållandevis enkel ekvation, man ser vad som 

håller på att ske och anpassar sig efter det, säger Marklund. 

 

“All  n lus ve-hotell kan ses som en frukt av flera olika trender, många lever ett hektiskt 

och inrutat liv här hemma och när man åker på semester vill man inte behöva tänka så 

mycket.” Marklund (2013-12-05) 

 

Kapferer (2012) menar att alla människor ingår i någon form av grupp, nätverk eller 

tribe vilket betyder att begreppet konsumentbeteende gjort ett skifte från att handla om 

individen till att handla om grupper som delar samma livsstil och följer samma trender. 

Evans et al. (2006) fortsätter och kallar detta för ett postmodernt konsumentbeteende 

där konsumenten ger uttryck för sin identitet inom ramen för tryggheten i gruppen. 

Marklund menar att träning är en trend som utvecklas hela tiden. Det började för bara 

några år sedan, men det har funnits gym på en del hotell även förr om åren. Skillnaden 

mot nu är att gymmen har stått på hotellen nästan pliktskyldiga utan att gästerna har 

använt dem. Ving hade länge ett samarbete med SpringTime, som specialiserar sig på 

träningsresor, de köpte sina arrangemang genom Ving och stod för innehållet själva. 

När de sedan köpte sig lös och gjorde allt på eget bevåg förstod Ving att det fanns något 

att jobba på. Ving kan nå ut brett och valde att rikta sig mot dem som vardagstränar och 

inte mot elitmotionärer eftersom de nu såg att det fanns dels ett kundvärde och att det 

var kommersiellt gångbart.  

 

Svenezon berättar att träningsresor är något Solresor erbjudit länge i mindre skala, då 

genom samarbetat med ett gym i Malmö. Här identifieras en trend som pekar på att den 

typen av resor bara kommer öka. Svenezon berättar vidare att mattrenden är något 

kunderna ser ett stort värde i och något de hakat på genom att erbjuda paketerade resor 

där gästerna ges tillfälle att vara med laga maten och att lära sig mer om den lokala 

maten och vinerna. Analysen klargör här relationen mellan charterarrangörernas sätt att 

plocka fram ett erbjudande och teorins exempel på människors benägenhet till egen 
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ansträngning. Analysen visar också på hur charterarrangörerna har tillämpat sina 

erbjudanden efter människors behov av att forma sin identitet. I chartererbjudandet blir 

denna grupptillhörighet tydlig då resenärer väljer att delta på resor med till exempel 

gemensam tränings och matlagnings aktiviteter. 

 

Kapferer (2012) har identifierat att för en person ska kunna ha influenser på sin 

omgivning bör denna person vara en expert, ha stor karisma, ha en önskan om att vara 

annorlunda från andra och ha en hög social visibilitet. Ruthström förklarar att för 

ungefär fem år sedan när mattrenden växte sig större och större valde Fritidsresor att 

anlita en kändiskock som hjälpte dem att utveckla matkoncepten på sina stora 

koncepthotell. Kapferers (2012) teori kan sättas i relation till motivet bakom varför 

Fritidsresor valde att anlita en kändiskock för att ytterligare sätta spinn och visa att 

Fritidsresor hoppat på trenden. Kapferer (2012) och Solomon (2009) lyfter fram hur det 

finns grupper som kan fungera som opinionsledare. Evans et al. (2006) och Kotler 

(2011) påtalar att enstaka individer eller grupper kan påverka en konsuments beteende 

och kallar dessa för referensgrupper vilka kan vara viktiga att identifiera för att spåra 

trender. Svenezon berättar att Solresor bland annat identifierar trender genom att titta på 

speciella grupper som till exempel backpackers. Backpackers är duktiga på att upptäcka 

nya orörda platser dit chartern sedan skapar nya erbjudanden och etablera sig. Teorierna 

stödjer Solresors fall därför att vi ser att backpackers fungerar som referensgrupp, 

opinionsledare och trendspanare när charterarrangören tar till sig trenden och skapar ett 

erbjudande. 

 

4.1.4 Mikrotrender och erbjudandet 
Penn och Zalesne (2008) påtalar att mikrotrender är den personliga individens val och 

menar att det idag aldrig varit svårare att analysera och förstå varifrån dessa trender 

kommer. Denna problematik stödjer Svenezons berättelse om svårigheter att läsa av 

kunderna. Han berättar att inför stora mästerskap som OS i Kina och VM i Sydafrika 

identifierades positiva trender i resandet och volymerna ökade. Efter de avslutade 

mästerskapen minskade trenden, Solresor kunde inte förklara resenärernas val då de 

förutspått att trenden var att resandet skulle öka eftersom platserna fått så mycket 

uppmärksamhet. Zeitoun (2008) pekar på mikrotrender som varumärkes- och 

branschspecifika trender som är innovativa och kortlivade och som omger människor i 



41 
 

deras vardagsliv, vidare pekar Kotler et al. (2010) på vikten av att förstå och anpassa sig 

efter förändringar i omvärlden. Teorierna om mikrotrender exemplifieras i Ruthströms 

berättelse om mindre trender de hakat på för att de sett att det är trender som omger folk 

i deras vardag. Ruthström nämner träningsresor som en följd av hälsotrenden som varit i 

ropet ett tag vilket fritidsresor då valt att erbjuda. Hon förklarar dock att trender inte styr 

verksamheten utan fungerar mer som en vägledning och riktmärke. Kotler et als (2010) 

teori om vikten av att förstå och anpassa sig i takt med omvärlden stödjer Marklunds 

beskrivning av en av de senaste årens trender, att allt fler väljer att åka västerut mot 

Mexiko och Karibien. Marklund menar att de områdena inte har blivit radikalt 

annorlunda utan att den försvagade dollarkursen är så pass gynnsam att det är ganska 

billigt att åka dit nu. Han talar även om en annan bakomliggande faktor för vårt ökade 

resande västerut som är att den amerikanska marknaden har sviktat och lett till att det 

finns utrymme för svenska företag att komma in på hotellen. När det blir möjligt skapas 

en trend som många researrangörer från Skandinavien hakar på. Thailand är fortfarande 

det absolut största långdistansresmålet under vintern, men den dåliga PR landet fått på 

grund av oroligheterna, tillsammans med att många redan varit där flera gånger kan vara 

en annan faktor till att många resenärer känner att det är dags att testa något nytt, åka 

västerut helt enkelt. Marklunds exempel om varför resenärer väljer bort Thailand till 

förmån för Mexiko och Karibien får delvis stöd av Penn och Zalesnes (2008) teori om 

att det är individens val som sätter mikrotrenderna men i detta fall är de bakomliggande 

faktorerna enklare att identifiera. 

 

4.2 Trender kan skapa differentieringsmöjligheter. 
I detta avsnitt analyseras empirisk data tillsammans med teori beträffande anpassning 

till innovationer, differentiering, positionering och repositionering.  

 

4.2.1 Att ta till sig en trend 
Rogers (2011) skriver om hur en individ väljer att anpassa sig efter innovationer. Han 

berättar att det finns fem kategorier; innovators, early adopters, early majority, late 

majority och laggards. Burns (2011) översätter Rogers modell på företag och menar att 

det är en skala som påvisar hur snabbt ett företag väljer att anpassa sig till innovationer. 

Fortsättningsvis finns det olika fördelar och nackdelar med de olika stegen och företag 

bör överväga hur de ska gå till väga. Författaren påtalar exempelvis att innovators har 
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fördelen att vara först medan middle och late majority kommer in i bilden när 

lönsamheten är som bäst och kan rida på vågen som andra skapat. Vi ser en tydlig 

koppling mellan teorin om early adopters och Ruthströms påpekande om att den som är 

först med något har en större chans att förknippas starkare med det.  

 

“Han som sa det han var det.” Ruthström (2013-12-13) 

 

Ruthström fortsätter och berättar att konkurrensen i stora drag påverkas av att det 

kommer nya spelare och att traditionella konkurrenter blir mer eller mindre bra på att 

anpassa sig efter trenderna. Hon menar att om företag pratar onlinebeteende handlar 

konkurrensen mest om att kolla nya spelare på marknaden. Booking.com och 

Momondo.se är exempel på företag som kom in på marknaden på grund av den digitala 

trenden. Genom dessa aktörer blir det lättare för kunden att själv sätta ihop ett paket.  

 

Fritidsresor är ett företag som baserar sin verksamhet på att gripa volym. Ruthström 

menar att de måste ha väldigt många människor som vill göra samma sak-, det är så 

deras affärsmodell ser ut. Hon berättar att det är en balansgång, de måste i princip alltid 

vänta tills att de ser att trenden är tillräckligt stor så att den appellerar till den stora 

massan. Att haka på en trend för tidigt går inte ihop med Fritidsresors affärsmodell, då 

det inte finns tillräckligt stort kundunderlag till en början. Detta visar tecken på att 

Rogers teoretiska modell kan kopplas till Fritidsresors affärsmodell. Fritidsresor kan ses 

som middle och late majority adopters då de anpassar sitt erbjudande när det tilltalar 

den stora massan. Ruthström tillägger att ibland kan de haka på vissa trender ändå, för 

att driva kommunikationen och för god PR. Men om det ska vara en ordentlig satsning 

måste det tala till den stora massan. Ruthström förklara att Fritidsresor gärna vill vara 

“early adopters” när det kommer till de digitala trenderna men gällande trender i 

resandet och produktutveckling väntar de och är “followers”.  

 

Svenezon berättar att konkurrensen på marknaden kan vändas till en fördel i vissa fall 

och skapa en trend. Ifall Solresor varit ensamma på en destination och något av de andra 

svenska charterbolagen väljer att satsa på samma destination kan deras ökade 

marknadsföring skapa en trend för destinationen i Sverige. Folk blir mer medvetna om 

destinationen vilket också kan gynna Solresor då resenärerna även bokar med dem. 

Svenezon påpekar att genom att det finns en begränsad kapacitet av kunder så kan inte 
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alla haka på alla trender vilket gör att bolagen skiljer sig åt och det i sig skapar 

differentiering på marknaden. Rogers teoretiska modell med early adopters kan även 

kopplas till Svenezons exempel på hur Solresor kan tjäna pengar redan på 

innovationsstadiet då de är först men också när fler konkurrenter hjälper till att öka 

medvetenheten för deras destination genom ökad konkurrens. 

 

Siljerud (2011) skriver att konsumenter ofta har bra koll på konkurrenternas priser och 

erbjudanden. Han menar att detta har lett till att konsumenterna har gått från att 

tacksamt ta emot det som erbjuds till att vara mer kräsna och ha högre krav. 

Fortsättningsvis kan företagen tjäna på att lägga ett större fokus på kunderna i sitt arbete 

då det i slutänden är kunden som väljer. Kotler et al. (2010) instämmer och menar att 

för att lyckas på den hårt konkurrensutsatta marknaden idag måste företag erbjuda det 

kunden vill ha och behöver. Vi ser en tydlig relation mellan teorin om att ha kunden i 

fokus och empirin. Svenezon berättar att det är det väldigt viktigt för Solresor att de gör 

det väldigt tydligt för kunden vilka fördelar de får genom Solresors paketering och 

upplevelser. Detta är viktigt dels på grund av trenden att svenskar bokar resor med 

lågprisflygen till samma destinationer som Solresor vilket påverkar Solresor som 

arrangör negativt. Ruthström menar att Fritidsresor differentierar sig genom sina 

produkter, det vill säga deras hotell, och att jobba med både hårdvaran och mjukvaran 

på hotellen. Fritidsresor vill utveckla hotellkoncept som innehåller det som kunderna 

vill ha och betalar för vilket stödjs av Siljeruds (2011) teori om behovet av att 

tillfredsställa kundens höjda krav.  

 

4.2.2 Differentiering genom erbjudande 
Kotler et al. (2010) påtalar vikten av differentiering då erbjudanden mellan företag 

liknar varandra. Differentieringen kan visas genom fysiska attribut, service, personal, 

läge eller image. Det är viktigt att sättet företaget differentierar sig på är relevant, tydligt 

och kommunicerbart. Vidare bör erbjudandet vara vinstgivande för företaget och 

prisvärt för kunden och inte heller för lätt att kopiera. Kotler et al. (2010) och Cooper et 

al. (2008) menar att tjänster är immateriella och lätta att kopiera. Cooper et al. (2008) 

tillägger att semiotik och design kan vara ett sätt att hindra konkurrenter att kopiera 

konceptet. Kotler et als (2010) varning om att erbjudanden inte bör vara för lätta att 

kopiera är svårt i resebranschen stödjer empirin. Ruthström berättar att Fritidsresor 
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alltid försöker utveckla hotellkoncepten så bra som möjligt, men att de alltid kan 

kopieras. Det enda de kan göra är att utveckla koncepten och vara duktiga på att 

marknadsföra det.  

 

Ruthström menar att Fritidsresor även differentierar sig genom sin personal och 

därigenom kan motverka att erbjudandet kopieras vilket Kotler et als (2010) teori om 

differentiering genom personal stödjer. Ruthström fortsätter och berättar att personalen 

framförallt skiljer dem från de onlinebaserade aktörerna där gästen kan sätta ihop sitt 

eget paket men där det inte finns någon personal på plats. Hon menar även att deras 

personal hjälper dem att differentiera sig mot de traditionella researrangörerna. 

Fritidsresor ger personalen på plats de bästa förutsättningarna för att leverera bra 

service. Ruthström nämner Bamse, som personifierar deras barnerbjudande, som en 

produkt som är unik och inte går att kopiera. De andra arrangörerna kan skapa sin egen 

figur, men de kan aldrig ta Bamse.  

 

Ahlberg berättar att om mindre företag ska konkurrera med de stora jättarna kan de inte 

göra det på jättarnas villkor, de måste göra det på annat sätt genom att särskilja sig. Han 

fortsätter och menar att mindre företag kan konkurrera om de är lite mer nischade, men 

så fort intresset växer kommer jättarna in och erbjuder samma sak. Ett problem för 

mindre företag i branschen är hur de ska få ut sitt budskap genom allt brus i samhället 

och på nätet. De stora jättarna har så stora resurser att de kan konkurrera ut nästan vem 

som helst om de ser en trend värd att satsa på. De stora företagen har sådana krafter 

inom marknadsföring så de tar snabbt marknadsandelar om de väljer att haka på trender. 

Genom Ruthström och Ahlberg ser vi tydliga exempel på en problematik som teorin 

stödjer då det kan finnas olika sätt att differentiera sig beroende på storlek. 

Respondenterna klargör att deras företag bör ta hänsyn till relevansen av valet av 

differentieringsmetod vilket teorin stödjer.  

 

Uggla (2006) markerar att alla köpbeslut bygger på jämförelser. Kotler et al. (2010) 

påvisar det faktum att om produkten eller servicen företaget erbjuder verkar vara 

likadan som konkurrenters finns det ingen anledning för kunden att köpa den. Uggla 

(2006) och Kotler et al. (2010) poängterar att det därför kan vara viktigt att skapa en 

distinkt plats i kunders medvetande och inta en unik position på marknaden för att 

differentiera sig gentemot konkurrenter. Crompton (2006) håller med och menar att 
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positionen är platsen företaget och varumärket får i jämförelse med konkurrenter i 

kundens medvetande. Harper och Porter (2011) menar att företag idag inte är tillräckligt 

innovativa och för inrutade i sitt beteende vilket leder till att trender inte lyfts in i 

företags processer. Ahlberg menar att resebranschen i Sverige är generellt feg och 

företagen vågar sällan vara först med något inom branschen och kopierar gärna andra 

vilket sällan blir bra. Han menar att svenska företag tittar allt för mycket på andra, men 

att de gärna kallar sig själva för innovativa och kreativa. Han fortsätter och pekar på hur 

exempelvis alla rederier i Sverige kör med samma typ av erbjudande, samma typ av mat 

och taxfreebutiker som ser likadana ut. Han poängterar att ingen vågar riktigt sticka ut, 

men om någon vågade kanske den skulle kunna ta för sig mer och utvecklas.  

 

Ahlberg menar att i Sverige är företagen ganska traditionella och kör på säkra kort. Att 

inte så många gör något annorlunda kan som i chartervärlden bero på att det i Sverige 

inte finns många riktiga svenskägda bolag kvar, de flesta är internationella och har sina 

chefer att svara för vilket problematiserar. Han menar att det finns alltid någon högre 

som bestämmer och någon som bromsar, så hur kreativ som helst får man inte vara. I de 

stora bolagen får innovation inte vara för kreativt utan måste hålla sig inom ramarna, 

annars kanske de inte passar in där. Ahlberg resonemang om dålig innovation i 

företagen genom att de tittar för mycket på sina konkurrenter får stöd av Harper och 

Porters (2011) teori om att vara för inrutad i sitt beteende. Även hans diskussion om att 

företag bör sticka ut från konkurrenterna får stöd av teorin då den poängterar vikten av 

att skilja sig från mängden. 

 

Enligt Crompton (2009) och Uggla (2006) bygger repositionering på att företag ändrar 

sin existerande position som de etablerat på marknaden. Crompton (2009) tillägger att 

repositionering kan vara nyckeln till en fruktsam framtid. Marklund menar att Ving 

gärna är först med att haka på en trend, det finns egentligen inget hinder i det utan det 

gäller bara att identifiera trenden först och kunna verkställa den. De mindre företagen 

kan vara lite mer snabbfotade då processen är kortare. Han menar att i de mindre 

företagen kan det ofta vara så att det är en person som äger och driver företaget och kan 

fatta alla beslut själv. Marklund säger att det alltid är mer komplicerat i ett börsnoterat 

företag där det finns många som är intresserade att tycka till och de vill vara säkra på att 

beslutet inte förstör övrig verksamhet och att det är lönsamt. Det är lite trögare i ett stort 

företag på det sättet. Svenezon menar att Solresor är nöjda med sin position på 



46 
 

marknaden som det fjärde största charterbolaget vilket gör att de inte har några 

ambitioner på att bli nummer ett. Deras mål och mentalitet är att upptäcka nya resmål 

och vara först. Kan de göra detta och locka semesterhungriga svenskar så har de lyckats 

med sin idé och kan fortsätta vara annorlunda än de andra bolagen och erbjuda något 

annorlunda. Svenezon påpekar att genom att det finns en begränsad kapacitet av kunder 

så kan inte alla haka på alla trender vilket gör att bolagen skiljer sig åt och det i sig 

skapar differentiering på marknaden. Svenezon berättar att nyskapande och att våga 

vara först alltid legat högt upp på Solresors prioriteringslista eftersom de inte siktar på 

att öka sin volym i verksamheten för att gå förbi sina konkurrenter. Marklund och 

Svenezon berättar om hur de kan applicera nya trender och på så vis ändra position på 

marknaden vilket förhoppningsvis leder till framgång vilket Cromptons (2009) och 

Ugglas (2006) teori stödjer. 

 

4.3 Varumärkets identitet är känslig för trender. 
I detta avsnitt analyseras empirisk data tillsammans med teori beträffande varumärke, 

identitet, image, repositionering och makrotrender. 

 

4.3.1 Utvärdering av trender 
Det finns problematik kring trender och positionering vilket Frankelius (2001) menar är 

att företag i stora drag, tar för givet att alla trender har samma betydelse för alla företag. 

Uggla (2006) poängterar att i dagens snabbt föränderliga samhälle är det viktigt att 

hänga med i utvecklingen och anpassa sitt erbjudande efter det som efterfrågas. 

Frankelius (2001) problematik stödjer Ahlberg som menar att trender kan användas som 

konkurrensmedel men att olika företag har olika förutsättningar och 

anpassningsförmåga. Även Ahlbergs problematik om vikten för företag att snabbt 

anpassa sig får stöd av Ugglas (2006) teori. Ahlberg berättar om de stora charterjättarna 

och vissa flygbolag som generellt är snabba att anpassa sig efter trender. Han ger 

exempel på Ryanair och Norwegian som har möjlighet att etablerar sig med buller och 

bång på en flygplats men de kan lämna den lika snabbt om de inte får det förväntade 

utfallet. Men alla har inte den möjligheten, som till exempel hotell, färjor och 

restauranger som är bundna i sina miljöer. Ahlberg påpekar att om företag hakar på fel 

grejer och gör fel saker kan det vara direkt förödande för verksamheten.  
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“Om t  en   r  t tv  h ll ska du  u helst  nte hoppa p  fel t  .” Ahl er  (2013-12-05) 

 

Ahlberg fortsätter med problematiken som Frankelius (2001) nämner angående att alla 

trender inte har samma betydelse för alla företag. Han menar att därför måste företagen 

kunna sortera ut vad som är viktigt, vad som är mindre viktigt och vad som är helt 

oviktigt. Han berättar att i exempelvis Traveltrends nyhetsbrev kan det finnas några 

riktigt viktiga trender för företagen att föl a medan det mesta är ”nice to know”. Ahlberg 

avslutar med att poängtera att mitt i allt som skrivs måste företagen kunna läsa mellan 

raderna, fel beslut i fel tid kan bli förödande. Å andra sidan kan ett beslut också leda till 

framsteg i framtiden. Att välja trender att följa kräver sin dels skicklighet men också en 

hel del tur och timing. 

 

Uggla (2006) påtalar att kärnpositionen besitter varumärkets grundläggande värden och 

förändras inte i första hand. Kapferer (2012) menar att ett starkt varumärke kan leda till 

konkurrensfördelar på marknaden men att makten av ett varumärke snabbt kan gå 

förlorad om det styrs på fel sätt. Ugglas (2006) teori sätts starkt i relation till Svenezons 

uttalande att om Solresor kommer till en punkt där de måste välja mellan att följa en 

trend eller att behålla sin målgrupp så väljer de alltid målgruppen. Han menar att kärnan 

i deras varumärke är viktigare än att haka på trender. Ugglas (2006) teori stödjer även 

Ruthström som markerar att de alltid tänker på vad som kan hända med varumärket när 

de utvecklar sina koncept. Kapferers (2012) teori om konkurrensfördelar av hur ett 

varumärke styrs stödjs genom Ruthström som berättar att Fritidsresor noga avväger åt 

alla håll innan de väljer att följa en trend eller inte. Hon berättar att om det finns en 

chans att förändringen kan sätta Fritidsresor i en ny position och vare sig de vill vara i 

den positionen eller inte är frågor som tas upp. Ruthström är mycket tveksam till att 

följa en trend som inte passar det traditionella varumärket. 

 

Uggla (2006) påtalar att innan en repositionering genomförs bör företaget vara 

övertygad om att de kan leverera vad deras image lovar och att önskvärd position är 

realistisk och nåbar i praktiken. Kapferer (2012) betonar också att image och lönsamhet 

kan vara direkt sammankopplade och att om kunderna har en bra och tydlig image av 

varumärket ökar chansen att de är nöjda och villigt betalar för produkten eller servicen. 

Uggla (2006) tycker sig kunna se en ständigt ökande repositionering i samhället och 

företag tvingas hålla sig i takt med tiden. Svenezon berättar att Solresor har gått från att 
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ha nästan bara äldre resenärer till ett snitt av Sveriges charterresenärer. Därför finns det 

risker med att välja bort vissa trender som Solresor exempelvis gjort genom att inte ha 

en Skandinavisk barnklubb. Det finns idag en efterfrågan bland svenska resenärer efter 

barnvänliga hotell med den typen av service, vilket Solresor valt bort vilket också gör 

att de riskera att tappa vissa resenärer som ser det som ett krav för resan. Vi kan i 

analysen se kopplingen mellan Ugglas (2006) teori angående det faktum att företaget 

bör vara säkra på att de kan leverera vad de lovar och Solresors beslut att inte erbjuda 

renodlade barnklubbar på sina destinationer. Ruthström har tidigare berättat att 

Fritidsresors maskot i deras barnklubb är Bamse, vilken personifierar deras 

barnerbjudande och gör produkten unik och avger ett löfte. Vi drar genom Bamses 

bidrag till Fritidsresors image en parallell till Kapferers (2012) teori om att image och 

lönsamhet är direkt sammankopplade till att kunderna vill ha en tydlighet i produkten 

för att betala för den.  

 

Ugglas (2006) teori om att företag ständigt bör ta nya positioner och anpassa sig i takt 

med tiden exemplifieras genom Svenezons exempel. Han berättar att Solresor för några 

år sedan tog beslutet att hoppa av sina destinationer i Thailand trots att de fortfarande 

var populära. Företaget anade då genom inside information att trenden var att intresset 

för Thailand skulle sjunka från svenskarnas sida. Där gjorde Solresor en chansning 

vilket visade sig vara ett bra beslut då de sparade in mycket pengar. Där valde de helt 

enkelt att avvika från en stabil Thailandstrend som säkert skulle varat 2-3 år till då de 

anade att den skulle gå neråt. Ugglas (2006) teori går också sätta i relation till 

Ruthström som påtalar att Fritidsresor följer i ganska stora drag trender i samhället. Hon 

menar dock att det som i slutändan avgör om en trend kommer användas i någon form 

är om den passar in i Fritidsresors affärsmodell. Är trenden något som den stora massan 

efterfrågar kommer den sannolikt plockas upp av Fritidsresor. Hon poängterar dock att 

om trenden är att alla vill åka till en unik plats där ingen någonsin har varit förut och 

helst inte kommer till sen heller kan ändå inte Fritidsresor börja erbjuda sådana typer av 

resor eftersom mängd är deras affärsmodell. 
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4.3.2 Trender och identitet 
Roy och Banerjee (2007) påtalar att för att säkerhetsställa företagets framtid är det 

viktigt att förstå kopplingen mellan identitet och image. Fortsättningsvis menar de att 

det är en viktig uppgift att förstå kunden och identifiera gapet mellan image och 

identitet för att sedan kunna reparera det. Ett stort gap kan leda till en försvagad position 

på marknaden och ge skador på varumärket som företaget inte kan reparera. De 

Chernatony et al. (2011) förtydligar detta med att påstå att imagen är kundens mentala 

bild av vad och vem varumärket står för. Författarna fortsätter och skriver att när 

företagets identitet, stämmer överens med kundens behov, värderingar och livsstil blir 

varumärket attraktivt för kunden att konsumera. Kapferer (2012) skriver att identiteten 

är det som ska ligga till grund för positioneringen av varumärket. Vi kan här se hur Roy 

och Banerjees (2007) samt De Chernatony et als. (2011) teori kan sättas i relation till 

empirin när Marklund påtalar att en trend som ett företag väljer att haka på måste 

korrespondera med resten av företaget på något sätt. Med det menar Marklund att 

trenden måste accepteras av deras målgrupp och trenden kan inte gå helt stick i städ 

med Vings varumärke. Marklund ger ett exempel i träning som trend som resulterat i 

träningsresor för Ving vilket passar bra in på Vings profil. Roy och Banerjees (2007) 

skriver om risken med ett stort gap mellan identitet och image som stödjer det Marklund 

ger som exempel. Han menar att om Ving istället hade börjat med jaktresor hade det 

inte riktigt passat in i Vings program eller varumärkesidentitet, även om det hade 

kunnat bli riktigt stort. Allt måste hänga ihop, annars får varumärket uppenbara 

trovärdighetsproblem.  

 

Marklund menar även att företaget måste bestämma vad de är, vilken identitet de vill ha 

och vilken typ av företag de vill vara. Marklund tillägger att satsningen även måste vara 

kommersiellt gångbar. Anledningen till att SATS valdes som samarbetspartner i 

anpassningen till träningstrenden är att de passar bra med sin breda målgrupp och sin 

expertis inom området. Om Ving ska bygga upp samma expertis och förtroende hade 

det tagit väldigt mycket längre tid. I detta fall vägde fördelarna för ett samarbete upp, de 

två företagens identiteter gick hand i hand men beroende på vad det är för trend tar de 

beslutet från gång till gång. Att äga hela konceptet själv har också sina fördelar men i 

detta fall passade varumärkena bra ihop och övervägde alternativet att göra allt själv. 

Bakgrunden till Vings samarbete med SATS får i analysen stöd av Kapferer (2012) som 

påpekar hur viktigt det är att identiteten ska ligga till grund när företag positionerar sig. 
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Vi ser även i analysen hur Vings samarbete med SATS får stöd av De Chernatony et als 

(2011) teori angående vikten av att kundens mentala bild av varumärket bör stämma 

överens med identiteten för att kunden ska vilja konsumera.  

 

4.3.3 Fundamentala förändringar 
Zeitoun (2008) beskriver makrotrender som övergripande, fundamentala och sociala 

skiftningar som influerar konsumenters attityder över en längre tidsperiod. Följaktligen 

finns bara en handfull makrotrender som influerar vårt samhälle och vilka är orubbliga 

för förändring av en individ eller ett företag. Således menas att makrotrender är viktiga 

för marknadsförare att erkänna och omfamna då dessa är en del av ett samhälle som inte 

går att rubba. Vi ser ett tydligt stöd från teorin till Ahlberg som berättar att saker som 

företag måste följa inom olika trender är olika typer av lagstiftning, hur marknaden ser 

ut och konsumentbeteende. Han menar också att vissa stora trender skapar möjligheter 

som till exempel Twitter och Facebook där han menar att företag måste hänga med. 

Ahlberg menar att trender finns överallt och att företagen måste anpassa sig till den 

totala marknaden, till konkurrensläget, till prisbilden, till nya konkurrenter, till 

politikerna och till miljö och klimat. Han påpekar dock att allt har ett samband med 

marknaden, efterfrågan, politiska beslut och tillgängligheten.  

 

Även Ruthström får stöd av Zeitouns (2008) teori då hon pekar på övergripande 

samhällstrender som miljö, sociala och etiska frågor där hon markerar att företag måste 

hänga på. Ruthström påtalar att idag är det mer en hygienfaktor, det vill säga att folk 

förväntar sig att företaget har ett genomtänkt miljöarbete. Hon talar också om den 

digitala trenden att vara mobilanpassad, som företag bara måste haka på annars är de 

borta. Mobilen har gått om datorn i Internetanvändning och den används mer och mer 

vid inköp, därav är det viktigt att anpassa sitt företag efter detta. Vilka sociala medier de 

använder är också viktigt. Fortsättningsvis menar hon att detta är trender som utvecklas 

hela tiden. Danielsson håller med Ruthström och pekar på den digitala trenden som en 

att de tydligaste trenderna hos reseproducenterna just nu. Däribland nämns exempelvis 

3G-resandet vilket betyder att resenären ska ha möjlighet att vara uppkopplad var den 

än befinner sig. Danielsson påtalar också demografiska förändringar, som hur den 

klassiska svenska familjen antar nya konstellationer genom nya former och storlekar 

vilket hon menar påverkar alla. Även Svenezon pekar på demografiska trender och 
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menar att hur människor reser och bokar sina resor skiljer sig mellan åldrarna. 

Paketerade resor har de sett att åldersgruppen 50+ efterfrågar medan ungdomar fixar 

oftast sina egna paket och bokar själva. De äldre resenärerna vill kunna boka hos en och 

samma aktör och sedan kunna se hur hela deras semester kommer att se ut och vad de 

har att se fram emot redan innan de åkt. Både Svenezons och Danielssons uttalande om 

att demografiska konstellationer spelar stor roll för resandet är faktorer som visar tecken 

på det som Zeitoun (2008) menar med orubbliga samhällstrender.  

 

Conrady och Buck (2010) och Kapferer (2012) menar att det finns ett starkt samband 

mellan ett företags image, varumärke och deras sociala ansvarstagande, vilket mynnar 

ut i kundens mentala associationer och om kunden väljer just dem före konkurrenterna. 

Conrady och Buck (2010) menar att denna koppling gör att företags sociala 

ansvarstagande blivit en daglig agenda med krav om kompetens och kvalitet. Marklund 

knyter tydligt an till Conrady och Bucks (2010) teori om socialt ansvar som daglig 

agenda när han berättar att miljömedvetenhet och mänskliga rättigheter är frågor som de 

måste jobba med. Han fortsätter och säger att företag inte kan säga att de inte bryr sig, 

eller att det får någon annan ta hand om. Agerandet kanske inte får någon omedelbar 

effekt, men på sikt kan företag inte komma undan. Marklund säger att kunder idag 

verkar lita på att företagen agerar miljömedvetet, men när kunderna själva ges möjlighet 

att miljökompensera väljer över 90 procent bort det. Företag måste arbeta aktivt med de 

här frågorna och se till att ha klausuler i hotellkontrakten för att säkerhetsställa att allt 

sker på rätt sätt. De här frågorna är stora, viktiga och existentiella där företaget skulle 

upplevas som omodernt genom att avstå från att ta ställning till dem.  

 

Ahlberg talar också om exempel som kan knytas till Conrady och Bucks (2010) och 

Kapferers (2012) teori. Han talar om trender inom miljö och hållbarhet som 

reseindustrin borde anpassa sig efter men som han menar inte riktigt tas på allvar. Han 

tycker att företagen berättar om att de planterar ett träd här och där men på sikt kanske 

de behöver ta större steg ur en miljösynpunkt, steg som faktiskt inverkar på 

reseproduktionen. Han fortsätter och berättar att folk idag reser på långweekend till 

Bangkok men ställer sig frågande till om det egentligen är miljömässigt försvarbart och 

om det kommer fortsätta utifrån vilka samhällstrender som kommer. Även Svenezon 

knyter an till hur viktigt ett socialt ansvarstagande är och berättar att även Solresor 

måste anpassa sig efter miljömässiga trender. Genom flygens negativa påverkan på 



52 
 

miljön är det viktigt att gå ut och visa sina kunder vad de som arrangör gör för att 

kompensera utsläppen. Säkerheten för kunden är en annan trend som vuxit i branschen 

och blivit mer påtaglig än i början av 2000-talet. Säkerhetstänkandet har alltid funnits 

där men idag är det en viktig del för alla de stora charterbolagen att jobba med. 

Svenezon tar som exempel Egypten och Oman dit Solresor erbjuder resor, där deras 

destinationer varit stabila områden men där de ändå måste ta hänsyn till oroligheter i 

närliggande området vilket är en del av ett säkerhetstänkande. Säkerheten för gästen är 

just en aspekt som de kan se som en trend som de stora bolagen tar väldigt allvarligt på 

och har anställda som arbetar med säkerheten för gästen på heltid. Svenezon är tveksam 

till om ett varumärkes identitet är känsligt för trender men påpekar dock att arrangörers 

volym däremot kan vara känslig för trender. Svenezon menar att om ett företag skulle 

missköta en trend genom exempelvis bristande säkerhetstänkande skulle företagets 

identitet kunna bli påverkat som ifall någon arrangör hade fortsatt flyga till Egypten. I 

intervjupersonernas berättelser kan vi se ett tydligt stöd från Conrady och Bucks (2010) 

samt Kapferers (2012) teori angående ett socialt ansvarstagande kopplat till imagen. Vi 

ser denna koppling genom att intervjupersonerna framhåller hur miljötänk och 

säkerhetsaspekter inom resebranschen påverkar både företag såväl som kundernas 

uppfattningar. 
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5. Slutsats 
I detta avslutande kapitel ämnar vi att redovisa tendenser och intressanta aspekter vi 

identifierat. Vi ämnar också presentera och diskutera kring de slutsatser vi dragit för 

att besvara syftet med uppsatsen. Slutsatserna har kommit fram genom den teoretiska 

och empiriska analysen vilka sedan mynnar ut i ett svar på den huvudfråga vi 

presenterade i problemformuleringen.  

 

 

5.1 Besvarande av syfte 
Här kommer vi presentera våra slutsatser kring syftet med uppsatsen. Även om 

uppsatsen är av kvalitativ karaktär och inte ska generalisera har vi identifierat tendenser, 

mönster och intressanta aspekter som redovisas i detta avsnitt. Därefter kommer en 

diskussion där slutsatser och resonemang tas upp för att besvara syftet. Uppsatsen 

ämnar att analysera och utreda:  

- sambandet mellan trender och erbjudande i resebranschen. 

- hur trender kan fungera som differentieringsfaktor. 

 

5.1.1 Tendenser från den teoretiska och empiriska analysen 

 Trender har en indirekt eller direkt påverkan på reseföretags erbjudande. 

Respondenterna poängterar att vissa trender är nödvändiga att följa då företaget 

annars skulle hamna efter sina konkurrenter. Det finns också risker med att 

tappa företagets trovärdighet i kundernas ögon om företag inte hakar på vissa 

trender. 

 Identitet, image och erbjudande går hand i hand. Det råder en konsensus bland 

respondenterna att om företaget väljer att följa en trend måste den vara relevant 

och passa med företagets nuvarande image och identitet. Researrangörers 

varumärke och image är viktigare för företagets position på marknaden än att 

hoppa på trender. 

 Kraven på researrangörernas erbjudande höjs. Genom respondenteras svar 

framgår det att den digitala trenden med onlinebaserade aktörer har inneburit att 

kunderna själva kan plocka ihop sina egna resor. Det ställer högre krav på 

researrangörernas paketering av erbjudandet för att utmärka sig. 
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 Paket och erbjudanden är lätta att kopiera i resebranschen. Respondenterna 

framhåller att reseerbjudanden är lätta att kopiera vilket innebär att företag sällan 

får vara själva särskilt länge med ett erbjudande såvida företaget inte är ett 

mindre och nischat. 

 

Intressanta aspekter som framkommit under uppsatsens gång är att det i branschen finns 

en otydlighet om vad trendspaning är och hur den går till. Studien visar att det finns de 

som gör omvärldsanalyser och marknadsundersökningar men som inte ser det som 

trendspaning. Det har även framkommit att det finns de som menar att trendspaning 

sker genom att analysera den egna marknaden och sina kunder medan andra menar att 

trendspaning innebär att känna av även andra marknader och följa medierna. Ytterligare 

visar studien att trendspaning kan vara en krossfunktionell funktion inbyggd i företaget 

men också utlagd på enskilda avdelningar eller specialister. 

 

En annan intressant aspekt är att researrangörerna hävdar att de gärna är först med 

trender och i vissa fall kan det även vara en tagen strategi och affärsidé. Här finns en 

motsägelse bland respondenterna då andra anser att resebranschen är avvaktande och 

kopierar varandra. 

 

”Företagen i resebranschen är generellt fega, ingen vågar sticka ut och de kopierar 

gärna varandra vilket sällan blir bra ” Ahlberg (2013-12-05) 

 

En ytterligare intressant aspekt som framkommit i studien är att om företagen inte tar ett 

socialt ansvar gällande säkerhet och miljömedvetenhet kan det få negativa konekvenser 

för företagets image. När företagen följer trenden har det visat sig att det inte skapar 

något mervärde för kunden utan är något som förväntas av företaget. Genom vår studie 

ser vi tecken på att kunderna har en dubbelmoral genom att de förväntar sig att kunna 

åka på en weekend till Bangkok samtidigt som de anser att företagen bör agera 

miljövänligt. 
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5.1.2 Samband mellan trender och erbjudande i resebranschen 

Vi har genom att analysera samband mellan trender och erbjudande i resebranschen 

kommit fram till att trender påverkar utformningen av erbjudanden. Vi har kommit fram 

till denna slutsats då vi identifierat att trender har en indirekt eller direkt påverkan på 

resebranschen. Vi har identifierat att för att trender ska kunna påverka ett erbjudande 

krävs att de gör avtryck och är varaktiga då de annars ses som en tillfällig “hype” eller 

“fluga”. Studien har lyft fram att trendspaning och omvärldsanalyser är viktigt för 

företag i resebranschen och det har visat sig vara enklare för större företag att 

trendspana då de har större resurser. Företagen kikar över varandras axlar men de 

spanar även utanför den egna branschen för att få nya idéer till vad som kan vara värt att 

satsa på. Researrangörer trendspanar genom sina egna resenärer genom enkäter och 

marknadsundersökningar vilket även det visat tecken på upphov till nya erbjudanden. 

Något annat som framkommit är att erbjudandets innehåll förhåller sig naturligt i takt 

med pågående trender i samhället, som till exempel mat, vin och träning. Vi har kommit 

fram till att trender kan förstärkas och bli ännu mer påtagliga för samhället genom att 

researrangörer skapar erbjudanden baserade på trenden. Det leder till slutsatsen att 

trender och erbjudanden har en effekt på varandra. Studien visar att anledningen till 

varför företag trendspanar är för att hitta ett erbjudande som ligger rätt i tiden som 

företag kan kapitalisera på. 

 

“Det är viktigt att ha koll på sin egna marknad, titta utifrån kundernas perspektiv, se 

vad som förändras och vad man kan kap tal sera p  ” Marklund (2013-12-05) 

 

Kundgruppers livsstilar och benägenhet att delta har visat sig vara något som 

researrangörer tittar på och använder när de försöker utforma sitt erbjudande utefter 

rådande trender så de passar ihop. Det betyder att trenden bör vara relevant och tydlig 

för reseföretaget. Vi kan även se att om ett företag ska utforma ett erbjudande efter en 

trend måste trenden ligga i linje med företagets identitet annars kan det få förödande 

konsekvenser. Tendenser pekar på att researrangörers varumärke och image är betydligt 

viktigare för företagets position på marknaden än att hoppa på trender. Vidare kan vi 

alltså dra slutsatsen att om trenden inte är förenlig med företagets identitet och image 

får företaget trovärdighetsproblem vilket kan ha en direkt koppling till lönsamheten. I 

studien ser vi även hur charterarrangörerna har tillämpat sina erbjudanden efter trender 

och människors behov av att forma sin identitet inom ramen för tryggheten i gruppen. I 
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chartererbjudandet blir detta identitetsskapande tydligt då resenärer väljer att delta på 

resor med gruppaktiviteter som till exempel gemensam träning och matlagning. Studien 

visar även att lågprisflygen och den digitala trenden med bland annat enkelheten för 

resenärerna själva att sätta ihop sina egna resor har inte enbart pushat sätten att 

distribuera tjänster utan också höjt kraven på researrangörernas erbjudande. 

5.1.3 Hur trender kan fungera som differentieringsfaktor 
Vi har genom att analysera hur trender kan fungera som differentieringsfaktor kommit 

fram till att många företag har liknande erbjudanden och då kan trender användas i 

erbjudandet för att få företaget att sticka ut. Studien visar att de stora svenska 

researrangörerna erbjuder liknande resor vilket betyder att identiteterna, i stora drag, 

liknar varandra. När de tar till sig en trend som passar deras identitet får det inte dem att 

sticka ut från konkurrenterna. Ofta tar även konkurrenterna till sig trenden då de inte vill 

hamna efter. Studien pekar på att det krävs en speciell paketering av trenden från 

arrangörens sida, för att trenden ska fungera som differentieringsfaktor.  

Paket och erbjudanden är lätta att kopiera i resebranschen vilket innebär att företag 

sällan får vara själva särskilt länge med ett erbjudande såvida företaget inte är ett 

mindre och nischat. Vi har kommit fram till att för stora researrangörerna gäller det att 

inte hamna efter om de ser att en trend är lönsam för konkurrenterna. Men det innebär 

heller inte att företagen måste haka på alla trender. Bara de trender som är relevanta för 

företag för att kunna konkurrera bör hakas på och som tidigare nämnts paketeras på ett 

unikt sätt.  

Kundkapaciteten är begränsad, vilket betyder att om alla företag hakar på samma 

trender finns inte tillräckligt stort kundunderlag. Det resulterar i att företag med mindre 

resurser hellre avstår trenden än tar den till sig om de inte är först med den. Studien 

visar däremot att de större researrangörerna har möjlighet att kapitalisera på en trend i 

ett senare skede på grund av deras marknadsposition och storlek.  

Vi har kommit fram till att mikrotrender är något företag kan använda sig av för att 

differentiera sig eftersom det oftast avspeglar vad marknaden efterfrågar. Även 

makrotrender som har inflytande på reseföretagen sätt att distribuera sina erbjudanden 

men även på vad kunder efterfrågar. Samtidigt som de båda påverkar vad företag har 

möjlighet att erbjuda kan vi dock se att markotrender är något som företag bör anpassa 

sig efter. Studien visar att när en markotrend är ny finns det stora möjligheter för företag 
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att differentiera sig genom dem. Efterhand blir makrotrender dock så vedertagna i 

samhället att företag bör anpassa sig efter dem annars får det en negativ inverkan.  

Studien visar att ett företag kan differentiera sig genom en trend men det gäller att vara 

först för att företaget ska förknippas med trenden. Men det har visat sig inte alltid ha 

ekonomiska fördelar då kundunderlaget kan vara osäkert. Vi drar därför slutsaten att de 

faktorer som avgör om ett företag ska haka på en trend för att differentiera sig är 

målgrupp, storlek på företaget och affärsmodell. När företag valt att forma sitt 

erbjudande efter en trend bör de marknadsföra det för att det ska fungera som en 

differentieringsfaktor. 

 

5.1.4 Besvarande av forskningsfråga 
Utifrån problemdiskussionen har följande forskningsfråga utformats: Hur kan företag 

använda trender för sin positionering på en marknad? 

 

Svar: Studien visar att många av de stora svenska researrangörerna trendspanar genom 

att kika över varandras axel och företagen får sällan vara själva med en trend särskilt 

länge. Vi har lagt märket till att om företag i ett tidigt skede av en trend anpassar sitt 

erbjudande kan de differentiera sig genom trenden och skapa konkurrensfördelar. Det 

beror på att om ett företag är först med att ta till sig en trend ökar deras chans att 

förknippas med trenden i kundernas medvetande. Något annat som framträder i studien 

är att företagets position kan komma att påverkas negativt om trenden de tagit till sig 

inte stämmer överens med företagets identitet och kundernas image av varumärket. Det 

kan vara så att företagets trovärdighet i kundernas ögon förloras och kunderna blir 

osäkra på vad varumärket står för. Dessa resultat pekar på att trender aldrig kan formas 

till ett erbjudande i hopp om att få en stark position om de inte stämmer överrens med 

företagets identitet. Studien visar också på vikten av att anpassa sig efter makrotrender 

för att behålla sin position på marknaden. Vi har identifierat att följa makrotrender, som 

till exempel att visa att företaget tar ett socialt ansvar, är ett grundläggande krav som 

inte fungerar som differentieringsfaktor. Om företag å andra sidan väljer att inte följa 

trenden kan det ses som omodernt och positionen på marknaden kan försvagas.  

 

Studien pekar på att mindre företag är mer flexibla än större företag. De har oftast 
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möjlighet att snabbare anpassa sina erbjudanden efter en trend vilket som tidigare 

nämnts kan ses som en fördel för deras position då de förknippas med trenden. Studien 

framhåller också att även om de mindre företagen är först kan de stora företagen ändå ta 

till sig trenden och kapitalisera på den. Det beror på att de större företagen oftast har 

större kraft och möjlighet att få ut sitt budskap. Vi har sett tendenser som pekar på att 

trenden inte längre fungerar som ett sätt att positionera sig genom om inte företaget 

väljer att paketera trenden på ett annorlunda och unikt sätt. Något annat som framhålls i 

studien är att många företag i resebranschen har liknande erbjudanden och det finns 

därför en begränsad kundkapacitet vilket innebär att företagen fightas om samma 

kunder. Just eftersom kundkapacitet är begränsad och många företag riktar sig mot 

liknande målgrupper har vi sett tecken på att det som krävs för att kapitalisera på en 

trend är ett unikt erbjudande för att stärka sin position på marknaden. Vi har i studien 

analyserat trender och hur de kan användas av företag för att positionera sig. Utifrån 

resultaten har det framkommit att betydande faktorer för om ett företag ska ta till sig en 

trend eller inte, är trendens relevans i förhållande till företagets affärsmodell, identitet 

och image. 

 

5.1.5 Rekommendationer 
Utifrån studiens slutsatser vill vi redovisa några avslutande tankar om hur praktiker 

skulle kunna applicera våra resultat på sin verksamhet. 

 

Det påtalas vanligen inom företagsekonomin att det är billigare för företag att behålla 

sina befintliga kunder än att skaffa nya. Utifrån det perspektivet skulle vi föreslå att 

företag inte bara ska försöka behålla sin kunder utan även använda dem som en del av 

sin trendspaning. De befintliga kunderna är redan en del av den marknad företaget bör 

scanna av för att identifiera trender och genom att bemöta kundens åsikter visar 

företaget också att de lyssnar. Att trendspana genom sina egna kunder och anpassa 

erbjudanden därefter kan öka chanserna till att behålla kunderna då deras önskningar 

formas till erbjudanden. Genom att använda sig av enkäter och 

marknadsundersökningar på sina befintliga kunder kan företag identifiera trender och 

även kvalitetssäkra sin verksamhet och sitt erbjudande. 
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Förutom att trendspana internt rekommenderar vi även företag att göra mer omfattande 

trendspaningar och omvärldsanalyser utanför företaget. Vi anser att dessa spaningar och 

analyser med fördel kan utföras genom att ta in utomstående konsulter och experter då 

det finns tecken på att företag själva ofta har ett begränsat ramverk som dämpar 

innovation. Genom att anlita utomstående konsulter som ser företaget med andra ögon 

anser vi att erbjudanden som tas fram med hjälp av trender kan bli mer innovativa.  
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