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Sammanfattning 

Titel: Internets påverkan på den traditionella resebyråns framtid – En studie om 

resebyråns roll på marknaden 

Författare: Natascha Eggel och Nadja Strekalova 

Handledare: Åsa Lindström 

Kurs: Företagsekonomi III – marknadsföring, examensarbete (kandidat) 

 

Syfte: 

Syftet är att identifiera olika typer av värdeskapande och konkurrensfördelar som kan 

uppstå i den fysiska resebyrån genom att undersöka och analysera; användandet av 

informationsteknologin, det fysiska servicelandskapet och erbjudandet för kunden. 

Relaterat till syftet har vi formulerat en forskningsfråga som blev enligt följande: Hur 

möjliggör traditionella resebyråer skapandet av olika typer av värde för sina kunder 

genom sitt fysiska servicelandskap? 

 

Metod: 

Vår uppsats är en kvalitativ forskningsmetod, då vi eftersträvat en djup undersökning 

för vår valda forskningsfråga. Vi har eftersträvat en deduktiv forskningsansats där vår 

uppsats har haft sin utgångspunkt i teorin, i praktiken har vi dock haft ett växelspel 

mellan induktion och deduktion där vi arbetat parallellt med teori och empiri. Vi har i 

uppsatsens gång använt oss av både primär- och sekundärkällor. Våra primära källor har 

bestått av sex intervjupersoner där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer  

 

Slutsatser: 

Under uppsatsens analys har vi kunnat urskilja att informationsteknologin, 

servicelandskapet och erbjudandet har en stor påverkan för den traditionella resebyråns 

möjligheter att skapa värde och konkurrensfördelar för sina kunder. Under denna 

process har vi förstått att den personliga servicen och tryggheten spelar en stor roll för 

kunden. Det har framkommit att de traditionella resebyråerna jobbar väldigt starkt för 

att behålla interaktionen med sina kunder genom att bland annat skräddarsy olika typer 

av reseerbjudanden och vara aktiva på internet.  

 

Nyckelord: Traditionella resebyråer, värdeskapande, konkurrensfördelar, 

informationsteknologi, det fysiska servicelandskapet, tjänsteerbjudandet 



  
 

 
 

 

Abstract 

The purpose of this study is to identify various types of value creation and competetive 

advantages that may occur in the physical travel agency by examining and analyzing; 

the use of information technology, the physical servicescape and the customer offering. 

In relation to the purpose we have chosen the following research question: How do 

traditional travel agencies enable the creation of various types of value for its customers 

through its physical servicescape? 

 

Our study is based on a qualitative research methodology, because we wanted a deep 

eximination of our chosen research question. We seeked to have a deductive character 

due to that our study had its beginning in the theoretical framework, but in practice we 

rather had an interaction between induction and deduction where we worked in parallel 

with theoretical and empirical data. We have throughout our study used both primary 

sources and secondary sources. Our primary sources consisted of six interview 

respondents that has been collected through semi-structured interviews.  

 

During the analysis of the study we can distinguish that informationtechnolgy, the 

servicescape and the offering have a great impact on the traditional travel agencies 

opportunities to create value and competetive advantages to its customers. During this 

process we understood that the personal service and security plays a major role for the 

customer. It has emerged that the traditional travel agencies work very hard to retain the 

interaction with its customers by for example customize different types of travel 

offerings and being active online. 

 

Key words: Traditional travel agencies, value creation, competetive advantages, 

informationtechnology, physical servicescape, service offering  

  



  
 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1: Inledning ___________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 

1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 2 
1.3 Problemformulering och forskningsfrågor ______________________________ 5 
1.4 Syfte ___________________________________________________________ 6 

2: Metod ______________________________________________________________ 7 
2.1 Forskningsmetoder ________________________________________________ 7 
2.2 Forskningsansats __________________________________________________ 9 
2.3 Informationsinsamling ____________________________________________ 10 

2.3.1 Primärdata _________________________________________________ 10 

2.3.2 Sekundärdata ________________________________________________ 13 

2.4 Forskningskvalitet _______________________________________________ 14 

2.5 Kunskapsprocessen _______________________________________________ 15 
2.6 Etiska ställningstagande ___________________________________________ 18 
2.7 Metodkritik _____________________________________________________ 18 

3: Teoretisk referensram _______________________________________________ 20 
3.1 Användandet av informationsteknologi _______________________________ 20 

3.1.1 Teknologins inflytande på turismbranschen ________________________ 20 

3.1.2 Internet som informationskälla __________________________________ 22 

3.1.3 Den fysiska resebyråns anpassning _______________________________ 23 

3.2 Det fysiska servicelandskapet _______________________________________ 25 

3.2.1 Servicelandskapets karaktärsdrag ________________________________ 25 

3.2.2 Interaktionen mellan personal och kund ___________________________ 26 

3.2.3 Skapandet av lojala kunder _____________________________________ 29 

3.3 Erbjudandet för kunden ___________________________________________ 31 

3.3.1 Erbjudandets innebörd ________________________________________ 31 

3.3.2 Tjänsteerbjudandets process ____________________________________ 32 

3.3.3 Differentierade faktorer för tjänsteerbjudandet _____________________ 34 

Vår samlade bild av den teoretiska referensramen __________________________ 36 

4: Teoretisk och empirisk analys _________________________________________ 37 
4.1 Användandet av informationsteknologi _______________________________ 37 

4.1.1 Den fysiska resebyråns omställning ______________________________ 37 

4.1.2 De teknologiska möjligheterna __________________________________ 39 

4.1.3 Att förhålla sig till informationsteknologin _________________________ 42 

4.2 Det fysiska servicelandskapet _______________________________________ 44 
4.2.1 Attributen i det fysiska servicelandskapet __________________________ 44 



  
 

 

 

 

4.2.2 Relationen till sina kunder ______________________________________ 46 

4.2.3 Den tillfredställda kunden ______________________________________ 48 

4.3 Erbjudandet för kunden ___________________________________________ 51 
4.3.1 Det faktiska erbjudandet _______________________________________ 51 

4.3.2 Det unika erbjudandet _________________________________________ 52 

4.3.3 Att utvecklas och behålla sin position på marknaden _________________ 55 

5: Slutdiskussion ______________________________________________________ 57 
5.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga _____________________ 57 

5.1.1 Tendenser från den teoretiska & empiriska analysen _________________ 57 

5.1.2 Delsyfte 1: Användandet av informationsteknologi och dess påverkan på 

resebyråns värdeskapande och konkurrensfördelar ______________________ 58 

5.1.3 Delsyfte 2: Det fysiska servicelandskapets påverkan på resebyråns 

värdeskapande och konkurrensfördelar ________________________________ 59 

5.1.4 Delsyfte 3: Erbjudandet för kunden och dess påverkan på resebyråns 

värdeskapande och konkurrensfördelar ________________________________ 61 

5.1.5 Besvarande av vår forskningsfråga _______________________________ 63 

5.2 Avslutande reflektioner och tankar___________________________________ 65 

Källförteckning _______________________________________________________ 66 
 



  
 

    1 
 

 

1: Inledning 
I det inledande kapitlet ska vi titta närmare på det forskningsområde vi valt att skriva 

om. Vi börjar med att beskriva bakgrunden för de traditionella resebyråerna med 

kopplingar till marknadens påverkan i form av användandet av informationsteknologi, 

det fysiska servicelandskapet och erbjudandet för kunden för att sedan avsluta med den 

forskningsfråga vi valt ut relaterat till detta.  

 

1.1 Bakgrund 

Resebyråns roll har varit betydande för resenärer och turismsektorn ända sedan Thomas 

Cook startade världens första resebyrå för omkring 160 år sedan menar Lehmann 

(1978). Författaren påpekar att hans pijonärsskap har bidragit till att resebranschen 

kommit att bli en utmanande och spännande industri. Álvares et al. (2007) diskuterar att 

resebyråns betydelse under senare decennier har förändrats och utvecklingen av bland 

annat informationsteknologin (IT) har påverkat deras roll på marknaden. Enligt Svenska 

resebyråföreningen (2014) har vinsten under de senaste åren för Sveriges resebyråer, det 

vill säga den fysiska butiken, minskat där internetförsäljningen av resor istället har ökat 

och nu utgör omkring hälften av den totala försäljningen i Sverige. Dolnicar & Laesser 

(2007) menar på att resenärer genom internet kan få en direktkommunikation med 

reseleverantörer vilket underlättar informationssökandet samt att produkter och tjänster 

kan köpas närsomhelst och varsomhelst. Författarna påpekar vidare att denna situation 

bidrar till att behovet av traditionella resebyråer inte är lika stort som det en gång var.  

 

Svenska Resebyråföreningen (2014) visar genom en undersökning att antalet resebyråer 

i Sverige låg på 270 stycken år 2013 och då inkluderades även resebyråns egna 

bokningssida på nätet. De förklarar vidare att en resebyrå i första hand förmedlar andras 

resor och turisttjänster men arrangerar även egna paketresor samt grupp- och 

konferensresor för affärsresenärer. Lai (2014) understryker att resebyråer är en viktig 

mellanhand inom turismsektorn. Vidare framhåller författaren att resebyråerna hjälper 

kunder att planera sin resa på ett organiserat sätt och att hitta resor för billigare priser. 

Resebyråer har under åren varit den primära utgångspunkten för serviceförsäljning av 

bland annat flygresor, hotell, paketresor, kryssningar och olika typer av utflykter. 

Cooper et al (2008) och Page & Connell (2014 ) skiljer på resebyråer och 

researrangörer, där författarna beskriver att en researrangörs uppgift är att producera och 
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sälja paketresor som de främst marknadsför genom broschyrer och internet. Page & 

Connell (2014) definierar en reseagent som en mellanhand vilken agerar som en 

mäklare mellan researrangören och kunden. Cooper et al. (2008) framhåller att en 

resebyrå erbjuder en fysisk butik där en försäljning av biljetter, turer samt resetjänster 

sker och där den viktigaste uppgiften är att förse allmänheten med resetjänster. Horner 

(1996) upplyser om att resebyråer skiljer sig åt beroende på deras storlek, organisation 

och den inriktning de specialiserat sig på inom turismmarknaden. Svenska 

Resebyråföreningen (2014) framhåller att av de 270 resebyråerna i Sverige, inriktar sig 

något mer än hälften åt privatreseförsäljning, ungefär 60 stycken är renodlade 

affärsresebyråer och resterande är blandresebyråer som säljer både privat- och 

affärsresor. Cooper et al. (2008) menar att då resebyråers primära syfte är att förse 

kunder med resetjänster, bör deras fokus ligga på tillgänglighet av den fysiska butiken 

så leverantörernas erbjudanden visas upp på bästa sätt för kunderna. Fortsättningsvis 

menar författarna att rollen som mellanhand, som resebyråer axlar, innebär att de ska 

föra samman säljare och köpare.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Att den fysiska resebyråns roll på marknaden skulle försvinna i och med 

informationsteknologins (IT:s) frammarsch ansåg många vara helt naturligt. Poon 

(1993) påstod redan på 90-talet att resebyråernas dagar var räknade och Álvares et al. 

(2007) menar att resebyråns roll på marknaden har förändrats där IT har haft en stor 

påverkan på turismindustrin. Kotler et al. (2006) understryker att antalet resebyråer har 

minskat och direktbokningar samt självbokningar som kunder gör via nätet har ökat. 

Enligt Svenska Resebyråföreningen (2014) är lönsamheten för resebyråbranschen i 

Sverige relativt svag där siffror indikerar på att resultatet har försämrats fram till idag. 

Cooper et al. (2008) framhäver att de utvecklingar och trender på marknaden som 

påverkat resebyråer bland annat är kundernas kännedom och kunskap om internet samt 

expansionen av elektroniska mellanhänder.  

 

Álvares et al. (2007) förespråkar att internet har öppnat många möjligheter men även 

hot för de traditionella resebyråerna. Lin & Fu (2012) menar att eftersom 

resemarknaden ständigt förändras och är väldigt konkurrenskraftig, är det viktigt för 

resebyråer att använda sig av IT för att överleva och utvecklas men även för att behålla 

sin plats på marknaden och erhålla konkurrensfördelar. Nyman (2014) menar att 
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tjänsteleverantörer bör tillhandahålla tjänster och utforma dem med målet att underlätta 

kundens värdeskapande aktiviteter. Enligt Lai (2014) är det kunderna som styr valet av 

resebyrå, det är därför optimalt för resebyråerna att engagera sig i strategier för 

relationsmarknadsföring för att på så sätt nå sitt kundsegment på bästa sätt. 

Relationskvalitet är en nödvändig faktor för att öka en kunds lojalitet inom 

resebyråbranschen. Inom relationskvaliteten mellan kund och resebyrå spelar 

servicekvaliteten och det värde som uppstår en stor roll. Författaren understryker att 

kunderna på ett enkelt sätt kan byta resebyrå om de inte känner att den tilltalar dem eller 

uppfattar någon attraktion till den. I denna process att skapa kvalitet i servicen är det 

viktigt att ta hänsyn till relationskvalitet och kundlojalitet. Lai (2014) menar vidare att 

relationskvalitet är kvaliteten i interaktionen mellan kund och resebyrå. Det kan även 

definieras som graden av lämplighet i en relation för att på så sätt uppfylla behoven hos 

kunden som ingår i relationen. Kvaliteten i relationen mellan kund och resebyrå kan ses 

som en konstruktion som består av många olika och viktiga komponenter. Till slut 

menar författaren att den mest primära källan till relationskvalitet ligger i kundens 

tillfredställelse av resebyråns prestanda, trovärdighet och det sättet kunden uppfattar 

tjänsteåtagandet hos resebyrån.  

 

Chen & Myagmarsuren (2013) diskuterar att ett värdeerbjudande är det värde som 

företaget skapar för marknaden och som kunden sedan konsumerar, bedömer och 

bekräftar. En viktig del av de marknadsföringsaktiviteter som företag gör är att skapa 

kundvärde. Vidare framhåller författarna att service ger extra värde som enbart en 

produkt inte kan ge, vilket i en konkurrerande omgivning bör vara ett stort fokus. Lai 

(2014) förklarar att servicelojalitet uttrycker den grad till vilken en kund uppvisar 

upprepade köpbeteende från en tjänsteleverantör. Det handlar också om att ha en positiv 

disposition mot leverantören vad gäller attityder och endast använder sig av denne 

leverantören när ett behov av en tjänst uppstår och ska konsumeras. Författaren 

fortsätter vidare och menar att lojala kunder är ett bra marknadsföringsmedel då de 

genom word-of-mouth promotar en traditionell resebyrå och företagets tjänster till 

familj, vänner och bekanta.  

 

Värdeskapandet uppstår bland annat i servicelandskapet i den traditionella resebyrån 

enligt Ezeh & Harris (2007). Författarna menar att servicelandskapet kännetecknas av 

atmosfären som kunderna upplever i mötet med organisationen och påverkar således 
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både de anställda i servicesektorn som kunderna. Det är därför betydelsefullt att 

personalen trivs för att kunna bemöta kunderna på bästa sätt och viktigt att 

organisationer skapar ett servicelandskap som attraherar och tillfredställer sina kunder. 

Författarna anser att servicelandskapet innefattar både materiella särdrag som bland 

annat byggnader och dekorationer samt immateriella särdrag som temperatur och doft. 

Dessa särdrag påverkar anställda och kunders beteende gentemot organisationen. Bitner 

(1992) skriver på liknande sätt vad servicelandskapet innebär och menar att atmosfären 

och miljön påverkar kundernas beteende, antingen till det bättre eller sämre vilket 

påverkar köpbeslutet.  

 

Cooper et al. (2008) hävdar att en stor bidragande faktor som förändrat turismbranschen 

och framförallt de fysiska resebyråernas roll är lågprisflygbolag som vuxit sig starka 

med sina elektroniska biljetter som de säljer online. De har möjlighet att ge bra 

erbjudanden till kunder som gör att kunder hellre köper via flygbolagens hemsidor än 

via traditionella resebyråer. Detta menar författarna visar på hur majoriteten av 

turismindustrin kan tjäna på den teknologiska framfarten. Bhat & Shah (2014) 

framhåller att IT anammats av turismbranschen och kan genom internet erbjuda 

uppdaterad och detaljerad information om olika leverantörer för kunden att välja mellan. 

Författarna menar även att internet öppnar upp fler marknadsföringsmöjligheter för 

turismen vilket kan bidra till framgång. Internetutvecklingen påverkar alla industrier 

men har framförallt påverkat turismindustrin mer än andra.  

 

Álvares et al. (2007) påpekar att information och kommunikationsteknologin (ICT) har 

gjort det möjligt för företag inom servicebranschen att finna nya sätt att hantera sina 

kundrelationer på. Individen har genom ICT fått en större självständighet och kunskap 

att själv välja bland resor på internet. Författarna menar att det oftast går snabbare för 

kunder att hitta det dem söker och det är även enkelt att orientera sig på internet. I och 

med denna framfart med IT har marknadsföringen av turismprodukter ökat och blivit 

alltmer tillgängligt vilket i sin tur har påverkat de traditionella resebyråerna. Bennet & 

Chi-Wen (2005) menar att de flesta resebyråer efter den växande IT-branschen har 

använt internet som ett nytt verktyg för att marknadsföra sina tjänster och bland annat 

öppnat upp för elektronisk handel på sina hemsidor. Författarna fortsätter skriva att 

traditionella resebyråer tycker att internet är ett positivt verktyg för att bredda sin 

verksamhet och nå ut till potentiella kunder. Dolnicar & Laesser (2007) understryker att 
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internet idag är en stor del av turismindustrin och har påverkat beslutstagande och 

transaktionsprocessen inom resor. Information sprider sig med internet och företagen 

måste tänka om vad gäller sina strategier. Vodenska (2013) menar att i och med den 

alltmer ökade konkurrensen inom turismsektorn blir det viktigare än någonsin att ta 

hänsyn till sitt utbud och sin marknadsföring för att bland annat behålla sina kunder 

men också att hitta nya marknadsföringskanaler. Vidare framhåller författaren att inom 

resebyråer spelar bland annat segmentering en stor roll för att på så sätt marknadsföra 

och distribuera sin tjänst till rätt människor. Kozak (2006) belyser att internet under de 

senaste tio åren har varit en viktig distributionskanal vad gäller marknadsföring online 

och den elektroniska handeln på internet är något som turismsektorn och resebyrån har 

påverkats mycket av. Dolnicar & Laesser (2007) påstår att resebyråer som mellanhänder 

har en stor utmaning framför sig då mellanhandsrollen håller på att försvinna på grund 

av internet och där kunderna själva tar över rollen av att vara reseagenter. Chen & 

Myagmarsuren (2013) menar att fram till idag har väldigt lite forskning gjorts vad gäller 

värdeskapande och värdeerbjudande från den traditionella resebyråns perspektiv. 

Författarna hävdar att förståelsen av vad en kund värdesätter i ett erbjudande och hur det 

skapas samt levereras är viktiga moment för företagsstrategier.  

 

Med detta sagt ska denna forskning fokusera på hur traditionella resebyråer kan 

differentiera sig genom det värdeskapande som sker i mötet mellan kund och personal i 

det fysiska servicelandskapet, samt värdeskapandet i resebyråers erbjudande för kunden 

i och med användandet av informationsteknologin.  

 

1.3 Problemformulering och forskningsfrågor 
Resebyråernas framtida roll på marknaden är ett diskuterat ämne enligt Kozak (2006). I 

och med informationsteknologins framfart har turismindustrin fått anpassa sig till nya 

regler och förhållningssätt vilket bidragit till att nya strategier utformats för att nå sina 

kunder. En viktig aspekt i dagens marknad är betydelsen av relationer och 

värdeskapande där kundens tillfredsställelse i servicelandskapet spelar en viktig roll. 

Dessa aspekter har satt resebyråns roll på marknaden i en oviss position. Resebyrån kan 

i takt med dagens informationssamhälle ses som en förlegen idé, där individen fått en 

allt större inverkan på dess framtida tillstånd. Med hänsyn till de resonemang vi lagt 

fram i vårt inledande kapitel har vi kommit fram till vår forskningsfråga som lyder; 
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- Hur möjliggör traditionella resebyråer skapandet av olika typer av värde för sina 

kunder genom sitt fysiska servicelandskap? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att identifiera olika typer av värdeskapande och konkurrensfördelar som kan 

uppstå i den fysiska resebyrån genom att undersöka och analysera;  

 

 Användandet av informationsteknologin 

 Det fysiska servicelandskapet 

 Erbjudandet för kunden 
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2: Metod 
Inom detta kapitel kommer vi att redovisa de forskningsmetoder samt 

forskningsansatser som har använts i uppsatsen. Den primära och sekundära data som 

vår uppsats baserats på genomgås under informationsinsamlingen. Vidare beskrivs 

uppsatsens reliabilitet och validitet för att sedan utmynna i den kunskapsprocess som 

tagits vid. Avslutningsvis tar vi upp våra tankar kring etik samt metodkritik. 

 

2.1 Forskningsmetoder 

Hartman (2004) anser att det inom metodteorin måste göras en särskillnad mellan den 

kvantitativa och kvalitativa undersökningen. Anledningen till detta är att deras 

respektive undersökningsmetoder skiljer sig åt på många punkter, vilket även Bryman 

& Bell (2013) beskriver. Hartman (2004) fortsätter vidare beskriva att de 

metodteoretiska principerna som bestämmer över metoden skiljer sig åt vad gäller allt 

från planeringen av undersökningen, genomförandet av undersökningen samt 

rapporterandet av resultatet. Metoden betraktas enligt Edling & Hedström (2003) som 

kopplingen mellan teori och data, där teorin ses som det primära jämfört med data. 

Metoden som väljs är framförallt byggd på data som samlas in där förhållandet emellan 

dem belyses. Författarna påpekar vidare att metoden är kopplingen mellan teori och 

empirisk data där syftet är att utjämna gapet mellan teoretiska uttalanden och empiriska 

observationer och erfarenheter. Kvale & Brinkmann (2014) framhäver att den 

kvalitativa forskningen oftast är kontextuell och kan således bara förstås i sitt 

sammanhang. Genom den kvalitativa intervjun utformas en individs egenskap och 

subjektivitet på ett karakteristiskt sätt. Vidare påpekar författarna att forskningen bygger 

på föreställningar om kommunikation, verklighet och kollektiva sociala mönster.  

 

Enligt Edling & Hedström (2003) observeras kvalitativ data genom få 

observationsenheter där det inom varje enhet finns omfattande och varierande 

information. Dessa undersökningar karaktäriseras enligt Hartman (2004) av att man 

försöker förstå hur människor upplever sin omgivning men också sig själva, man 

försöker också tillgå subjektiva åsikter. Subjektiviteten förstås först när man sätter sig in 

i människors olika perspektiv och situation och det räcker alltså inte att enbart 

observera. Författaren påpekar även att det man undersöker inte kan mätas, således kan 

inte resultatet presenteras med numeriska värden. Enligt Bryman & Bell (2013) börjar 

oftast en kvalitativ studie med datainsamling för att sedan jämföras med teorin. De 
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fokus som finns inom den kvalitativa forskningsmetoden är att se världen utifrån 

undersökningspersonens ögon, kontextens beskrivning och betoning, processfokus samt 

flexibilitet dock finns en brist på struktur. Patton (2002) menar att en kvalitativ metod 

byggs på datainsamling från djupgående intervjuer, direktobservationer och skrivna 

dokument. Kvalitativ metod är bra att använda när en frågeställning behöver besvaras 

på ett djupt och detaljerat sätt. Fortsättningsvis framhåller författarna att syftet med 

intervjuer är att se saker från en annan människas perspektiv och man går in i 

situationen med tron att andras perspektiv är meningsfullt och kan tydliggöras. 

Silverman (2011) håller med Patton (2002) att information om den sociala världen bäst 

utförs genom djupgående intervjuer men tillägger att interaktionen som sker utöver det 

bidrar till full förståelse och kunnande om det sociala. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) är en kvantitativ studie det motsatta från det kvalitativa, 

den börjar med teori för att sedan samla in numerisk data. Mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation är fyra viktiga begrepp inom den kvantitativa 

forskningsmetoden. Edling & Hedström (2003) belyser att den kvantitativa forskningen 

har många observationsenheter dock är informationen om varje enhet begränsad. 

Kvantitativa metoder innehar en matematisk bas för både insamling och analys av data. 

Hartman (2004) menar att den kvantitativa undersökningen har en positivistisk 

vetenskapsteori som grund, vilket betyder att de företeelser man studerar är något man 

observerar. För att finna och uttrycka sambandet mellan dessa företeelser måste man 

observera, manipulera och mäta dessa. Patton (2002) framhäver även att kvantitativ 

metod har ett standardiserat framhållningssätt där svarskategorierna är förutbestämda 

för att det ska vara mätbart.  

 

Forskningsmetoden som tillämpats i vår uppsats är kvalitativ metod då en sådan studie 

är mest lämpad för besvarandet av vårt syfte där vi analyserar informationsteknologin, 

servicelandskapet och erbjudandet samt identifiera det värdeskapande och 

konkurrensfördelar som uppstår. Vi anser att en kvalitativ undersökning ger oss bättre 

förutsättningar än en kvantitativ studie, eftersom vi i den kvalitativa metoden får en mer 

öppen dialog som bidrar till ett mer ingående svar. Detta ger möjlighet att tolka svaren 

på ett mer djupgående sätt då vi använt oss av en semi-strukturerad intervju, som enligt 

Bryman & Bell (2013) innebär att en intervjuguide med teman skapas och används som 

grund men att det ges flexibilitet till hur den används och vilka svar respondenterna ger. 
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Den kvalitativa forskningsmetoden ger även en flexibilitet i arbetsprocessen vilket vi 

känt passar oss och har underlättat arbetet med uppsatsen.  

 

2.2 Forskningsansats 

Christensen et al. (2010) framhåller att undersökningens ansats är den samlade starten 

som görs vid genomförandet av undersökningen. Ansatsen bestämmer vilken typ av 

undersökning som görs och vilket resultat som kommer vara möjligt att nå. Patel & 

Davidson (2011) anger olika sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och 

empiri och dessa är deduktion, induktion och abduktion. Andersen (2012) framhåller att 

dessa ansatser anger tillvägagångssätt för att dra vetenskapliga slutsatser. Patel & 

Davidson (2011) forsätter skriva att forska utifrån en deduktiv ansats innebär att man 

utgår från allmänna principer och befintliga teorier och därmed drar slutsatser om 

enskilda företeelser. Hypoteser härleds då utifrån den redan befintliga teorin och sedan 

prövas dessa hypotetiskt i det aktuella fallet, vilket Bryman & Bell (2013) även 

förespråkar. Patel & Davidson (2011) förklarar att objektiviteten i en deduktiv 

forskningsansats sägs kunna stärkas då forskaren tar sin utgångspunkt i redan befintliga 

teorier. Enligt Bryman & Bell (2013) representerar den deduktiva teorin den vanligaste 

uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och empiri ser ut. De hypoteser som 

deduceras från teorin är primärt och styr således datainsamlingsprocessen. Det andra 

sättet som Andersen (2012) diskuterar är den induktiva forskningsansatsen som utgår 

från empiri för att få en generell kunskap om teorin. Patel & Davidson (2011) lyfter 

också fram att man genom en induktiv ansats utgår från den insamlade informationen, 

empirin, för att sedan formulera en teori. Det som forskaren upptäcker ska följaktigen 

uttryckas i en teori. Även Bryman & Bell (2013) förklarar att inom den induktiva 

forskningsansatsen är teorin resultatet, där forskaren drar slutsatser från observationer.  

 

Det tredje sättet man kan relatera teori och empiri i ett vetenskapligt arbete enligt Patel 

& Davidson (2011) är den abduktiva ansatsen, som sägs vara en kombination av 

deduktion och induktion. Det första steget i denna process kännetecknas av induktion 

och i nästa steg prövas hypotesen eller teorin på det valda fallet, vilket ses som 

deduktivt. För att den ursprungliga hypotesen eller teorin ska bli mer generell kan det på 

detta sättet utvecklas och expandera. Författarna påpekar vidare att detta sätt gör så att 

forskaren inte låser sig allt för mycket genom att antingen arbeta enligt bara den 

deduktiva eller den induktiva ansatsen. 



  
 

10 

 

 

I vår uppsats har vi utgått från den befintliga teorin och studerat de allmänna principerna 

för att få en omfattande och klar bild av vårt valda område. Utifrån teorin har vi fått den 

bas för att kunna svara på vårt syfte och forskningsfråga. Genom att vi utgår från teorin 

vill vi undersöka om de antaganden som framhålls stämmer in på verkligheten, det vill 

säga empirin. Vid empiriinsamlingen och framställandet av vår intervjuguide har 

frågorna baserats på den teori vi har tagit fram med de tre huvudrubrikerna 

informationsteknologin, servicelandskapet och erbjudandet. Vi utgick från detta 

perspektiv för att se hur förhållandet mellan teori och empiri ser ut i verkligheten för det 

problem vi valt att undersöka. Målet är att dra slutsatser där teorin ställs i relation till 

empirin och där vissa påståenden bekräftas eller förnekas. Vi anser därmed att vi har 

eftersträvat en deduktiv ansats där arbetsprocessen har grundat sig i teorin som format 

resten av forskningen i empirin och analysen, men vi kan tillägga att vi har haft ett 

växelspel mellan induktion och deduktion i olika delar av processen. Detta förstås 

tydligare och förklaras ytterligare i kunskapsprocessen. 

 

2.3 Informationsinsamling 

Valet av datainsamlingen kan styras av det fenomen man valt att studera och de 

möjligheter och begränsningar som kommer med det, menar Andersen (1998). 

Författaren belyser vidare att de två olika datainsamlingsmetoder som en forskning kan 

baseras på är primärdata och sekundärdata. Primärdata enligt Booth et al. (2008) är 

forskarens egna insamlade information och den så kallade rådata som kan bekräfta 

teorin. Vid användning av sekundärdata framhåller Andersen (1998) att det eliminerar 

forskaren onödigt arbete. Denne får istället genom litteraturstudier existerande teorier, 

undersökningar och tankar som kan kopplas till det egna forskningsområdet. Vi har 

använt oss av både primärdata i form av personliga- och telefonintervjuer, och 

sekundärdata som litteratur och vetenskapliga artiklar.  

 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är det material som forskaren samlar in på egen hand enligt Edling & 

Hedström (2003). Christensen et al. (2010) understryker att primärdata är ny 

information som inte finns tillgänglig och som kan samlas in med olika slags tekniker 

som intervjuer eller observationer. Andersen (1998) framhåller att inom den kvalitativa 

forskningen är primärdatan alla typer av observationstekniker samt antingen 

ostrukturerad- eller semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun som är 
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en del av den kvalitativa intervjun innebär att forskaren vanligtvis har en viss teoretisk 

och empirisk kunskap om det fenomen som studeras. Författarna menar vidare att den 

intervjuade oftast kommer med ny information och nya synvinklar utifrån den 

intervjuguide som följts under intervjun. Bryman & Bell (2011) understryker att 

intervjuguiden har olika specifika teman där frågorna inte behöver följa ordningen och 

där det finns möjlighet till följdfrågor. Christensen et al. (2010) hävdar att fördelarna 

med primärdata är att det är aktuell information som passar ens forskning. Nackdelarna 

är att det är tidskrävande och en del kompetens behövs från den som samlar in 

materialet. Andersen (1998) menar att telefonintervjuer även har blivit en allmer vanlig 

form vid intervjuer bland annat då människor i hög grad använder sig av en telefon och 

kostnaderna blir mindre än om man skulle resa till informanten. Fortsättningsvis 

understryker författarna att en intervju ses som en personlig kontakt mellan intervjuare 

och informant och det är viktigt att dokumentera svaren med till exempel en 

ljudinspelare. 

 

Utifrån Kvale & Brinkmanns (2009) teorier om kvalitativa forskningsintervjuer kan 

man urskilja att syftet är att förstå informantens upplevda vardagsvärld ur ett eget 

perspektiv. Intervjun ska fungera som ett varadagligt samtal men måste hålla en 

professionell frågeteknik. Författarna beskriver att intervjupersonens personligheter har 

en avgörande betydelse men att den ideale intervjupersonen inte existerar. Vidare 

belyser Bryman & Bell (2003) att vid den kvalitativa forskningen kan forskaren påverka 

intervjupersonen till att bli mer aktiv i sin roll och på det sättet skapa och påverka 

förutsättningarna för uppsatsens resultat. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är olika 

intervjupersoner lämpade för olika typer av intervjuer där vissa kan tyckas vara bättre 

än andra. En god intervjuperson är bland annat sanningsenlig, samarbetsvillig och 

välmotiverad. Författarna framhåller att dem är koncisa i sitt sätt att tala och ger 

sammanhängande redogörelser för det valda området. De som kan betraktas som 

lämpliga intervjupersoner kan därmed ge långa beskrivningar och berätta med ett 

fängslande uttryck. Dock kan det enligt författarna vara viktigt att veta att denna person 

inte alltid ger den mest värdefulla informationen. En intervjuperson som inte är 

tillmötesgående kan ge de bästa skildringarna för vad som präglar den valda branschen 

och det är således upp till den som intervjuar att motivera informanten och erhålla så 

relevant information som möjligt.  
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I denna uppsats har vi använt oss av både personliga intervjuer och telefonintervjuer. De 

personliga intervjuerna gjordes i närområdet då det var enkelt och nära att ta sig dit. 

Under intervjuns gång följde vi vår semi-strukturerade intervjuguide med följdfrågor 

som gjorde att vi fick en djupare inblick i ämnet. Vi lät intervjupersonerna tala fritt och 

från egna erfarenheter vilket gav oss en bred syn på det forskningsområde vi valt att 

skriva om. En dag innan den personliga intervjun ägde rum skickade vi ut 

intervjuguiden till dem som ville läsa igenom i förberedande syfte. Detta för att de 

skulle ha möjlighet att förbereda sig för utförligare svar och i vissa fall hinna prata med 

deras personal. Vi spelade även in intervjuerna på vår mobiltelefon vilket gjorde att vi 

fick exakta påståenden. Precis efter intervjuerna satte vi oss ner med materialet och 

transkriberade det vi hade spelat in, då vi hade det färskt i minnet. Innan vi bokade 

intervjuerna frågade vi ifall det gick bra att vi spelade in samtalen samt använde deras 

svar i vårt examensarbete, detta frågade vi även precis innan intervjun startade för att få 

ytterligare bekräftelse att det var okej. Vi spelade in samtalen för att kunna återge en så 

sanningsenlig bild som möjligt från intervjupersonen samt ge det djup som behövs i 

denna kvalitativa forskning. Detta bidrar till att empirin och analysen kan diskuteras på 

ett överensstämmande sätt och att inga fel återges i texten.  

 

Telefonintervjuerna gjordes då intervjupersonen befann sig på en annan geografisk ort 

och vi inte hade möjlighet att ta oss dit personligen för att genomföra en intervju. Även 

till dem vi hade telefonintervju med skickades en intervjuguide på förhand för att de 

skulle ha möjlighet att kunna besvara frågorna på ett så korrekt sätt som möjligt. Under 

telefonintervjuerna spelade vi även in samtalen med våra mobiltelefoner för att kunna 

återge rätt bild i uppsatsen. Även dessa transkriberades då varje ord räknas som viktig 

enligt oss. Intervjuerna gick bra att spela in vilket har skapat en förutsättning för djupare 

empiri och analys. Under både de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna valdes 

informanterna omsorgsfullt utefter deras ställning i näringslivet och den befattning inom 

företaget vi tillät oss tycka vara intressant för vår forskning. Andersen (2012) menar att 

urvalet av intervjupersoner handlar om de praktiska möjligheterna intervjuaren innehar 

men även undersökningens syfte och de förfogande intervjuaren har över resurserna. En 

av de tidigaste frågorna man bör ställa till sig själv angående urvalet är om man ska ta 

med alla intervjupersoner eller en del av dem, som sedan ska representera majoriteten, 

vilket kallas inferens. Vår empiriinsamling har bestått av sex olika intervjupersoner som 

i vår uppsats har fått representera Sveriges resebyråbransch. Vår forskning är ett 
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bekvämlighetsurval som enligt Bryman & Bell (2011) innebär tillgängliga informanter 

för forskaren, där våra personliga intervjuer valdes då de var tillgängliga i vår närhet. 

Telefonintervjuerna var ett bekvämlighetsurval då vi inte fysiskt tog oss till en annan 

plats, de var även ett snöbollsurval som författarna också diskuterar.  Vi fick tag på den 

ena informanten via en av intervjupersonerna och den andra telefonintervjun kom vi i 

kontakt med genom flera led på bland annat Linnéuniversitetet.  

 

Intervjupersonerna vi valde att intervjua för vår primärdata och forskning är:  

 Tinna Berg: Branch Office Manager på Big Travel i Kalmar. Personlig intervju, 

2014-11-28 

 Hanna Olsson: Säljchef/Manager på Ticket  i Kalmar. Personlig intervju, 2014-

11-28 

 Christina Hagerth: Resebyråchef/Travel Agency Manager på Resia i Kalmar. 

Personlig intervju, 2014-12-01 

 Anna Biörsmark: Resesäljare på Resia i Norrköping. Telefonintervju, 2014-12-

05 

 Karin Ahlstedt: PR- och kommunikationsansvarig på Ticket privatresor i 

Stockholm. Telefonintervju, 2014-12-15 

 Katarina Myrberg: Chefredaktör/Editor in chief på Travel News Sverige. 

Telefonintervju, 2014-12-15 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Christensen et al. (2010) understryker att sekundärdata är data som redan finns 

tillgänglig och som har sammanställts tidigare i en annan kontext än den som gäller 

underökningen man själv ska göra. Det är information som finns att få tag på i olika 

databanker, genom det universitetsbiblioteket publicerar såsom tidskrifter och rapporter 

men även från böcker och tidningar. Jakobsson (2011) beskriver den sekundära datan 

som en andrahandskälla som baseras på primärkällor. Informationen och resultatet 

presenteras således i en reducerad form, som till exempel artiklar, läroböcker och 

populärvetenskapliga texter. Christensen et al. (2010) belyser att det även finns annan 

extern sekundärdata som branschorganisationer och statistik, till exempel SCB. Vi har 

använt oss av One search på universitetsbiblioteket i stor utsträckning som baserat på 

Christensen et al. (2010) kan ses som en blandning mellan referensdatabas, som visar 

originaldokument, och fulltextdatabas, som återger dem. Författarna menar att 
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fördelarna med sekundärdata är att det är tidseffektivt och ger ett stort utbud av 

referenser och källor. Nackdelarna är att det kan vara inaktuell data där användbar data 

saknas. Även Bryman & Bell (2013) beskriver några fördelar med sekundärdata, bland 

annat sparar forskaren tid och pengar, datan är av hög kvalitet, forskaren får mer tid till 

att analysera datan och en förnyad analys kan leda fram till nya tolkningar. Författarna 

påpekar även att den sekundära datan har en del begränsningar i form av att forskaren 

inte är bekant med materialet, datamängden kan inge viss komplexitet och man har 

ingen kontroll över kvaliteten på datamängden. Esaiasson et al. (2012) menar att 

sekundärdata kan användas för att hitta viktigt material utan att behöva göra 

dubbelarbete inom ett visst forskningsområde. Författarna skriver att de flesta 

sekundärkällor hittas nuförtiden på internet, vilket även är fallet för oss. Genom 

universitetsbiblioteket har vi hittat relevanta vetenskapliga artiklar, akademiska 

tidsskrifter och litteratur som rör det forskningsområde uppsatsen avhandlar.  

 

2.4 Forskningskvalitet 
Validitet och reliabilitet är två etablerade begrepp inom den kvantitativa och kvalitativa 

forskningen. Bryman & Bell (2011) skriver att begreppen reliabilitet och validitet kan 

låta väldigt likt varandra men att de innehar helt olikartade innebörder. Patel & 

Davidson (2011) hävdar att de två begreppen samexisterar där vi vet att det vi 

undersöker är det vi avser undersöka, med andra ord validitet, och att undersökningen 

görs på ett tillförlitligt sätt, det vill säga reliabilitet. Esaiasson et al. (2012) definierar 

begreppet validitet som en frånvaro av systematiska fel där forskaren mäter det han 

påstår att han mäter. Bryman & Bell (2011) förklarar validitet som giltighet och att det 

som ska identifieras verkligen identifieras. Patel & Davidson (2011) menar att validitet i 

en kvalitativ studie refererar till hela processen av forskningen, från hur 

datainsamlingen genomförts, till vilka tolkningar som görs. Innehållsvaliditet är ett sätt 

att intyga god validitet. Analysen grundas i teorin där utvalda teorier struktureras upp 

till frågor i till exempel en intervju för att få ut den information man behöver.   

 

Bryman & Bell (2011) förklarar att reliabilitet handlar om pålitlighet, följdriktighet och 

överensstämmelse som mäts på ett begrepp. Andersen (2012) understryker att via 

reliabiliteten uppmärksammar man om den insamlade datan är tillräckligt pålitlig. Det 

handlar om hur tillfälligheter påverkar hur säkert och exakt vi insamlar det vi faktiskt 

undersöker. Vidare framhåller författarna att det är av stor vikt att undersökningen inte 
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innehåller otillförlitliga påståenden. En stor del inom detta är att kodningen och 

registreringen av datan måste ske på ett korrekt sätt. Esaiasson et al. (2012) menar att 

reliabilitet kan vara bristande om det uppstår slarvfel under och efter datainsamlingen 

där undersökaren exempelvis har skrivit oläsligt, det har uppstått missförstånd under en 

intervju eller att det blivit skrivfel vid dataöverföringen. Patel & Davidson (2011) 

inflikar att reliabilitet inom av den kvalitativa metoden inte nödvändigtvis behöver vara 

exakt upprepbar och ge samma svar. Det gäller istället att forskaren fångar den unika 

situationen som sker under till exempel en intervju med dem verktygen och 

uppfattningar som intervjupersonen har under det tillfället, vilket kan ändras med tiden.  

 

Under uppsatsens gång har vi strävat efter att nå god validitet och reliabilitet genom de 

metodval vi presenterat. Vi har efter en övergripande bild av teorin sammanställt en 

intervjuguide med begrepp och teman som vi önskat få svar på i våra intervjuer. Genom 

att ställa liknande frågor till alla, fick vi fram det vi önskade samt en del olikartade svar 

genom följdfrågor. Vi har genom arbetet använt oss av flera olika källor vilket styrker 

trovärdigheten och forskningskvaliteten. Dessutom har vi gjort ljudinspelningar av varje 

intervju för att på så sätt lagra verkligheten och ha möjlighet att lyssna om ett flertal 

gånger och få informationen korrekt genom transkribering. Vid transkriberingen skrev 

vi ner allt som sades men för att underlätta skrivandet och även analysarbetet, tyckte vi 

inte det var relevant att ta med pauser, betoningar och vissa medhållande kommentarer 

som spelades in, vilket då var ett medvetet val.   

 

2.5 Kunskapsprocessen 

När vi skulle bestämma ett ämne att skriva om, hade vi redan från början beslutat att 

inrikta oss på turismsektorn. Efter en del diskussioner föll valet naturligt på resebyråer 

och deras framtida roll inom turismindustrin. Under våra universitetsår har ämnet 

angående resebyråer tagits upp ett flertal gånger under föreläsningar och eftersom det är 

ett aktuellt ämne ville vi vidare undersöka och fördjupa oss inom detta område. 

Resebyråns framtid är viktigt att ta upp eftersom det är en väletablerad aktör som 

funnits inom turismen en lång tid och skulle de utkonkurreras skulle turismbranschen 

förändras. Vi upplevde redan innan vi satte igång med arbetet att internet är den största 

konkurrenten för resebyråer och kom fram till att vi ville studera hur resebyråer kunde 

hålla sig kvar på marknaden. Detta genom värdeskapande och på vilka sätt de kan 

positionera sig genom användandet av informationsteknologi, samt deras fysiska 
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servicelandskap och erbjudandet för kunden. Vi inledde vår forskning med att leta efter 

all teori vi kunde hitta om resebyråer för att skapa en bra bakgrund och 

problemdiskussion.Vårt syfte samt forskningsfråga har ändrats någorlunda under 

teoriinsamlingen för att få en inriktning som kändes rätt, detta är något som Andersen 

(2012) diskuterar och menar att det inte är en linjär process. Metoddelen skrev vi 

parallellt med det inledande kapitlet men kunde inte slutföra den förrän vi samlat in 

empirin. Vi har pendlat mellan vilken forskningsansats vi skulle använda där vi stod 

mellan abduktion och deduktion. Till slut bestämde vi oss ändå för att gå åt en deduktiv 

ansats eftersom den arbetsprocessen mest liknande vår forskning och där argumenten 

för en abduktiv ansats inte var tillräckligt starka.Vi har eftersträvat en deduktiv ansats i 

vår uppsats där vi utgått från teorin men kunde inte undkomma inslag av den induktiva 

ansatsen där empirin hade sin påverkan på den teoretiska referensramen. Till exempel 

genomfördes några av de intervjuer vi hade under teoriskrivandet vilket betydde att vi 

inte var klara med teorikapitlet innan vi började få in empiri. Det gjorde att vi medvetet 

och omedvetet influerades av det vi fått höra av intervjupersonerna och plockade bort 

vissa teorier och förstärkte andra. Ibland fick vår kunskap sin utgång i teorin och ibland 

i empirin vilket således kan indikera på ett växelspel mellan de båda ansatserna.   

  

Då vi valt att genomföra en kvalitativ studie baserades primärdatan på personliga 

intervjuer och telefonintervjuer. Intervjupersonerna var utvalda så att de var tillräckligt 

insatta i vårt ämne för att de skulle kunna svara på frågor om resebyråbranschen. 

Personerna arbetar själva inom denna bransch utom en då vi också tyckte att det skulle 

vara givande för arbetet att ha med en utomstående syn på branschen. Vi ansåg att våra 

intervjupersoner var de mest intressanta och relevanta informanter för att kunna svara på 

vår intervjuguide, vilket skulle leda till en bättre besvarad forskningsfråga och syfte. Det 

bidrog till att empirin och analysen fick en djup grund att stå på. I och med att de 

dagligen arbetar inom den bransch som vår uppsats handlar om ansåg vi att de hade 

mest kompetens och sakkunnighet att ge oss den mest uppdaterade informationen. Tre 

intervjuer gjordes personligt, då dessa befann sig på vår studieort och det var enkelt för 

oss att ta oss dit. Övriga intervjuer skedde via telefon då de infann sig på en annan 

geografisk ort och vi inte hade möjligheten att ta oss dit.Vår intervjuguide gjorde det 

möjligt för oss att täcka in alla relevanta områden i vårt syfte som 

informationsteknologin, servicelandskapet och erbjudandet. Som vi skrivit i tidigare 

kapitel transkriberade vi intervjuerna direkt efter att de ägt rum, detta för att få med all 
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information och inte missa viktiga inslag. Vi valde att transkribera alla intervjuer för att 

göra det enklare för oss att läsa igenom vad som sagts under intervjuerna men också för 

att få en bättre överblick på intervjun och kunna jämföra deras svar.  

 

Vi har under denna process haft tillgång till handledning och seminarium vilket bidragit 

till att vår forskningsfråga och vårt syfte men även bakgrunden och 

problemdiskussionen ändrats under tiden. Detta för att få en röd tråd i uppsatsen och 

därmed få den att stämma in med våra valda teorier. Syftet med uppsatsen fokuserar på 

hur resebyråer kan skapa värde för sina kunder genom sitt fysiska servicelandskap. Två 

viktiga aspekter att ta hänsyn till tyckte vi var informationsteknologin, då den inte går 

att undkomma samt det erbjudande som resebyråer kan förmedla. Genom våra 

intervjuer kunde vi tydligt diskutera dessa ämnen vilket har en stor roll för resebyråers 

värdeskapande för sina kunder samt konkurrensfördelar på marknaden. För att få en så 

bra grund som möjlig i empirin och analysen valde vi att fokusera på intervjupersoner 

från olika företag för att se om teorin stämmer in på alla eller i vissa fall om 

intervjupersonernas svar passade in på det teorin påstod, och om det kunde finnas 

skillnader hos olika resebyråer. Det kändes naturligt att inte enbart fokusera på ett 

företag då man i slutändan inte skulle kunna dra en parallell för om vår forskning är 

applicerbar på hela branschen. I analysen kopplade vi teorin och empirin med varandra 

där vi fokuserade på en teori i taget och sedan letade efter passande empiri. Vi har 

försökt ha en god balans mellan det teoretiska och empiriska men självfallet fick det 

empiriska en större plats i analyskapitlet, då det var första gången empirin 

presenterades. Vi hade liknande ordning och struktur i analyskapitlet som i den 

teoretiska referensramen för att underlätta för läsaren och för oss. Vi började med en 

teori för att genomföra analysen och kopplade på med olika empiriska inslag och 

blandade det med fler teorier för att få en bra och tillförlitlig analys.  

 

I slutdiskussionen har vi introducerat våra delsyften om användandet av 

informationsteknologin, det fysiska servicelandskapet och erbjudandet för kunden. I 

denna del besvaras vår valda forskningsfråga och vårt syfte med hjälp av teorin, empirin 

och analysen som bidragit till slutsatser. 
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2.6 Etiska ställningstagande 

Patel & Davidson (2011) belyser att forskning ska röra väsentliga frågor och ge en 

allmän nytta där inblandade individer inte ska ta någon skada på något plan. Bryman & 

Bell (2003) menar att etiken i forskningsprocessen måste värderas. Viktiga frågor som 

författarna tar upp är bland annat hur man ska behandla de individer som intervjuas. 

Författarna menar att de personer som är direkt inblandade i forskningen berörs således 

av vissa regler som kan handla om frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Kvale & Brinkmann (2009) diskuterar olika etiska frågor som kan uppstå 

vid en intervjuundersökning och som forskaren måste ta i beaktning före, under och 

efter intervjun. Bland annat måste intervjupersonerna ge samtycke på sitt deltagande 

och känna sig säkra i att deras personliga uppgifter är konfidentiella och att det dem 

säger speglas felfritt även skriftligt, vilket även Bryman & Bell (2003) skriver om. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar vidare att i efterhand ska forskaren även tänka på hur 

en publicerad undersökning kan påverka de inblandade intervjupersonerna och deras 

konfidentialitet.  Patel & Davidson (2011) påpekar att ett krav författarna bland annat 

ställer på forskaren är att denne ska informera intervjupersonen om forskningens syfte. 

 

När vi kontaktade våra informanter genom personligt möte eller mejl, förklarade vi 

syftet med vårt arbete. Vi frågade samtidigt om deras samtycke till om de ville ställa 

upp på en intervju eller inte. Vid den första kontakten frågade vi även om vi kunde spela 

in intervjun och om det gick för sig att inkludera deras namn i vår uppsats. Under 

intervjuerna nämnde inte vi vad de andra intervjupersonerna hade svarat för att stärka 

konfidentialiteten och anonymiteten.  

 

2.7 Metodkritik 

Olsson & Sörensen (2007) menar att all forskning värderas utefter vilka metoder som 

valts och dess kvalitet. Det är därför viktigt att granska informationen man använder sig 

av och om den har relevans i forskningen. Bryman & Bell (2013) tar upp att kvalitativ 

forskning är subjektiv där forskaren själv beslutar om vad som är viktigt eller inte och 

påverkas även av sina uppfattningar av intervjupersonerna. En kvalitativ forskning är 

heller inte replikerbar då datainsamlingen grundas på forskarens egenskaper och 

agerande och där arbetsprocessen ibland är oklar för hur vissa moment har genomförts. 

Författarna påpekar att det även finns en svårighet att generalisera forskningsresultatet, 

något som även Olsson & Sörensen (2007) framhåller, där till exempel ett par individer 
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inte kan representera en helhet, som till exempel en bransch. Patel & Davidson (2011) 

anser att en deduktiv ansats kan låsa forskningen eftersom att man inte tar hänsyn till 

andra betydelsefulla påståenden som framkommer och bara fokuserar på den teori man 

redan har.   

 

Vi har försökt tänka kritiskt kring de olika metodvalen och vi är medvetna om att det 

finns olika nackdelar med de val vi gjort. Vi är medvetna att en kvalitativ metod har sin 

början i empirin vilket vi inte riktigt hade fullt ut. Men eftersom vi inte samlar in 

numrerisk data som en kvantitativ studie kräver utan fokuserar på djupgående 

intervjuer, ska våran uppsats använda sig av en kvalitativ metod. Vi har påverkats av vår 

teoribas i forskningen och tagit med det som för oss är relevant data. I teorikapitlet är en 

av våra huvudrubriker det fysiska servicelandskapet. Där är vi medvetna om att det kan 

finnas teori som handlar mycket om relationer och andra abstrakta värden som kan 

kännas irrelevant för servicelandskapet. Men, vi anser det ändå vara relevant då vi 

fokuserar på de immateriella attributen vilket är en del som förekommer i 

servicelandskapet.  

 

Vi har även reflekterat över att sex intervjupersoner kan vara svårt att representera 

Sverige som helhet, därför har vi intervjuat personer i olika befattningar och på olika 

orter för att i största mån få en tydligare bild. I analyskapitlet känner vi själva att det är 

mer medhållande och inte så mycket motsägande mellan teori och empiri, vilket hade 

varit mer önskvärt att det var för att ha en strakare och mer omfattande analys. Vad 

gäller intervjupersonerna är inte sex personer representativt för hela Sverige, vilket vi är 

medvetna om. Dock tycker vi det var bra att ha med personer från olika befattningar och 

företag för att få en så bred analys som möjligt. Vi tycker att våra djupintervjuer ingav 

trovärdiga tankar samt att vi fick större förståelse för vår valda bransch. I analysen kan 

vi tillägga att vi presenterar våra intervjupersoner med enbart namn och inte fotnoter. 

För att separera teorin med empirin har vi valt att skriva ut årtalet vid alla teorikällor 

men vad gäller våra empirikällor har vi enbart skrivit med namn.  
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3: Teoretisk referensram 
Inom detta teorikapitel kommer vi fokusera på de teorier som kan kopplas till det 

område vi valt att studera. Vi har som mål att skapa en omfattande och innehållsrik 

teoribas för att på bästa sätt kunna besvara vårt syfte och forskningsfråga, detta genom 

att studera informationsteknologin, servicelandskapet och erbjudandet i relation till 

resebyråer.  

 

3.1 Användandet av informationsteknologi  

IT-utvecklingen har påverkat de fysiska resebyråerna i stor utsträckning, både vad 

gäller deras dagliga arbete samt deras position och konkurrens på marknaden. 

Informationsteknologi är ett verktyg att använda sig av för att skapa värde för sina 

kunder men även en förutsättning för att relationerna till sina kunder ska kunna 

etableras och utvecklas. Därmed är användandet av informationsteknologi en av våra 

huvudrubriker i teorikapitlet.  

 

3.1.1 Teknologins inflytande på turismbranschen 

Bhat & Shah (2014) förespråkar att turism och teknologi är de två största, dynamiska 

och snabbast växande industrierna. Neuhofer et al. (2014) instämmer att turism är en 

dynamisk industri och menar att branschen ständigt förändras. Teknologin har anpassats 

till branschen men även förändrat hur reseplanering och affärer genomförs samt hur 

turismtjänster skapas och konsumeras. Detta menar författaren har öppnat nya 

möjligheter, utmaningar och potential inom sektorn. Chen (2009) framhåller att 

resebyråer förlorade sitt monopol i slutet av 90-talet då flygbolagen började sälja 

biljetter genom internet och bokningssidor. De två sistnämnda gjorde således entré på 

marknaden där kunden på egen hand kunde köpa resor. Chanpa & Yahyayi (2012) tar 

upp att World trade organization (WTO) framhåller att internet har revolutionerat 

distribueringen av information och produkter. Bhat & Shah (2014) förespråkar att 

turismindustrin i den moderna världen är helt beroende av de tre typerna av 

informationsteknologi (IT) som är internet, World Wide Web samt trådlösa telefonnät. 

Enligt Chanpa & Yahyayi (2012) har utvecklingen av turismindustrin och dess 

effektivitet gjort framsteg genom IT och informations- och kommunikationsteknologin 

(ICT). 

 

ICT som en strategi är enligt Neuhofer et al. (2014) inget nytt fenomen inom 

turismsektorn där turism och teknologi har samarbetat under lång tid. Internet har 
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förändrat hur människor interagerar med varandra och även människornas roll i 

samhället. Chanpa & Yahyayi (2012) menar att ICT har haft en stor påverkan på turism, 

marknadsföring samt produktförsäljningen på senare år. För turistleverantörer, byråer 

och kunder kan det även ses som ett kommunikationsverktyg. Författarna påpekar att 

turismsektorn är mycket beroende av information och därför behöver användandet av 

informationsteknologin utvecklas.  

 

Bennet & Chi-Wen (2005) framhåller att rese- och turismindustrin är en av de mest 

vinstgenererade sektorer som finns på internet. Chanpa & Yahyayi (2012) understryker 

att i dagens samhälle erbjuder teknologin resenärer all slags information från många 

olika källor. Människor lockas av och letar upp information på egen hand om 

destinationer via internet. Vidare menar författaren att internet medför oändlig 

information till användaren till en låg kostnad där det erbjuder resenärer olika typer av 

tjänster som till exempel detaljerad information, möjligheter att genomföra reservationer 

samt köpa biljetter och scheman för olika rundturer. Utöver internet finns även olika 

mobilfunktioner som ger möjlighet att utforska olika aktiviteter som finns tillgänglig på 

destinationen, som museum och guidningskartor.   

 

Al-Weshah et al. (2013) skriver att utvecklingen av ICT intensivt har påverkat 

turismföretag. Detta har medfört att företagen fått tänka om vad gäller relationen till 

sina kunder. Författarna påpekar vidare att hålla kvar sina redan existerande kunder har 

visat sig spela en stor roll istället för att leta efter nya hela tiden och ICT har medfört att 

det blir enklare att upprätthålla relationerna till sina kunder. Àlvarez et al. (2007) 

framhåller att genom att hantera relationerna med sina kunder på internet med bland 

annat tvåvägskommunikation, kan man som resebyrå skapa unika profiler för varje 

kund vilket gör att man kan marknadsföra sig mer specifikt efter deras behov. 

Författarna framhåller vidare att det gäller då för resebyråer att på ett unikt sätt skapa en 

konkurrensfördel som gör att man som kund hellre bokar via en resebyrå. För att 

kunden ska köpa sin resa via någon av dessa igen krävs det att denne känner sig 

förstådd och på det sättet blir tillfredställd.  

 

Neuhofer et al. (2014) understryker att kunder har fått mer befogenhet och en mer aktiv 

roll i skapandet av upplevelser sedan internet uppmärksammats, vilket företagen är 

medvetna om. Medskapande innebär att ett gemensamt värde skapas av både företag 
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och kund. Vidare diskuterar författarna att det är viktigt för företag att känna till att 

deras kunder har ett behov av att skapa värde tillsammans med företaget. Det har visat 

sig att kunderna i hög grad uppskattar resebyråns närvarande på internet menar Al-

Weshah et al. (2013), då de inte behöver besöka den fysiska resebyrån om de till 

exempel inte har tiden för det. Fortsättningsvis menar författarna att det har visat sig att 

de flesta resebyråer och kunder tycker det är positivt att resebyråerna tagit till sig 

internet och att det adderar värde för kunden då de erbjuder bekväma och enkla sätt att 

boka resor. 

 

3.1.2 Internet som informationskälla 

Dolnicar & Laesser (2007) menar att ett stort antal av den yngre generationen av 

resenärer har växt upp med multimedia och många olika informationskällor. Detta 

bidrar till att det strömmar över av allmän information på internet och det finns ett 

behov att samla den mest relevanta informationen på ett och samma ställe, som på en 

resebyrå. Àlvares et al. (2007) menar att internet har öppnat många möjligheter men 

även hot för de traditionella resebyråerna. Vidare påpekar författarna att för att förbättra 

chansen för traditionella resebyråer att sälja resor, krävs det att man ger en oförglömligt 

hög service där man som kund får en hög lojalitet för säljare och resebyrå. En unik 

konkurrensfördel som resebyråer har möjlighet till är att även tillgodose internettjänster 

till de kunder som önskar det, men att även finnas fysiskt för de kunder som känner en 

osäkerhet att boka och betala via nätet.  

 

Chen (2009) diskuterar att bokningssidor översvämmas av olika erbjudanden och 

information med vissa avgifter gömda i fintexten. Kunden har inte någon att prata med 

och få råd om de funderingen de kan ha. Författaren menar att det kan på fysiska 

resebyråer kännas tryggare att betala till någon som har kunskap och erfarenhet. Hewitt 

(2012) menar på att det uppstår förvirring hos kunderna med alla de valmöjligheter och 

avgifter som finns genom bokning av resor via bokningssidor, det blir mer oklart vad 

som egentligen säljs. Dolnicar & Laesser (2007) understryker att resenärer kan söka och 

hitta reseinformation på flera kanaler samtidigt så som internet och kataloger. Därför 

måste leverantörer befinna sig på de rätta kanalerna, olika beroende på situationen och 

typ av resenär. Hewitt (2012) menar att bokningssidorna ställer sig i konkurrens till 

fysiska resebyråer genom att agera på ett liknande sätt med olika paketeringar men kan 

misslyckas eftersom de fysiska resebyråerna har möjlighet att göra ett bättre jobb. 

Författaren menar därmed att en resebyrå som ska förtjäna kundens lojalitet och pengar 
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behöver erbjuda en tjänst som är billigare, snabbare och bättre än det kunden kan hitta 

själv på internet.  

 

Chen (2009) skriver att resebyråer märker att kunder kommer tillbaka till dem på grund 

av hemsidor som varit förvirrande och inte kunde hjälpa kunden hitta sin resa. 

Resebyråer kan ge samma pris på olika reserutter precis som bokningssidorna erbjuder 

eller till och med billigare pris, utan att kunden behöver anstränga sig och på så sätt få 

det erbjudande dem efterfrågar. Chia-Jen (2013) menar att för att resebyråer fortfarande 

ska vara ett alternativ för kunder krävs det att resebyråer förser kunderna med rätt 

utbud. Chen (2009) fortsätter skriva att resebyråer har avtal med flera leverantörer som 

drar ned priset för kunden och ger möjligheten att avboka biljetter. Resebyråerna menar 

att bokningssidor kan vara smidiga när det gäller korta och enkla resor men när det 

kommer till mer komplexa resor krävs det professionell hjälp. Författaren påpekar att 

även bokningssidor håller med om att resebyråer är ett bättre alternativ när det behövs 

planeras en detaljerad resa. Resebyråer har kontakt med kunden både innan och efter 

resan och ger en personlig uppmärksamhet som bokningssidorna inte kan. Chanpa & 

Yahyayi (2012) menar att faktorer som bidrar till förbättrad tillfredsställelse hos kunden 

genom användning av IT är att kundens tidigare aktiviteter lagras, fler valmöjligheter 

och mindre pappersarbete. 

 

3.1.3 Den fysiska resebyråns anpassning 

Chia-Jen (2013) framhåller att eftersom kunden har fått ett allt större inflytande på 

marknaden är resebyråer nuförtiden kundorienterade och inte produktorienterade som 

de var förr i tiden. Chen & Myagmarsuren (2013) understryker att kundorientering 

handlar om att sätta kundens intressen i första rummet och där främsta målet är att 

tillfredsställa kunden. Författarna diskuterar vidare att kundorientering belyser hur 

viktigt det är att förstå sin målgrupp. Ett annat förhållningssätt är konkurrensorientering, 

vilket handlar om att företag tittar på konkurrensens agerande samt fokuserar på andra 

företags styrkor och svagheter. Fortsättningsvis belyser författaren att genom att jämföra 

med andra vet företaget var de står på marknaden och kan även reagera snabbare på 

konkurrenternas agerande.  

 

Al-Weshah et al. (2013) menar att en stor del till att många resebyråer har anpassat sig 

efter internet är för att de inte vill hamna efter och slås ut av konkurrenter. Internet är en 

förutsättning för att kommunicera med sina kunder och på så sätt spara både tid och 
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pengar. För att vara unika på marknaden menar Chia-Jen (2013) vidare att resebyråer 

måste kunna erbjuda sina kunder de resor som efterfrågas, annars kan man lika gärna 

köpa sin resa på nätet. Författaren framhåller att resebyråer borde satsta på att kunna 

hjälpa kunder med mer skräddarsydda resor om de inte redan gör det. Resebyråer har 

alltså i och med kundens nya roll på marknaden gått från att bara erbjuda vissa resor till 

att erbjuda resor som kunderna efterfrågar. Al-Weshah et al. (2013) belyser att 

resebyråer i och med detta har fått en annan roll på marknaden där de agerar som 

resekonsulter istället, där information om resor tar en allt större plats istället för att sälja 

resor.  

 

Al-Weshah et al. (2013) menar att internetanvändningen gör det möjligt för resebyråer 

att bygga, förbättra och upprätthålla relationerna till kunderna genom att möta deras 

specifika behov. Bennet & Chi-Wen (2005) identifierade två huvudsakliga roller för 

resebyråer i framtiden, det första att behovet att positionera sig som en resekonsult är 

viktigt, vilket stämmer överens med det Al-Weshah et al. (2013) lyfter fram. Bennet & 

Chi-Wen (2005) fortsätter belysa att hög service har en central roll, där det är viktigt att 

ge professionella råd och värdeskapande service. Den andra rollen som författarna 

understryker innebär att det är nödvändigt för resebyråer att bli mer tekniskt orienterade, 

där det är viktigt att se fördelarna och möjligheterna med internet. 

 

Chanpa & Yahyayi (2012) framhåller att turismindustrin tjänar på att använda sig av IT 

till följd av vissa faktorer. De faktorerna är bland annat att en organisation vill uppnå 

bästa möjliga effektivitet, teknologin är en del av människors vardag och är något 

kunder förväntar sig och förstår konceptet av extra värde. Vidare framhåller de att 

internet har gjort det möjligt att vara tillgänglig dygnet runt samt att hålla lägre 

kostnader. Det är enkelt att kommunicera med sina kunder genom att på ett smidigare 

sätt kunna marknadsföra sig på internet. Chen (2009) menar att utgångspunkten för en 

reseagent är att träffa en kund och skapa en relation antingen personligt eller via telefon. 

Författaren förklarar vidare att de tillsammans diskuterar de olika resemöjligheter som 

finns tillgängliga. Internet har påverkat kunder på så sätt att de idag vet priset på allt 

men kan i förhand inte ta reda på vad för slags värde som uppstår. Poon (1993) anser att 

företag borde sätta sina kunder först för om de inte är tillfredsställda kommer de inte 

köpa tjänsten och går därmed till ett annat företag. Al-Weshah et al. (2013) påvisar att 

trots att resebyråerna tagit fördelar av internet, hänger mycket av deras överlevnad på 
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marknaden på personliga relationer, då speciellt word-of-mouth. Mycket beror på om 

kunder redan har en personlig relation till en viss säljare på en resebyrå, som redan vet 

det mesta om sina kunder och deras behov. Författarna menar slutligtvis att det handlar 

om att vissa kunder inte känner sig bekväma med internet och därför bokar sina resor 

via en fysisk resebyrå.  

 

3.2 Det fysiska servicelandskapet 
Servicelandskapet är en viktig faktor för den fysiska resebyrån, där interaktionen i stor 

utsträckning utspelar sig mellan företag och kund. Servicelandskapet består av 

materiella och immateriella attribut, där vi kommer fokusera på det immateriella, det 

vill säga relationerna och det värde som skapas i interaktionen. Därmed är det fysiska 

servicelandskapet en av våra huvudrubriker i teorikapitlet.  

 

3.2.1 Servicelandskapets karaktärsdrag 

Grönroos (2007) framhåller att servicelandskapet är ett viktigt element i servicesektorn. 

Vidare definierar Wilson et al. (2008) servicelandskapet som den fysiska plats där 

utförandet, leveransen och konsumtionen av tjänster sker. Grönroos (2007) menar att 

servicelandskapet består av materiella och immateriella resurser som används i 

tjänsteprocessen. Dessa är grundläggande för att skapa servicelandskapet och har en 

direkt påverkan på företagets anställda, kunder, system och resurser där dessa 

interagerar med varandra. Wilson et al. (2008) anser att begreppet innefattar både 

externa och interna attribut som påverkar kunden, dessa kan bland annat vara extern 

design och omgivning samt intern inredning och skyltning. Kundernas uppfattning 

grundas på de fysiska indikatorerna i ett servicelandskap när det kommer till köp av 

tjänster eftersom tjänster är immateriella. Nilsson & Ballantyne (2014) menar att 

servicelandskapet är platsen där interaktionen mellan företag och kund sker och 

Echeverri & Edvardsson (2002) tillägger att atmosfären påverkar tjänsteföretags 

medarbetare och kunder. Daunt & Harris (2012) hävdar att hur det fysiska 

servicelandskapet är utformat, både vad gäller design och atmosfär, påverkar anställda 

och kunder i hög grad. Echeverri & Edvardsson (2002) anser också att den omgivande 

mijön, det vill säga servicelandskapet, förmedlar företagets karaktär. Vidare menar 

Chen & Myagmarsuren (2013) att servicelandskapet förmedlar företagets image och 

syfte till kunderna och är därför ett viktigt inslag vad gäller första intrycket av företaget. 
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Nilsson & Ballantyne (2014) menar att  de immateriella faktorerna som påverkar 

kunden är starkt kopplat till människans fem sinnen. Lugn bakgrundsmusik kan påverka 

kunden till att stanna kvar längre i butiken och tvärtom kan snabb musik få kunder att 

skynda sig ut. Echeverri & Edvardsson (2002) skriver på ett liknande sätt om musikens, 

temperaturens och ljussättningens påverkan men lägger till att ett tilltänkt utformat 

servicelandskap kan få kunder att känna köpglädje, besöka butiken i framtiden, öka sina 

inköp och stanna kvar i butiken en längre tid. Levy & Weitz (2009) påpekar även att det 

är en förutsättning att de atmosfäriska elementen som musik och dofter fungerar väl 

ihop då det ger en mer enhetlig känsla. Atmosfären i servicelandskapet signalerar bland 

annat information om företagets tjänster och priser. Nilsson & Ballantyne (2014) 

påpekar att företagets servicelandskap känns igen i dess marknadsföring samt deras 

service och uppförande. För tjänsteföretag är det viktigt att den materiella och 

immateriella miljön i servicelandskapet har förmågan att påverka kundbeteendet och 

således bidra till en positiv bild av varumärkesimagen. Levy & Weitz (2009) menar att 

företagets atmosfär påverkas av den fysiska omgivningen och att det tillsammans skapar 

en bild av företaget i kundens medvetande. Daunt & Harris (2012) påpekar vidare att 

servicelandskapet således påverkar kundens lojalitet. Den fysiska omgivningen i 

servicelandskapet påverkar den sociala relationen mellan de anställda och kunderna. 

Här ingår enligt författarna den anställdas service gentemot kunden och förmåga att 

kunna möta kundens behov och önskemål. Echeverri & Edvardsson (2002) anser att de 

interna attributen i servicelandskapet även påverkar de anställdas arbetsprestation och 

arbetstillfredställelse. Daunt & Harris (2012) påpekar att attityderna som personalen i 

frontlinjen har influerar hur kunden uppfattar och känner för det fysiska 

servicelandskapet.  

 

3.2.2 Interaktionen mellan personal och kund 

Wilson et al. (2008) hävdar att den fysiska miljön har en viktig roll och påverkan på hur 

interakationen mellan personal och kund utspelar sig. Servicelandskapet kan vara ämnat 

för att påverka och tillfredsställa både personal och kunder. Vidare menar Echeverri & 

Edvardsson (2002) att servicelandskapet är en del av marknadsföringen. Det bör 

planeras så att interaktionen mellan personal och kund kan fungera på ett optimalt sätt, 

det måste således underlätta mötet dem emellan. Författarna påstår att om 

servicelandskapet är utformat för att tillfredställa de anställdas behov kommer troligen 

denne utföra sitt jobb på ett bättre sätt än den anställde som vantrivs i miljön. Grönroos 

(2007) belyser att en viktig del i servicelandskapet är att de anställda trivs för att kunna 
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interagera med kunderna på bästa sätt. De anställdas trivsel kräver en stöttande ledning, 

vilket ofta karaktäriseras av en servicekultur. Fortsättningsvis menar författaren att inom 

servicekulturen betyder värdeskapande väldigt mycket, där organisation och anställda 

följer ett antal principer som genomsyrar hela företaget. Organisationen delar liknande 

värden, tankesätt och uppträdanden gentemot kunderna. 

 

Echeverri & Edvardsson (2002) anser att störst betydelse har miljön i sådana tjänster där 

interaktionen mellan anställd och kund är långvarig och där företaget tillhandahåller 

tjänster som nöje och njutning. En tjänst kan ses som bra bara man får en bra service 

från personalen och trivs i den utformade miljön, vilket kan ha stor betydelse i 

marknadsföringssyfte när kunderna sedan pratar med bland annat familj och vänner. 

Bhat & Shah (2014) framhåller att information genom word-of-mouth är mer effektivt 

än information kunden får genom reklam då det uppfattas mer trovärdigt. Information 

från reklam och andra liknande källor får extra trovärdighet när det bekräftas från andra 

konsumenter, speciellt när det gäller immateriella produkter. Wilson et al. (2008) 

påpekar att tjänstechefer har känt av det inflytande som word-of-mouth kommunikation 

har och förstår vikten av att skapa positiva upplevelser och omvända missnöje med 

strategier för återhämtning. Bhat & Shah (2014) fortsätter vidare att belysa att word-of-

mouth skapas genom de personer man interagerar med socialt samt familj och vänner 

som blir en referensgrupp för en kund. De påverkar kundens beteende, speciellt 

informationen de ger. Författarna menar att när all information samlats in uppstår 

förväntningar kring tjänsten hos kunden, dessa har kunden med sig på resan och jämför 

det med upplevelsen efteråt.  

 

Nilsson & Ballantyne (2014) anser att servicelandskapet påverkar förväntningarna och 

tillfredställelsen hos kunderna och Chen & Myagmarsuren (2013) hävdar att 

tillfredsställelsen börjar skapas redan innan ett företag interagerar med kunden där 

kunden bygger förväntningar. Kunder jämför sedan deras förväntningar med den 

faktiska produkt och tjänst de får menar Chen & Myagmarsuren (2013). Författarna 

påpekar vidare att ifall kunder blir tillfredsställda kommer de med största sannolikhet 

göra återköp. Lai (2014) menar att relationskvalitet består av kundens tillfredställelse av 

resebyrån, kundens förtroende för resebyrån och kundens åtagande för resebyrån. Från 

ett marknadsföringsperspektiv uppstår tillfredställelsen när kunden får deras behov och 

önskemål uppfyllda. Författarna påpekar att det inom detta även ingår resebyråns 
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kompletta utbud av tjänster som erbjuds. Förtroende definieras som en individs 

allmänna förväntningar för om man kan lita på någon annans ord. Förtroende definieras 

även som viljan att lita på någon som man har tilltro för enligt Lai (2014). Författaren 

menar att det är en känsla av säkerhet där det gäller för resebyrån att möta kundens 

förväntningar om konsumtionen. Om kunden är tillfredställd av tjänsten får denne ett 

förtroende för dem vilket i sin tur leder till kunden får ett positivt åtagande för 

resebyrån. 

 

Grönroos (1996) menar att en relation bildas naturligt inom tjänstesektorn då företag 

alltid på något sätt kommer i kontakt med sina kunder. Gummesson (2002) hävdar att en 

relation består av två parter som har kontakt, där den centrala relationen är den mellan 

leverantör och kund. Chia-Jen (2013) påpekar att resebyråer måste utveckla sin 

relationsmarknadsföring för att behålla och hitta nya kunder på marknaden. Grönroos 

(1996) understryker sedan att det bygger på marknadsrelationerna som består av 

tjänstekonsumenter och olika samarbetspartners som är med och skapar erbjudandet. 

Denna typ av marknadsföring handlar om att skapa och utveckla relationer som är till 

allas nytta, och där det är viktigt att de löften som ges även uppfylls. Wilson et al. 

(2008) anser att relationsmarknadsföring handlar om att behålla samt förbättra relationer 

med existerande kunder. Att hålla kvar sina kunder är ett billigare alternativ än att söka 

efter nya kunder hela tiden och dessutom föredrar kunder att stanna kvar i etablerade 

relationer med ett företag och slippa byta för att hitta det värde man söker. Chia-Jen 

(2013) anser att eftersom att kunderna har fått ett allt större inflytande på marknaden är 

konkurrensen hård och man måste sticka ut och vara effektiv på marknaden genom 

relationsfokusen. För att lyckas med detta måste man veta vad kunden efterfrågar och 

förmedla rätt turismprodukter till sitt tänkta segment.  

 

Grönroos (1996) diskuterar att i relationsmarknadsföringen sker en samverkan mellan 

kund och företag där värde skapas för kunden. Värdeskapandeprocessen är central i 

relationsmarknadsföringen och denna process visar den medverkan kunden har för 

slutvärdet och bidrar således till hur kunden uppfattar kvaliteten av tjänsten. Denna typ 

av marknadsföring innebär enligt författaren att företag som samarbetar tillsammans kan 

erbjuda ett bättre erbjudande till kunden än vad de på egen hand kunnat ge. 

Tillsammans kan företagen skapa en lösning för kunden så denne blir nöjd och företaget 

blir lönsamt. Kuo et al. (2013) skriver också att det upplevda värdet på senare tid har 
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blivit uppmärksammat. Det beror på den alltmer viktiga roll det upplevda värdet spelar 

vad gäller att förutsäga inköpsbeteende och uppnå en hållbar konkurrensfördel. Det 

upplevda värdet kan förklaras som kundernas samlade bedömning av nyttan som 

tjänsten ger genom att analysera vad som erhållits. Författarna menar att fyra typer av 

värde har då identifierats. Dessa är lågt pris, vad konsumenten efterfrågar i en produkt, 

kvaliteten man får för det pris man betalar och vad konsumenten får för det den ger. När 

det upplevda värdet är lågt finner troligen kunden det som tilltalande att byta till en 

annan resebyrå vilket resulterar i att kunden inte längre är lojal, vilket i sin tur leder till 

en förlorad kund för företaget. Lai (2014) framhåller att det upplevda värdet som 

uppstår för en kund är en viktig aspekt i relationsmarknadsföringen. Denna innehåller 

enligt författaren två delar, först den förmån som kunden tar del av och för det andra de 

uppoffringar som kunden behöver göra. Det upplevda värdet innehåller uppfattningar 

om vad som mottagits och vad som har utförts. 

 

Grönroos (2007) framhåller att ledningen måste kunna påverka personalen att uppföra 

sig på ett riktigt och serviceinriktat sätt till kunderna, så den värdeskapande processen 

inte sjunker. För att kunna möta kunderna på ett optimalt sätt krävs det även att 

systemen som organisationen använder sig av fungerar. Dessa system består av bland 

annat datorer, informationsteknologi, byggnader och andra typer av utrustning. 

Fortsättningsvis framhåller författaren att ett datorsystem som inte fungerar kommer 

troligen att sänka kundens syn på servicekvaliteten och därmed sänka det upplevda 

värdet. System kan även inbegripa information som de anställda besitter. Grönroos 

(2007) anser att personalen måste kunna hantera de olika datasystemen rätt och om 

något händer ha kunskapen för att kunna rätta till problemet, vilket oftast sker med 

utbildning från organisationen.   

 

3.2.3 Skapandet av lojala kunder 

Wilson et al. (2008) menar att kvalitet är beroende av många faktorer vilket gör det intill 

omöjligt att kontrollera. Kuo et al. (2013) diskuterar att den upplevda servicekvaliteten 

huvudsakligen formas av frontlinjepersonalen. Det är därför viktigt att ifall något gått 

fel, ska det åtgärdas på ett effektivt sätt för kundens tillfresställelse. Författarna menar 

att misstag kan uppstå hos en resebyrå vad gäller bland annat bokning och visumfrågor 

och att det då gäller att åtgärda problemet så snabbt som möjligt och tillhandahålla en 

hög service. Chuang et al. (2012) hävdar att återhämtningsstrategier spelar en viktig roll 

i tjänsteprocessen. Kuo et al. (2013) fortsätter påpeka att en tillfredsställande 
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återhämtning visar vad företaget går för och kan på så sätt leda till en bättre relation 

med kunden, vilket även Chuang et al. (2012) framhåller. Kuo et al. (2013) skriver att 

eftersom att resebyråer erbjuder liknande service och är enkla att kopiera är 

servicekvaliteten viktigast för att behålla en unik konkurrensfördel. Personal som 

tålmodigt kan lyssna på sina kunders krav samt ta till sig värdefull information kommer 

sannolikt att få positiva bedömningar av sina kunder och kan förbereda sig för att bättre 

kunna stödja sina kunder. Bennet & Chi-Wen (2005) menar att anledningen till att 

många resebyråer varit kvar på marknaden under en så lång tid beror till viss del på 

deras unika kunder, som år efter år kommer till samma företag då de känner sig nöjda 

och väl omhändertagna. 

 

Chen & Myagmarsuren (2013) belyser att resebyråer strävar efter att skapa lojala 

kunder. De behöver därmed ha ett långsiktigt engagemang för ett fortsatt 

tillfredsställande värdeerbjudande av kvalitet och pris, samt att förstå kunders krav och 

önskemål för att på bästa sätt möta dessa. Nilsson & Ballantyne (2014) diskuterar att 

hur servicelandskapet är uppbyggt hänger ihop med vad butiken erbjuder. Designen 

måste vara kopplad till vad för slags service företaget erbjuder, således måste även 

erbjudandet befinna sig på en tilltänkt plats i butiken, det vill säga servicelandskapet. 

Författarna framhåller vidare att det måste vara lätt för kunder att hitta vad de letar efter. 

Eftersom många kunder tillsammans ofta befinner sig i servicelandskapet påverkar de 

varandra men även frontlinjepersonalen. Enligt Grönroos (2007) måste anställda, 

kunder, system och resurser fungera optimalt tillsammans i servicelandskapet för att 

uppnå en bra servicekvalitet. Detta innebär enligt Nilsson & Ballantyne (2014) att 

interaktionen mellan kunder och personal är en av den viktigaste helhetsfaktorn som 

påverkar servicen i butiken. Ett tjänsteföretag ska alltid försöka skapa harmoni i deras 

produkterbjudande, servicekvalitet och servicelandskap vilket innefattar både materiella 

och immateriella egenskaper. Fortsättningsvis menar författarna att ett tilltänkt och rikt 

utformat servicelandskap höjer kundernas förväntningar och tvärtom. Detta innebär 

enligt författarna att tjänsteföretaget inte alltid påverkar värdeerbjudandet till kunderna 

på det sätt som var tänkt.  

 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) kan kvalitet eller avsaknad av kvalitet signaleras 

till kunden i servicelandskapet. För att skapa en tillfredställd förväntan hos kunden är 

det viktigt att miljön är av samma kvalitet som den levererade tjänsten, så företaget inte 
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ger en förvirrad bild av vad dem står för. Nilsson & Ballantyne (2014) menar att värdet 

som uppstår hos kunden i servicelandskapet är så pass individuellt, att det kan vara svårt 

för tjänsteföretag att veta hur de ska förmedla värde till kunden, man kan dock skapa ett 

underlag för värdeerbjudande. Slutligtvis menar författarna att ett tjänsteföretag ska 

försöka skicka entydiga värdeerbjudanden till sina kunder men det är upp till kunden att 

komma fram till och tolka dessa värden på egen hand. 

 

3.3 Erbjudandet för kunden  

För att resebyråer ska kunna möta den alltmer krävande kunden behövs det unika 

erbjudanden som skiljer resebyråer från sina konkurrenter. Erbjudanden som skapar 

värde för kunden är en central del, där målet för varje resebyrå är att skapa 

tillfredställda och lojala kunder. För att attrahera dessa måste resebyråer kunna 

erbjuda något mer än bara en tjänst, där konsultation och personlig kontakt har blivit 

viktigare än någonsin. Därmed är erbjudandet för kunden en av våra huvudrubriker i 

teorikapitlet.  

 

3.3.1 Erbjudandets innebörd 

Enligt Page (2007) kan basen för ett paketerbjudande hos en resebyrå bestå av flygstol, 

boende, transfer och försäkring, men där det finns möjlighet för andra tillägg. 

Resebyråer har som uppgift att förklara för kunden om olika researrangemang och även 

bekräfta dessa. Fortsättningsvis framhåller författarna att de bland annat ska reservera, 

ha ett uppdaterat bokningsregister, planera reserutter, beräkna avgifter och ge kunder 

råd kring resemål. Resebyråer kan inneha olika inriktningar beroende på deras utbud, 

där de antingen erbjuder ett blandat utbud av resor eller är specialiserade på att enbart 

tillhandahålla en viss typ av tjänst. Att utveckla ett tjänsteerbjudande är enligt Grönroos 

(1996) en mycket komplicerad process. Företaget måste ta hänsyn till många aspekter i 

kvaliteten som bland annat servicen. Om kunden får en bra service kan det leda till ett 

bättre erbjudande. Författaren påpekar vidare att ett bra tjänsteerbjudande innehåller 

bland annat enkla hanteringar av självbetjäning och kontakt med trevliga anställda. Det 

är i tjänsteerbjudandet som de egentliga resurserna används och det är viktigt att redan 

från början visa kunderna att man genom sitt erbjudande kan lösa deras problem och 

därigenom skapa permanenta kundrelationer. Nyman (2014) menar att erbjudandet av 

tjänster innebär vad företaget bidrar med i kundens värdeskapande aktiviteter och för att 

underlätta medskapande av värde, kan tjänsteerbjudandet bli mer användarvänligt och 

där företaget kan ge råd för att kunden ska få ut mer av erbjudandet.  
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3.3.2 Tjänsteerbjudandets process   

Storbacka & Lehtinen (2000) menar att en stark konkurrensfördel som företag kan ha är 

den kunskapen de erbjuder. Kunder får värde genom deras relation med företaget och 

den kunskap de får ta del av, vilket bland annat möjliggör för kunden att utnyttja den 

tjänst som erbjuds på ett effektivare sätt. Fortsättningsvis menar författarna att även i 

företagets fall kan kunskapen som de får från kunderna vara en fördel. Det bidrar till att 

företaget genom till exempel kunddatabaser får tillgång till vad kunder värdesätter och 

kan på så sätt utveckla relationen. Jaakkola & Alexander (2014) menar att i och med 

kundens större inflytande kan företagen få feedback, idéer och information som kan 

förbättra och till och med utveckla företagets tjänsteerbjudande. Storbacka & Lehtinen 

(2000) framhåller att personalens kunskap är också en viktig faktor för kundvärde där 

teknologin inte kan göra hela jobbet. Chen & Myagmarsuren (2013) diskuterar 

begreppet värdeerbjudande som anspelar på det värde som företag skapar för sin kund. 

Värdeerbjudandet består av service eller kvalitet, vilket innebär de fördelar kunder 

hoppas få gentemot det pris och andra resurser som de måste offra för att få ta del av 

produkten. Författarna påpekar vidare att kunder varierar utefter vilken kvalitet de söker 

och vilket pris de är beredda att betala, det är därför viktigt att förstå vad kunder lägger 

tonvikt på för att bli framgångsrik. Att skapa kundvärde är en viktigt del i företagets 

överlevnad enligt Chen & Myagmarsuren (2013). 

 

Burnham (2014) definierar ordet värde som alla materiella och immateriella ting som ett 

företag erbjuder. Det ultimata värdet innebär att en kund är beredd att betala för en viss 

tjänst inom en viss tidpunkt. Författaren menar att det finns olika faktorer inom 

resebyrån som påverkar hur kunden uppfattar värdeskapande i erbjudandet. 

Fortsättningsvis menar författarna att några av dessa är att om de anställda känner 

motivation på sin arbetsplats så kommer det speglas i deras uppförande mot kunden, 

vilket på sikt förhoppningsvis skapar ett positivt värde för kunderna. Kuo et al. (2013) 

menar att det upplevda värdet är en viktig aspekt, det påverkar inte bara valet av 

resebyrå för kunden utan påverkar även dennes sätt att rekommendera företaget till 

vänner och bekanta så att fler kunder besöker resebyrån. Nilsson & Ballantyne (2014) 

framhåller att ett företags värdeerbjudande omfattar löften eller olika typer av förmåner 

som kunden kan ta del av och förhoppningsvis värdesätter. Dessa löften förmedlas 

genom olika engagemang som reklam och interaktiv kommunikation med kunderna. 

Vidare menar författarna att en förutsättning för att skapa värde är att möta kundernas 
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förväntningar. Kuo et al. (2013) framhåller vidare att det upplevda värdet alltså hänger 

samman med servicekvaliteten och kundens tillfredställelse. Författarna beskriver 

definitionen av servicekvalitet som fokuserar på att möta kundens behov och önskemål, 

där servicekvaliteten kan sägas vara kundens totala bedömning av gapet mellan 

förväntning och uppfattning. 

 

Kuo et al. (2013) menar att i och med den ökade konkurrensen inom turismsektorn har 

många resebyråer under de senaste åren använt servicekvalitet som en unik 

konkurrensfördel. Lai (2014) skriver om servicekvalitet som är skräddarsydd för 

resebyråer. Servicekvaliteten består av tre viktiga komponenter vilka är personlig 

interaktion, den fysiska miljön och resultatet. Det som är ett viktigt samband är att 

servicekvalitet hänger ihop med kundernas upplevda förtroende för resebyrån. 

Författarna diskuterar vidare att priset har en stor betydelse för hur kunden uppfattar 

kvalitet och kundens upplevelse på resebyrån har en direkt påverkan på den upplevda 

kvaliteten och värdet. Kuo et al. (2013) framhåller att servicekvalitet används eftersom 

det leder till ökad tillfredställelse hos kunden vilket i sin tur leder till ökad kundlojalitet 

och vinster för företaget.  En definition på kundens tillfredställelse betyder att kundens 

nivå av uppfyllelse stämmer överens med den jämförda förväntan och upplevelsen. 

Författarna menar att lojalitet förklaras genom att kunden är återkommande när de köper 

en tjänst hos ett företag och stödjer ett företag genom att köpa dennes tjänster även i 

framtiden. Företagets servicekvalitet, kundens tillfredställelse och kundlojalitet hänger 

samman och är beroende av varandra för att resebyråer ska lyckas. Kuo et al. (2013) 

diskuterar att tillfredställelse kan ses som en mellanhand mellan servicekvalitet och 

ökad kundlojalitet, där målet är att få återkommande kunder. Det kan vara svårt att ge 

en bra servicekvalitet, då fel som uppstår är naturligt.  

 

Relationsmarknadsföring i en resebyrå påverkar kundens lojalitet i stor utsträckning 

menar Moliner et al. (2007). Kuo et al. (2013) påstår att tillfredställelse och lojalitet är 

två begrepp som hänger samman väldigt intensivt där värdet som uppstår kan göra 

kunden ännu mer positiv till det specifika företaget. Moliner et al. (2007) framhåller 

vidare att genom att erbjuda ett stort sortiment av resor och tjänster kan resebyråer 

föreslå rätt resa till rätt kund. Genom att erbjuda unika tjänster till sina kunder och satsa 

på relationsmarknadsföring påverkas kunderna ofta genom att bli lojala. Poon (1993) 

påpekar att en konkurrerande resebyrå skulle kunna kopiera mycket men kan inte 
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kopiera personalen som sätter kundens intressen först, vilket kan leda till att kunderna 

blir lojala. Moliner et al. (2007) menar att en viktig del i att kunden är nöjd är att de 

marknadsför resebyrån till sin sociala krets. Författarna påpekar att inom relationen är 

det viktigt att kunderna blir tillfredställda och har förtroende för resebyrån för att de ska 

kunna bli lojala. Det värdeskapande som kunden får tar ofta tid och är direkt kopplad till 

kvaliteten på relationen, vilket ses som kvaliteten på interaktionen mellan ett företag 

och kund. Författarna framhåller att kunden värderar resebyråns erbjudande högt när 

denne får vad som önskas och behövs, vilket leder till att kunden känner sig 

tillfredställd. Jaakkola & Alexander (2014) hävdar att värdet uppstår när kunden och 

företaget interagerar med varandra. Starka relationer kan vara en viktig förutsättning för 

värdeskapande enligt författarna. 

 

Kotler et al. (2006) skriver att resebyråer som erbjuder personlig service och 

skräddarsydda samt unika produkter kommer att klara sig som mellanhand. Wilson et 

al. (2008) menar att en fördel med interaktionen är att personalen får möjlighet att 

skräddarsy ett erbjudande för varje kund. För att behålla en relation krävs det enligt 

Moliner et al. (2007) att resebyrån kan hålla vad de lovat, annars är det lätt hänt att 

kunden i framtida fall väljer en annan resebyrå som kan uppfylla vad som lovats. Att 

kunden litar på resebyrån är en av grundstenarna till en bra relation, då det påverkar 

kunders förtroende för resebyrån. Författarna menar att pålitlighet också innebär att 

kunden ska känna att resbyrån är intresserad i deras välbefinnande. Precis som Kuo et 

al. (2013) och Lai (2014) förespråkar Moliner et al. (2007) att begreppen 

tillfredställelse, förtroende och lojalitet förknippas med varandra och är en förutsättning 

för hur relationen framskrider och skapar värde för kunden. Moliner et al. (2007) 

framhåller att det även är viktigt hur man kommunicerar med kunden och hur man 

presenterar erbjudandet i den fysiska butiken, då det kan få kunden att stanna kvar 

längre i butiken och därmed påverka köpbeslutet. 

 

3.3.3 Differentierade faktorer för tjänsteerbjudandet 

Lai (2014) menar att det ingår mycket olika komponenter för att sälja en paketresa, som 

måste sättas ihop på ett ypperligt sätt, det kan vara allt från guidningar, transport och 

boende. Resepaket är populära men en kunds preferenser och attityder kan enkelt 

förändras med tiden. Författarna påpekar vidare att därmed försöker så många 

resebyråer som möjligt använda sig av sina redan existerande kunder för att på så sätt 

hålla en hög service och behålla samt öka värdet på relationen. Kuo et al. (2013) belyser 
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vidare att ett servicefel uppstår när kvaliteten på tjänsten inte kan möta kundens 

förväntningar, vilket leder till minskad tillfredställelse hos kunden. Det är alltså av stor 

vikt att resebyrån har en återhämtningsprocess vad gäller tjänsterna. Författarna menar 

att om man kan få kunder att bli tillfredställda igen efter ett missöde kan det påverka 

den långsiktiga relationen positivt. En tillfredställd kund är i större utsträckning en lojal 

kund enligt Kuo et al. (2013). 

 

Grönroos (1996) framhåller att kostnaden för värdeskapande som leder till kundvärde 

handlar om långsiktighet. Kundvärde är det erbjudande som kunden tar del av och dess 

positiva aspekter över tid, i relation till den uppoffringen kunden måste göra såsom pris 

och övriga kostnader. Kundvärde skapas enligt författarna alltså inte på direkten utan så 

småningom över tid. Wilson et al. (2008) menar att tjänstens immatriella egenskaper 

gör det svårt att bland annat sätta ett pris på en tjänst och marknadsföringens löften kan 

inte alltid med säkerhet tillhandahålla leveransen av den tjänst som planerat. Chen & 

Myagmarsuren (2013) fortsätter att diskutera att värdeerbjudandet består av 

servicekvalitet, det vill säga de fördelar kunder får och priset kunder vill ha, kundvärdet 

är således individuellt för varje kund. De fördelar som kunden tar del av genom kvalitet 

och pris samt vad de fått offra i form av pris och andra resurser påverkar företagets 

beslutsprocess. Fortsättningsvis framhåller författarna att ett företag beslutar om vad de 

ska erbjuda och hur det ska ske genom att jämföra kundernas önskemål om kvalitet och 

pris, samt jämföra med vad konkurrenterna erbjuder. Grönroos (1996) menar att en 

förbättrad servicekvalitet i slutändan blir en framgångsrik strategi för att behålla 

kunderna. En fördel för båda parterna är att slippa leta efter och anpassa sig efter den 

andra partnerns behov, bra service lönar sig därmed på lång sikt. 

 

Dolnicar & Laesser (2007) framhåller att resebyråer kan ses som utrotningshotade men 

om de tillämpar ett annat tillvägagångssätt och går från att enbart vara en bokningsagent 

till att ha konsultation kan risken för försvinnandet av resebyrån som mellanhand 

minimeras. Poon (1993) belyser att resebyråers förmåga att införskaffa, tillhandahålla 

och överlämna opartisk information på ett effektivt och lägligt sätt kommer leda till en 

stark konkurrensfördel. På så sätt prioriterar de sina kunders tillfredsställelse av resan 

och kan skapa ett långsiktigt tänk. Dolnicar & Laesser (2007) framhåller att resebyråer 

sprider information och varje enskild reseagent tar på sig ansvaret att göra kunden 

bekant med den destination de ska resa till. Därmed är resenärer som känner till sin 
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destination inte lika benägna att förlita sig på resebyråer. Resebyråer används enligt 

författarna främst vid långdistans resemål och då alltså internationella resor som 

sightseeing samt standardiserade resor som solsemestrar och stadsresor. Resebyråer har 

kommit att bli mer än bara bokningsagenter där de även förmedlar resekonsultation.  

 

Chen & Myagmarsuren (2013) hävdar att då turismindustrin förändras så snabbt och 

konkurrensen hårdnar har det lett till tuffa utmaningar, möter resebyråer globalisering, 

nya regelverk och alltmer krävande kunder. Resebyråns roll har gått från bokning till 

konsultation och rådgivning enligt författarna, vilket är en bra utgångspunkt för att 

skapa en viktig konkurrensfördel som erbjuder resenärer värde. Dolnicar & Laesser 

(2007) fortsätter vidare förklara att resebyråer kan överleva om de fokuserar på 

specialiserade tjänster som exempelvis resekonsultation samt att de fokuserar på 

specifika segment som exempelvis äldre resenärer. En studie visar att resebyråer 

associeras med specifika tjänster som är relaterade till paketresor och transport-, sol- 

eller stadssemester samt för resenären okända destinationer. Därmed har resebyråer 

enligt författarna bäst chans om de specialiserar sig inom något reseområde.  

 

Vår samlade bild av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen ska vara en stark grund för det kommande analyskapitlet 

och kunna bidra till en bra slutsats. Teorin som presenterats är relevant data enligt oss 

och är utgångspunkten som empirin kommer vävas ihop med i det kommande kapitlet 

för att kunna besvara forskningsfrågan. I detta kapitel har vi haft tre huvudrubriker för 

att ringa in de faktorer som vi tror har en stor påverkan på resebyråers verksamhet. Vi 

har behandlat användandet av informationsteknologin och främst relationen mellan 

internet, bokningssidor och den fysiska resebyrån. Fortsättningsvis tog vi upp det 

fysiska servicelandskapet och främst dess immateriella aspekter som interaktionen 

mellan personal och kund. Därefter avslutade vi med erbjudandet för kunden och tittade 

på vad en resebyrå har att erbjuda för kunden. I teorin väger huvudrubriken det fysiska 

servicelandskapet tyngst både sidomässigt och innehållsmässigt, det är där vi tar upp de 

mer djupa ämnena som relationer och kundvärde. Information om resebyråer och dessa 

tre huvudrubriker har varit relativt enkelt att hitta, främst i vetenskapliga artiklar.  
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4: Teoretisk och empirisk analys 
I detta kapitel ska vi koppla samman vår teoretiska referensram med vår 

empiriinsamling. För att göra det enkelt för läsaren att följa vår forskning kommer vi 

gå efter upplägget i vår teori där vi analyserar huvudrubrikerna om 

informationsteknologin, servicelandskapet och erbjudandet. Personerna som vi 

intervjuade är följande:  

 

 Berg, Tinna. Bransh Office Manager på Big Travel i Kalmar. 

 Olsson, Hanna. Säljchef/Manager på Ticket i Kalmar.  

 Hagerth, Christina. Resebyråchef/Travel agency manager på Resia i Kalmar. 

 Biörsmark, Anna. Resesäljare på Resia i Norrköping. 

 Ahlstedt, Karin. PR- och kommunikationsansvarig på Ticket privatresor i 

Stockholm. 

 Myrberg, Katarina. Chefredaktör/Editor in chief på Travel News Sverige  

 

4.1 Användandet av informationsteknologi  
Under vår första huvudrubrik analyserar vi den teori och  empiri som framkommit 

under uppsatsens gång. Vi kommer därmed behandla teknologins inflytande på 

turismbranschen, internet som informationskälla och den fysiska resebyråns anpassning 

och hur det påverkar värdeskapandet och konkurrensfördelarna för den traditionella 

resebyrån.  

 

4.1.1 Den fysiska resebyråns omställning 

Neuhofer et al. (2014) menar att teknologin har anpassats till branschen men även 

förändrat hur reseplanering och affärer genomförs samt hur turismtjänster skapas och 

konsumeras och Bhat & Shah (2014) framhåller att turism och teknologi idag är den 

snabbast växande industrierna. Olsson framhåller att den största förändringen sedan 

teknologins framfart har varit att allt är mycket mer tillgängligt för kunderna och enligt 

Berg är kunder mer pålästa. Berg tar vidare upp att planera resor till kunden nuförtiden 

kan vara väldigt stressande, då de är mer medvetna och krävande under genomförandet 

av bokningen. Enligt Ahlstedt kostar det mycket för resebyråer att anpassa sig och satsa 

på teknologin och det gäller därför att ha en ganska stor omsättning för att ha råd med 

det. Hon tar även upp att små resebyråer och vissa andra resebyråer generellt som inte 
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har anpassat sig för att de inte har råd att satsa på tekniken på samma sätt som stora 

resebyråkedjor har haft en tuff utmaning. Hagerth påpekar att internetutvecklingen har 

inneburit att många små privatresebyråer inte har klarat sig dels på grund av 

licenskostnaderna, som krävs för att använda de teknologiska systemen i en verksamhet. 

Chanpa & Yahyayi (2012) menar att internet har revolutionerat distribueringen av 

information och produkter vilket kan kopplas till det Myrberg diskuterar. Hon menar att 

resebyråerna har anpassat sig till den tekniska utvecklingen och satsar mer och mer på 

nätet som en distributionskanal. Ahlstedt är inne på samma spår och menar att de har 

satsat kraftigt på internet som en av deras stategier för att nå kunden men antyder 

samtidigt att internet är ett komplement i försäljningen.  

 

Poon (1993) påstod tidigt att den fysiska resebyråns roll på marknaden skulle försvinna 

i och med IT-utvecklingen. Olsson framhåller att de resebyråer som är kvar är dem som 

har nischat in sig på speciella områden och som jobbar väldigt starkt med en strategi. 

Hon påpekar att det finns många resebyråer som försvunnit på marknaden och då på 

grund av att de inte specialiserat sig på ett visst område. Hagerth framhåller att den 

fysiska resebyrån finns kvar på marknaden för att kunderna behöver hjälp. Kunderna 

hittar information på internet och eftersom informationen har exploderat på nätet så 

orkar man tillslut inte ta sig igenom allt som finns tillgängligt. Då är det skönt att 

komma till en fysisk resebyrå som tar hand om allting. Detta kan relateras till det som 

Dolnicar och Laesser (2007) framhåller. Författarna menar att det strömmar över av 

allmän information på internet och det finns ett behov att samla den mest relevanta 

informationen på ett och samma ställe, till exempel en resebyrå. Biörsmark håller med 

om detta och lägger till att det finns ett behov av personlig service och guidning i och 

med all den information som finns tillgänglig på nätet. Hagerth fortsätter diskutera att 

det även kan handla om att det rör sig om mycket pengar och att man vill att det ska bli 

bra, vilket Biörsmark också tar upp. Myrberg menar att den fysiska resebyrån har klarat 

sig på grund av att man anpassat sig efter den teknologiska utvecklingen och därmed 

kan möta fler kunder. Detta kan kopplas till det som Àlvares et al. (2007) skriver om 

angående en unik konkurrensfördel som resebyråer har möjlighet till. Detta är att även 

tillgodose internettjänster till de kunder som önskar det men även att finnas för de 

kunder som känner sig osäkra med att betala via internet.  
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Àlvares et al. (2007) menar att rollen som resebyrå har förändrats där IT haft en 

betydande påverkan. Biörsmark hävdar att de fysiska resebyråerna ger en trygghet som 

många kunder önskar innan de spenderar stora summor pengar på en efterlängtad 

semester. Hagerth menar att ju mer information det är på nätet desto bättre blir det för 

de fysiska resebyråerna. Hon fortsätter vidare med att kompetensen har blivit allt 

viktigare eftersom kunderna redan kan väldigt mycket om resebokningar tack vare 

internet och då måste de anställda kunna ännu mer än vad kunden kan. Biörsmark 

menar att den fysiska resebyrån finner nya vägar för att möta kundens önskemål och 

uppfylla dessa. Resebyrån kan även tillhandahålla erbjudanden och bra avtal 

tillsammans med samarbetspartners, vilket lockar många kunder. Biörsmark framhåller 

att de på deras resebyrå tillhandahåller en trygghetsgaranti som många kunder 

uppskattar då det oftast handlar om mycket pengar. Trygghetsgarantin är ett skydd för 

deras kunder ifall något händer som innebär att de kan få sina pengar för hela resan 

tillbaka förutom trygghetsgarantins kostnad. Berg understryker att deras resebyrå finns 

kvar på marknaden eftersom att dem inte satsar på charter, som är så enkelt att boka på 

nätet, utan på de mer komplicerade resorna men också kryssningar. Hon menar att 

sådant som är lite svårare för kunden att göra själv och egenpaketerade resor är 

anledningen till att dem finns kvar men också att dem har satsat på företagskunder. 

Chia-Jen (2013) påpekar att resebyråer måste kunna erbjuda sina kunder de resor som 

efterfrågas och hjälpa sina kunder med mer specialiserade resor, som enbart internet inte 

kan göra själv. Enligt Myrberg är det ett måste för den fysiska resebyrån att satsa på 

egenpaketerade erbjudanden för kunden samt nischa in sig på ett visst kundsegment. 

Hon menar också att man inte ska underskatta den personliga servicen och hur viktig 

den är för vissa kunder.  

 

4.1.2 De teknologiska möjligheterna 

Neuhofer et al. (2014) belyser att teknologin har öppnat många möjligheter för 

turismsektorn. Berg framhåller att man är fel ute om man ser internet som ett hot då det 

är en fördel för de kunder som vill boka själva på internet och Biörsmark påpekar att 

internet bara är en ytterligare möjlighet att nå kunden på, vilket även Ahlstedt menar. 

Myrberg hävdar att resebyråer måste anpassa sig till internet, vare sig man vill eller inte. 

Informationsteknologin är verkligheten och det går inte att se det som ett hot om man 

vill överleva enligt henne. Àlvarez et al. (2007) menar också att det är en 

konkurrensfördel att erbjuda kunder internettjänster efter deras önskemål. Berg berättar 

att deras resebyrå har öppnat en ny hemsida som är anpassad för Ipads och smartphones 
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för att kunna möta kunderna där också. Att anpassa sig mer för att möta kunden på nätet 

är något som även Hagerth pratar om. Olsson säger att det gäller att hänga med i 

utvecklingen för att inte hamna efter, vilket Al-Weshah et al. (2013) diskuterar så att 

man inte slås ut av konkurrenterna.  

 

Al-Weshsh et al. (2013) menar att kunderna i hög grad uppskattar resebyråns 

närvarande på internet då man inte behöver besöka den fysiska resebyrån om man inte 

har den möjligheten. Författarna menar att det adderar värde för kunderna då dem 

erbjuder bekväma och enkla sätt att boka resor på. Olsson menar att det är en trygghet 

att dem också finns fysiskt, att man kan gå in i butiken och fråga om det är något man 

undrar. Hon framhåller vidare att det finns en trygghet i att veta att man alltid kan få 

hjälp och att det är ett stort företag som finns på många orter i Sverige. Ahlstedt berättar 

om deras tre kanal strategi där kunden kan få kontakt med resebyrån genom den fysiska 

butiken, via telefon samt via deras bokningssida på internet. “Call back” funktionen är 

ett hjälpmedel för kunden som besöker resebyråns egna bokningssida, där kunden har 

möjlighet att bli uppringd av en säljare vid funderingar och få hjälp med bokningen på 

internet. Detta är en del av deras framgångsfaktor enligt henne, just att onlinekunder får 

den bästa service såsom kunderna i butik. Myrberg tar dock upp att resebyråer har 

ganska dåligt utformade hemsidor som måste utformas bättre om man vill nå fler 

kunder. Det gäller inte bara att finnas på internet utan man måste göra det enkelt för 

kunden att navigera sig på hemsidan också och utforma hemsidan på ett tilltalande sätt.  

 

Àlvarez et al. (2007) menar att resebyråer med hjälp av internet kan skapa unika profiler 

för varje kund, där man kan marknadsföra sig mer specifikt efter deras behov genom 

bland annat tvåvägskommunikation. Hagerth säger på ett liknande sätt att internet är en 

möjlighet för dem att skapa profiler för varje kund i deras system. Inom dessa profiler 

står allt om betalningar och vilka önskemål kunden har. Hon menar att allt ska vara 

nedskrivet i systemet så när kunden ringer till resebyrån ska dem inte behöva fråga 

kunden tio liknande frågor varenda gång kunden bokar utan bara vart man vill åka och 

hur man vill bo. Även Olsson menar att kunddatabaser används för att skicka ut 

erbjudanden och mejlutskick. Biörsmark påpekar att dem jobbar väldigt mycket med 

återknytande kontakt såsom “välkommen hem” kort, rabatterbjudanden på en resa om 

kunden bokar hos dem igen i butiken samt specialinbjudan till kundaktiviteter. 
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Internet överflödas av information enligt Dolnicar & Laesser (2007), vilket även Chen 

(2009) håller med om, författaren lägger även till att bokningssidor översvämmas av 

olika erbjudanden. Hagerth tog upp att en Googleundersökning visade att nio av tio 

kunder söker information själva på internet. Hon fortsätter att diskutera att utbudet på 

internet är mer tillgängligt och gör det lättare och snabbare för kunden att boka vissa 

resor på som till exempel charter. Olsson säger också att så mycket som 80-90 procent 

börjar sin resa själv på internet och understryker att internet är en källa med alldeles för 

mycket information. Hagerth menar att det kan bli så mycket att man inte orkar ta sig 

igenom allt men tillägger att ju större utbud det finns desto bättre är det för resebyråer 

då kunden kanske inte har lust att titta igenom allt som finns tillgängligt. Chanpa & 

Yahyayi (2012) diskuterar att teknologin tillhandahåller kunder med information från 

olika källor, där kunderna vill leta upp informationen på ett lättillgängligt sätt. Olsson 

menar att kunder förundras hur resebyrån kan hitta det kunden efterfrågar på fem 

minuter, som tog dem själva fem timmar att försöka leta efter. Hagerth har märkt att 

kunder som bokar på nätet har ännu fler frågor än dem som kommer in i den fysiska 

resebyrån. Det tror hon beror på saknaden av hjälp och feedback som datorn inte kan 

tillhandahålla. Internet är en möjlighet för dem som inte har närhet till en fysisk 

resebyrå men då gäller det att fånga in och hitta kontaktvägar till dessa kunder så de 

åtminstone bokar via resebyråns hemsida. Myrberg menar att överflödet av information 

på internet kan göra kunder handlingsförlamade där den fysiska resebyrån kan sålla bort 

onödig information och hjälpa till att hitta det absolut nödvändigaste.  

 

Dolnicar & Laesser (2007) menar att den yngre generationen av resenärer alltmer börjar 

köpa sina resor hos den fysiska resebyrån då de växt upp med det ständiga 

informationsflödet på internet. Författarna menar att det finns ett behov att samla den 

mest relevanta informationen på ett och samma ställe, precis som på en resebyrå. Olsson 

påpekar att det kommer väldigt många ungdomar till deras resebyrå som ska boka sin 

första, andra eller tredje charterresa men även par i 25-årsåldern, vilket hon har blivit 

väldigt förvånad över. Hon tror att det kan handla om tryggheten och att man vill ha 

bekräftelse att det man har tittat på är en bra resa för kunden. Chen (2009) menar att det 

är tryggt för kunden att betala till någon som har kunskap och erfarenhet. Olsson tror att 

nästan alla kunder som köper via deras resebyrå går på tryggheten, oavsett ålder. Hon 

framhåller också att många tycker det är skönt att slippa sitta flera timmar framför nätet 

för att hitta sin resa eftersom att det kan ta väldigt lång tid om man inte är van. Ahlstedt 
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påpekar att det finns ett behov av att få hjälp i den djungel som finns med internet och i 

och med den ökade teknologianvändandet blir kunder lätt vilsna och behöver få hjälp av 

kunniga säljare som kan det här med resor. Myrberg påpekar att osäkerheten är en stor 

faktor till varför kunder bokar via en fysisk resebyrå, då det känns tryggt att köpa från 

en duktig anställd.  

 

4.1.3 Att förhålla sig till informationsteknologin 

Hewitt (2012) menar att den fysiska resebyrån i förhållande till de internetbaserade 

bokningssidorna måste erbjuda kunden snabbare och bättre tjänster än det som kunden 

kan hitta själv på internet. Berg framhåller att dem har en del yngre människor som 

bokar via dem och framförallt då dem ska göra lite längre och dyrare resor. Då vill de 

kunderna hellre ha lagt sina pengar på en fysisk resebyrå och ha möjligheten att komma 

till dem om något inte har gått rätt till. Hagerth menar att den yngre kundgruppen så 

som ungdomar bara ökar men att de egentligen har hela spannet av resenärer som bokar 

hos dem, 40-talisterna menar hon reser hejdlöst för att dem har pengar. De vill göra 

långa resor som får kosta en del och det ska vara mycket aktiviteter eller rundresor på 

destinationen.  

 

Bennet & Chi-Wen (2005) belyser att hög service har en central roll, där det är viktigt 

att ge professionella råd och värdeskapande service. Ahlstedt tror att alla typer av 

människor vill ha service när det gäller resor, vilket även Myrberg tar upp. Myrberg 

påpekar också att tryggheten och mervärdet i servicen är bidragande faktor för att 

kunder besöker den fysiska resebyrån. Biörsmark menar i sin tur att kunder som bokar 

via den fysiska resebyrån är folk som tar sitt resande på allvar och som är noga med att 

dem får vad dem betalar för. Berg framhåller att om man bokar genom nätet och något 

inträffar får man sköta det själv på plats vilket inte är helt lätt om man till exempel 

måste få tag på flygbolaget.  

 

Hagerth menar att internet lockar med låga priser men är ofta väldigt strikta i 

regelverket. Chen (2009) framhåller att resebyråer kan ge samma pris som 

bokningssidor på olika reserutter utan att kunden behöver anstränga sig och därmed får 

dem vad de önskar. Olsson hävdar att prisnivån kan vara likadan om man bokar hos en 

resebyrå som på nätet, där vissa resor kan vara billigare på nätet men där det i det stora 

hela är ungefär likadana priser. Berg förklarar att priser påverkas av bokningsklassen 

och vem som hinner boka först. Till exempel så har varje flight flera olika priser och 
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sitter det en person hemma och bokar samtidigt som resebyrån bokar in sista platsen i 

just den bokningsklassen så blir det direkt dyrare för personen hemma. Bokar man på 

deras resebyrå och får exakt samma resa som på nätet kan det ändå bli något dyrare, 

men då tillkommer andra fördelar enligt Berg.  

 

Chanpa & Yahyayi (2012) framhåller att internet har gjort det möjligt att vara 

tillgänglig dygnet runt och att det är enkelt att kommunicera med sina kunder genom att 

kunna marknadsföra sig på ett smidigare sätt. Enligt Hagerth har teknologins framfart 

påverkat den fysiska resebyrån genom att utbudet blivit alltmer tillgängligt. Det går 

mycket enklare och snabbare att boka vissa typer av resor, dock kan det i vissa fall ta 

väldigt lång tid om man vill hitta en unik resa. Olsson beskriver på ett likande sätt att 

den största förändringen sedan teknologins framfart har varit tillgängligheten på 

internet. Kunderna vet mycket mer än tidigare, de är väldigt uppdaterade vilket även 

Ahlstedt håller med om. Olsson anser att det gäller för den fysiska resebyrån att hänga 

med i utvecklingen och vara snäppet bättre i och med att allt blir mycket mer åtkomligt 

på internet. Mycket handlar om kunskap och att veta mer än vad kunden vet. Ahlstedt 

påstår att kompetensen har blivit all mer viktigare och att kunna tillhandahålla kunden 

rätt resa. Olsson tillägger att man som resesäljare inte kan veta allt om alla destinationer 

men om det är något man inte kan som kunden frågar, har dem på deras resebyråkedja 

andra säljare som de kan använda sig av. Kompetensen i företaget används dagligen och 

man kan alltid ta reda på något som man själv inte vet menar hon. 

 

Bennet & Chi-Wen (2005) menar att det är nödvändigt för resebyråer att orientera sig på 

internet. Berg menar att kunderna är mer pålästa än någonsin nuförtiden. Innan kom 

kunderna in för att hämta kataloger men idag kommer kunder in med sina Ipads och 

sitter och söker under tiden som resesäljarna söker, vilket kan vara extremt stressande. 

Hon tillägger att allt på internet är förenklat tusen gånger jämfört med resebyråernas 

system. Resesäljarna kan på det sättet se så mycket mer än vad kunden kan och även på 

ett helt annat sätt enligt Berg. Innan internets framfart behövde man inte jobba på 

förtroendet på samma sätt som idag, man hade bara i sin roll ett förtroende i sig. 

Biörsmark menar att i och med att kunderna bokar alltmer på internet så har deras 

resebyrå utvecklat sin egna onlineservice för att kunna möte kunden på alla plan. 

Myrberg menar att om man även är duktig online kommer man gå långt som traditionell 

resebyrå.  
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4.2 Det fysiska servicelandskapet 

Under vår andra huvudrubrik analyserar vi den teori och empiri som framkommit 

under uppsatsens gång. Vi kommer därmed behandla servicelandskapets karaktärsdrag, 

interaktionen mellan personal och kund samt skapandet av lojala kunder och hur det 

påverkar värdeskapandet och konkurrensfördelarna för den traditionella resebyrån.   

 

4.2.1 Attributen i det fysiska servicelandskapet  

Enligt Nilsson & Ballantyne (2014) är servicelandskapet platsen där interaktionen 

mellan företag och kund sker. Olsson menar att personalen har en jättestor betydelse för 

den fysiska resebyrån. Som en del av personalen bestämmer man mycket själv men 

eftersom de jobbar under en koncern så måste de följa alla reglerna, annars är det en rätt 

så stor frihet i det arbete personalen har. Daunt & Harris (2012) menar att hur det 

fysiska servicelandskapet är utformat, både vad gäller design och atmosfär, påverkar 

anställda och kunder i hög grad. Myrberg tror att det i framtiden kommer bli ännu 

viktigare att utforma det fysiska servicelandskapet på traditionella resebyråer. Hon 

menar att man måste göra något mer av själva lokalen än att bara vara en plats för 

reseförsäljning. Det kan till exempel vara att samarbeta med andra resebyråer som man 

inte konkurrerar med för att på så sätt bli ännu större eller att man har en spa-anläggning 

i samma lokal om man har nischat in sig på lyxresor. Nilsson & Ballantyne (2014) 

påpekar att företagets servicelandskap känns igen i deras service och uppförande. Berg 

menar att personalen har en stor roll och det är väldigt mycket upp till var och en hur 

man beter sig i servicelandskapet, det finns principer som man måste följa och man 

måste främst vara en duktig säljare. Det är alltså väldigt höga kunskapskrav för att jobba 

på en resebyrå och hon påpekar även att hon hela tiden vill känna att personal utvecklas 

och tycker om utmaningar. Det gör ju att de som jobbar kvar länge på en resebyrå 

automatiskt får med sig den kunskap och erfarenhet som behövs. Hon hävdar även att 

man inte jobbar i resebranschen om man inte gillar att resa själv.  

 

Daunt & Harris (2012) påpekar att servicelandskapet påverkar kundens lojalitet och den 

fysiska omgivningen i servicelandskapet påverkar även den sociala relationen mellan de 

anställda och kunderna. Biörsmark framhåller att personalens roll är A och O i en 

resebyrå. Hur personalen agerar och gör mot en kund innebär för personalen att skapa 

mervärde. Personalens inställning till att vara en servicemänniska är väldigt viktigt då 

man bemöter olika kunder och tacklar olika typer av problem som kan uppstå. 
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Biörsmark menar också att personalen är ansiktet utåt och det är därför viktigt att man 

agerar utifrån vad kunden önskar och vill. Daunt & Harris (2012) och Wilson et al. 

(2008) menar att attityderna som personalen i frontlinjen har influerar hur kunden 

uppfattar och känner för det fysiska servicelandskapet. Hagerth säger precis som 

Biörsmark att personalen har en väldigt viktig roll och man själv måste vara 

initiativtagare till att lära sig om branschen, vara påläst och ha interesse för det som 

händer. 

 

Kuo et al. (2013) diskuterar att den upplevda servicekvaliteten huvudsakligen formas av 

frontlinjepersonalen. Ahlstedt påstår att den största konkurrensfördelen är säljarnas 

kompetens och att de ständigt jobbar på att utveckla den. Hagerth tar upp 

personalutbildningar och menar att det inte går att ordna utbildningar hela tiden men 

precis som Berg, menar Hagerth att de och leverantörerna ibland ordnar studieresor för 

att personalen ska lära sig mer men även uppleva destinationen som de sedan ska 

förmedla. Hagerth menar att det är leverantörerna som ordnar webbutbildningar och 

telefonutbildningar men den största vikten ligger i att personalen själva ska vara 

intresserade och hela tiden vara uppdaterade om branschen för att kunna bemöta 

kunderna på bästa sätt. Echeverri & Edvardsson (2002) anser att det som sker internt i 

servicelandskapet påverkar de anställdas arbetsprestation och arbetstillfredställelse. 

Ahlstedt förklarar att de genomför utbildningar så att resesäljarna ska kunna så mycket 

som möjligt och där ingår bland annat hur man bemöter kunder och gör en bra 

behovsanalys samt hur personalen på bästa sätt ska tillhandahålla bästa servicen till 

kunden både i butik och via internet.  

 

Echeverri & Edvardsson (2002) menar att servicelandskapet även har ett 

marknadsföringssyfte. Mäklartavlor är något Berg pratar om och det innefattar de 

erbjudanden som hänger i fönstret. Berg har bestämt att ha liknande 

marknadsföringsmaterial för att visa kunden samma budskap. Olsson benämner det 

istället som “just nu” tavlor där olika erbjudandet och kampanjer annonseras och får 

kunden att stanna till och läsa. Biörsmark framhåller att hur skylfönstren och deras 

kampanjer ska se ut bestäms från huvudkontoret för att alla resebyråerna ska ha ett 

liknande koncept. Hagerth menar istället att det är bättre att ha resekataloger inne i 

butiken för få in kunderna. En idé som Hagerth också diskuterade är att skaffa TV-

apparater med härliga inspirationsfilmer och dubbla skärmar vid diskarna så kunden kan 
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se bilder på det eventuella hotellet medan reseagenten söker i systemet. Men hon 

påpekar samtidigt att kundkommunikationen är viktig där kunden har möjlighet att 

komma in bakom disk för att jobba tillsammans med personalen, vilket Jaakkola & 

Alexander (2014) menar styrker värdet för kunden.  

 

Grönroos (2007) framhåller att servicelandskapet bland annat ska vara utformat så 

personalen på bästa sätt ska kunna interagera med kunden och trivas i sin arbetsmiljö. 

Nilsson & Ballantyne (2014) menar att  lugn bakgrundsmusik kan påverka kunden till 

att stanna kvar längre i butiken och tvärtom kan snabb musik få kunder att skynda sig 

ut. Berg påpekar att de får bestämma mycket i butiken och hon nämner att de funderat 

på att ha musik men att de inte hunnit det än. Vid jultid ställer de dock fram värmeljus 

och glögg som sprider en god lukt vilket de anställda också tycker är mysigt. Levy & 

Weitz (2009) påpekar att det är en förutsättning att de atmosfäriska elementen som 

musik och dofter fungerar väl ihop då det ger en mer enhetlig känsla. Hagerth menar att 

dem på deras resebyrå inte vill ha musik då det blir ett störande moment för personalen 

och arbetsmiljön samt att de inte vill använda sig av dofter ifall någon kund är allergisk.  

 

4.2.2 Relationen till sina kunder    

Chia-Jen (2013) hävdar att företag måste satsa på relationsmarknadsföring för att skapa 

nya kundrelationer och behålla existerande kunder. Hagerth berättar att de jobbar på det 

genom att bland annat besöka affärskunderna personligen ett par gånger om året. När 

det kommer till privatkunder så skickar de ut nyhetsbrev och specialutskick till de 

kunder som bokat mycket hos dem och erbjuder julklappar som de kan hämta i butiken. 

När de väl kommer in har personalen möjlighet att prata med kunderna. Även Olsson 

och Biörsmark påstår att de uppmärksammar trogna kunder vid jul.  

 

Wilson et al. (2008) anser att relationsmarknadsföring handlar om att behålla samt 

förbättra relationer med existerande kunder. Olsson påpekar att relationen till en 

reseförsäljare kan liknas med den man har till sin bank eller frisör, tid är pengar och 

kunden vill få sitt ärende gjort på ett bra sätt och genom den relation man skapar med 

sin resesäljare kan kunden välja att återvända om den är bra. Hagerth tillägger att det 

oftast är så att man har en favoritsäljare som man alltid går och bokar sina resor hos, det 

är väldigt personligt vissa gånger. Hon påstår att som kund blir man trygg med att alltid 

boka hos samma säljare och kunderna gillar att bli igenkända. Ahlstedt framhåller också 
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att kunder på mindre orter känner sin resesäljare och det är där den personliga kontakten 

är viktig.  

 

Chen & Myagmarsuren (2013) menar att resebyråer behöver ha ett långsiktigt 

engagemang för ett fortsatt tillfredsställande för kunderna samt att förstå kunders krav 

och önskemål för att på bästa sätt möta dessa. Hagerth berättar att den personliga 

kontakten med kunden är väldigt viktig att jobba med. Det sker bland annat via 

nyhetsbrev och olika erbjudanden för dem som bokar mycket. Den personliga kontakten 

ger kunden mervärde. Berg menar att de upprätthåller sina kundrelationer med hjälp av 

event som är kostnadsfria för kunden, då kommer bland annat leverantörer till den 

fysiska resebyrån för att berätta om vilka resor de har. Hon fortsätter vidare och 

förklarar att de har VIP-event för sina företagskunder och för lite äldre kunder där 

erbjudanden gäller dyrare och mer unika resor som till exempel kryssningar. Hagerth 

nämner att de i sin tur har reseaftnar och Olsson berättar att de har mer specificerade 

event som till exempel busskvällar för sina kunder. Wilson et al. (2008) hävdar att den 

fysiska miljön har en viktig roll och påverkan på hur interaktionen mellan personal och 

kund utspelar sig. Biörsmark menar att dem jobbar väldigt mycket med återknytande 

kontakt med bland annat rabatterbjudanden och specialinbjudan till kundaktiviteter. 

Hon menar även att om det händer något lokalt så jobbar dem mycket med deras mobila 

resebyrå. Det innebär att de ställer upp en monter där man kan interagera med kunder 

och skapar engagemang och där det även finns möjlighet att boka resor på plats. 

Myrberg menar att duktiga säljare har en väldigt stor funktion på resebyråerna, där den 

personliga interaktionen med kunderna är en stor konkurrensfördel.   

  

Daunt & Harris (2012) påpekar att den fysiska omgivningen i servicelandskapet 

påverkar den sociala relationen mellan de anställda och kunderna. Ahlstedt förklarar att 

de på olika sätt försöker få kunden att känna sig speciell. Detta genom bland annat 

utskick av nyhetsbrev med tips och råd samt hålla kontakten med kunden på olika sätt 

som via mejl och telefon. Grönroos (2007) hävdar att systemen i en organisation måste 

fungera för att kunna bemöta kunden på ett bra sätt, fungerar det inte kommer kunden få 

ett sämre intryck av servicekvaliteten. Hagerth anser att systemen som används av hela 

branschen kräver en förbättring eftersom de är så sårbara av störningar vilket har en 

direktpåverkan på resebyråns bokningar. Systemen som alla inom resebranschen 

använder sig av är bland annat Amadeus, Saber, alla leverantörers olika system samt 



  
 

48 

 

den egna resebyråns system. Biörsmark framhåller att det kan bli ett flertal olika 

bokningssystem man använder sig av under en dag och Berg belyser att dessa system är 

mer komplicerade än internet som kunderna har tillgång till.  

 

4.2.3 Den tillfredställda kunden  

Nilsson & Ballantyne (2014) hävdar att servicelandskapet påverkar förväntningarna och 

tillfredställelsen hos kunderna och Chen & Myagmarsuren (2013) menar att kunder 

jämför deras förväntningar med det faktiska erbjudandet de får. Ahlstedt menar att det 

handlar om att se till så kunden får det de förväntar sig och helst ska resebyrån leverera 

över förväntan. Berg påpekar att kunderna inte vet exakt vad dem vill ha innan den 

kommer till resebyrån men vill att resan ska bli bra. Har kunden idéer så hjälper en 

resebyrå att “kona” ner alternativen vilket underlättar för kunden, som även Olsson 

framhåller. Biörsmark menar att de i resebyråledet arbetar med nya vägar för att möta 

kunders önskemål och uppfylla deras behov. Behov är något som även Ahlstedt tar upp 

och menar att resesäljare måste vara duktiga på att göra en behovsanalys på vad kunden 

verkligen vill ha och bidra med olika passande förslag.  

 

Lai (2014) diskuterar förtroende och beskriver det som kundens allmänna förväntningar 

för om man kan lita på någon annans ord. Förtroende handlar enligt Lai (2014) om att 

kunna lita och ha tilltro och där det i resebyråns fall gäller att möta kundens 

förväntningar. Berg påstår att de jobbar med förtroende och att kunden ska känna att 

någon tänkt till åt dem och att de får ett bra resultat. Trygghet är det största värdet för 

kunden enligt Hagerth samt att kunden inte ska känna sig lurad eller osäker som den kan 

bli om kunden bokar via nätet. Biörsmark nämner också trygghet som en viktig faktor 

och att de erbjuder en trygghetsgaranti som uppskattas av många kunder vilket är ett 

skydd för kunden innan avresa ifall något skulle inträffa.  

 

Kuo et al. (2013) förklarar att det upplevda värdet på senare tid har blivit 

uppmärksammat och att det har en viktig roll vad gäller att förutsäga inköpsbeteende 

och uppnå en hållbar konkurrensfördel. Kundvärde handlar om mervärde för kunden 

påpekar Berg, att kunden känner att resebyrån tänkt till innan. Hagerth nämner också att 

mervärde är när resebyrån har möjlighet att erbjuda kunden specialerbjudanden som 

kunden får ta del av först. Biörsmark berättar att hon känner att hon skapat kundvärde 

när kunden ser fram emot sin resa och att hon bidragit med inspiration för dem. Nilsson 

& Ballantyne (2014) menar att värdet som uppstår hos kunden i servicelandskapet är 
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väldigt individuellt. Olsson menar att kundvärde handlar om att tänka på sådant som 

inte kunden kanske har kännedom om och att hitta rätt resa till rätt kund. Därför krävs 

det att man är lyhörd för kundens önskemål för att kunna ge det lilla extra som kunden 

efterfrågar, som till exempel om en kund önskar ett speciellt rum på hotellet som de 

alltid har när de reser till ett resmål.  

 

Bhat & Shah (2014) framhåller att word-of-mouth är en effektiv källa för kunder att 

både sprida positiva bemötanden men även snabbt kunna sprida ett dåligt rykte bland 

sin umgängeskrets. Enligt Wilson et al. (2008) har tjänstechefer känt av det inflytande 

som word-of-mouth kommunikation har och förstått vikten av att skapa positiva 

upplevelser för kunden. Olsson belyser att man inte vill ha dålig marknadsföring och att 

kunder ska prata illa om företaget. Därför gäller det att fånga upp kunden tidigt menar 

hon och försöka diskutera och återgärda den missnöjda kunden, för ju längre tid det går 

desto värre blir situationen. Kuo et al. (2013) och Wilson et al. (2008) belyser att det är 

viktigt att ha en bra återhämtningsstarategi för att behålla kunden och bygga en 

långsiktig relation. Ahlstedt tycker att resebyrån ska hjälpa kunden när något har gått fel 

och Hagerth menar att den bästa kunskapskällan är när resebyrån ringer upp kunder 

efter resan och hör deras berättelser om hur deras resa har varit. På det sättet får de ta 

del av både fördelar och nackdelar som kunden upplevde. Hon understryker även att 

word-of-mouth metoden har ett stort värde för dem och om kunder är nöjda, pratar de 

gärna om den specifika resebyrån de bokat på. En annan positiv aspekt av word-of-

mouth enligt Berg är när man kallas expert på ett visst reseområde. Hon menar även att 

det gäller för en resebyrå att erbjuda mer än bara flyg och hotell och försöka skapa en 

upplevelse som kunden kommer minnas och berätta om för sina nära och kära. Enligt 

Biörsmark är det mycket viktigt att kunden har bokat en resa som de känner sig nöjda 

och glada över och ser fram emot att göra. Hon menar att ifall hon har inspirerat kunden 

och fått dem att känna att det kommer bli en härlig upplevelse tror hon att kunden pratar 

gott om deras resebyrå.  

 

En tillfredställd kund är i större utsträckning en lojal kund menar Kuo et al. (2013) och 

Chuang et al. (2012). Olsson menar att dem oftast ringer sina kunder innan avresa för att 

kolla så dem har med sig alla sina handlingar och om det är något man undrar inför 

resan. De ringer även upp kunden när dem kommer hem för att fråga hur resan har varit, 

vilket ger dem mycket feedback. Olsson menar att om ett hotell inte fungerat som det 
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ska så får man snabbt reda på det genom att prata med kunderna efter resan vilket gör 

att man sedan kan informera sina kollegor och dela med sig av informationen. Hon 

fortsätter säga att det är så dem kollar upp servicekvaliteten och att man hela tiden 

jobbar med att få återkommande kunder. Ahlstedt förklarar att de jobbar med 

kundlojalitetsundersökningar som visat sig positiva och menar på att det är personalens 

förtjänst eftersom de tar dessa undersökningar på stort allvar. Berg säger att en nöjd 

kund är en återkommande kund vilket också är en bekräftelse på att servicen är bra. 

Berg menar att de jobbar med att skapa en bra erfarenhet för sina kunder vilket i sin tur 

skapar värde för kunden. 

 

Chen & Myagmarsuren (2013) hävdar att ifall kunder blir tillfredsställda kommer de 

med största sannolikhet göra återköp. Berg menar att en tillfredställd kund blir en lojal 

kund och detta jobbar dem med hela tiden, att kunderna ska komma tillbaka. Om man är 

nöjd med sin resebyrå kommer man fortsätta att besöka den men så fort man inte är nöjd 

kan kunden lätt bara byta. Berg hävdar att så länge en resebyrå gör ett bra jobb med en 

viss kund kommer andra resebyråer inte ha en chans att få den kunden på de närmsta tio 

åren. Hon menar att alla som kommer in i butiken måste känna att det var den bästa 

servicen dem fick någonsin. Biörsmark menar att dem jobbar väldigt mycket med 

erbjudanden för att få lojala kunder men att det i dagens samhälle inte går att förlita sig 

enbart på de lojala kunderna. Hon menar att dem klarar sig tack vare att de erbjuder 

privatresor, affärsresor samt grupp- och konferensresor då många kunder som bokar 

affärsresor genom sitt jobb också bokar privatresor hos dem. Hagerth menar i sin tur att 

dem absolut har lagt märke till att ju bättre servicen är desto mer tillfredställd och lojal 

blir kunden. Hon menar att för att skapa denna tillfredställelse skickar dem, precis som 

Olsson säger, välkommenhem kort och ringer sina kunder för att fråga hur resan har 

varit. Hagerth menar att kunden vill bli sedd, även fast tekniken har kommit vill många 

ändå ha den mänskliga kontakten. Hon avslutar med att säga att hon tror och hoppas 

aldrig att den personliga kontakten kommer försvinna helt, då det i så fall kommer bli 

riktigt tråkigt. Bennet & Chi-Wen (2005) menar precis som intervjupersonerna att 

anledningen till att många resebyråer varit kvar på marknaden under en så lång tid beror 

till viss del på deras unika kunder, som år efter år kommer till samma företag då de 

känner sig nöjda och väl omhändertagna. 
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4.3 Erbjudandet för kunden 

Under vår tredje huvudrubrik analyserar vi den teori och empiri som framkommit under 

uppsatsens gång. Vi kommer därmed behandla erbjudandets innebörd, 

tjänsteerbjudandets process samt differentierade faktorer för tjänsteerbjudandet och 

hur det påverkar värdeskapandet och konkurrensfördelarna för den traditionella 

resebyrån.  

 

4.3.1 Det faktiska erbjudandet 

Page (2007) framhåller att det erbjudandet resebyråer har är bland annat flyg, hotell och 

reseförsäkringar och att det i deras uppgift ingår att reservera, beräkna kostnader och 

hitta passande resor för kunden. Nyman (2014) menar att erbjudandet av tjänster 

innebär vad företaget bidrar med och där företaget kan ge råd för att kunden ska få ut 

mer av erbjudandet. Berg berättar att de är en fullserviceresebyrå som hanterar affärs- 

och gruppresor samt privatresor. Hon menar att de satsar på mer komplicerade resor, 

flyg och hotellpaket samt kryssningar som hon menar är svårare att hantera själv. Berg 

fortsätter framhålla att färdigpaketerat och företagskunder ligger i fokus för deras 

resebyrå. Hagerth säger att de jobbar på alla affärsområden inom resebyrån och erbjuder 

allt inom semester- samt grupp- och konferensresor, vilket resebyrån som Biörsmark 

jobbar på också tillhandahåller. Biörsmark menar att som resesäljare har hon precis de 

uppgifter som Page (2007) framhåller. Hon reserverar flyg- och hotellbiljetter, beräknar 

kostnader samt hittar passande resor för sina kunder med mera. Hon lägger även till att 

hon svarar kunder via mejl och telefon och ger support till onlinekunder samt deltar i 

olika marknadsaktiviteter som sker utanför butiken på den lokala marknaden.  

 

Moliner et al. (2007) framhåller att genom att erbjuda ett stort sortiment av resor och 

tjänster kan resebyråer föreslå rätt resa till rätt kund. Olsson menar att dem säljer ett 

brett sortiment av resor och är återsäljare för flera charterarrangörer. Hon påpekar att 

dem jobbar med de största researrangörerna i Sverige för att kunna tillhandahålla ett så 

brett erbjudande som möjligt. Det kan vara allt från weekendpaket och rundresor till 

mer komplexa reserutter med flera stopp. Berg framhåller i sin tur att dem är både 

agenter till leverentörer men också producenter där de sätter ihop egna resepaket. 

Biörsmark hävdar att de på resebyrån har bra avtal och fina erbjudanden med deras 

samarbetspartners vilket lockar kunder. Berg fortsätter med att leverantörerna som de 

använder sig av redan har satt ihop resan, så allting är redan färdigt och när deras 

resebyrå bokar en resa från dem får de provision på den sålda resan. På senare tid har de 
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enligt Berg börjat egenproducera flexibla paket på egen hand då dem vill kunna ta fram 

till exempel det bästa flyget utefter vad kunden efterfrågar.  

 

4.3.2 Det unika erbjudandet 

Berg tror att kunder är mer pålästa nuförtiden och har mer reseerfarenhet vilket ställer 

högre krav på dagens resebyråer och Olsson håller med om att kunder är väldigt 

uppdaterade. Storbacka & Lehtinen (2000) hävdar att kunskap kan vara en stor 

konkurrensfördel och att personalens kunskap har betydelse för kundvärdet då 

teknologin och internet inte kan hjälpa till med allt. Berg menar att personalen på 

resebyrån inte kan sitta med samma kunskap som de gjort innan, de måste kunna 

erbjuda kunden mer än vad dem redan vet. Även Olsson menar att det i stor 

utsträckning handlar om att ha bred kunskap och veta mer än kunden och Biörsmark 

belyser att de erbjuder kunskap genom att finna det som kunden önskar. Hagerth anser 

att kunder är pålästa och bestämda med vad de vill ha, men menar att personalen ändå 

inte får glömma att intervjua kunderna om deras önskemål för att inte enbart bli en 

ordermottagare. Enligt henne kan personalen komplettera kundens önskemål med sin 

kunskap. Berg framhåller att hon har sina bästa och mest pålästa säljare på privatresor 

då det kräver mer av den anställde. Nya anställda får oftast börja med företagskunder då 

det inte är lika komplicerat, förr i tiden var det tvärtom. Myrberg menar att kunden 

oftast uppskattar att resebyråerna erbjuder resor från många olika leverantörer på en och 

samma plats. De anställda besitter mycket kunskap och personlig interaktion som är en 

stor konkurrensfördel, vilket en bokningssida på internet inte kan erbjuda. Ahlstedt 

påstår att resebyråer kan erbjuda en behovsanalys och ge hjälpsam service som inte 

bokningssidor kan. Myrberg menar också att många kunder ringer till de fysiska 

resebyråerna för att få råd, vilket många kunder uppskattar då man nödvändigtvis inte 

behöver ta sig dit fysiskt men ändå få en slags interaktion med en anställd.  

 

Lai (2014) menar att en av de viktigaste faktorerna för servicekvalitet är den personliga 

interaktion, där servicekvaliteten påverkar kundens upplevda värde. Hagerth 

understryker att den personliga kontakten och relationen är avgörande för 

återkommande kunder. Dialogen med en reseförsäljare kan göra att kunden känner sig 

mer trygg med sitt beslut. Biörsmark lägger till att det har blivit färre kunder i deras 

butik men att det bidragit till en ökad mejl- och telefonkontakt där kunderna har en 

fortsatt lojalitet och en önskan om att ha kontakt med just deras butik. Chen & 

Myagmarsuren (2013) förklarar att värdeerbjudandet består av service eller kvalitet, 
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vilket innebär de fördelar kunder hoppas få gentemot det pris och andra resurser som de 

måste offra. Berg anser att man är körd om man inte ger bra service till kunderna då 

man inte kommer få något sålt. 

 

Nilsson & Ballantyne (2014) framhåller att ett företags värdeerbjudande omfattar löften 

eller olika typer av förmåner som kunden kan ta del av och förhoppningsvis värdesätter. 

Dessa löften förmedlas genom olika engagemang som reklam och interaktiv 

kommunikation med kunderna. Hagerth berättar att i och med att dem bland annat är 

återförsäljare för researrangörer så erbjuder de nästan allt. När dem inte säljer åt en 

arrangör paketerar de även paket själva och många gånger blir det precis samma resa 

som arrangörernas. På resebyråns huvudkontor skapar man avtal med olika 

tjänsteleverantörer som till exempel flygbolag för att få fram det bästa erbjudandet åt 

kunden. Hagerth menar att det är höga krav för att bli en tjänsteleverantör för en 

resebyrå då det ska vara hög kvalitet och fungera ekonomiskt med betalningslösningar. 

Det ska även ingå bra kundvård om det i något fall skulle bli reklamation, resebyråer tar 

alltså inte in vilka leverantörer som helst. Olsson och Hagerth berättar att de jobbar med 

så kallade leverantörsveckor där man erbjuder kampanjer för en leverantör åt gången. 

Olsson menar att det kan bland annat vara två veckor i taget. Hagerth understryker att 

leverantörveckor får inte krocka med varandra då varje leverantör vill synas själva. 

Olsson fortsätter säga att personalen då läser på vad det är leverantören vill erbjuda just 

den aktuella veckan och kan på det sättet väldigt mycket om den valda leverantören. 

Detta gör man tillsammans med leverantören, bland annat för att få ner kostanden. Även 

Berg pratar om dessa leverantörsveckor och menar att dem på deras resebyrå har minst 

ett erbjudande per vecka.  

 

Kotler et al. (2006) skriver att resebyråer som erbjuder personlig service och 

skräddarsydda samt unika produkter kommer att klara sig som mellanhand. Wilson et 

al. (2008) menar att en fördel med interaktionen är att personalen får möjlighet att 

skräddarsy ett erbjudande för varje kund. Berg förklarar att de paketerar skräddarsydda 

paket och att det gör dem unika då de syr ihop ett erbjudande istället för att bara sitta 

med kunden och titta på det som redan är färdigt. Hon anser att deras specialitet är att 

egenproducera flexibla paket och ge det som passar bäst för kunden. Olsson belyser att 

de bygger egna weekendpaket och enligt Biörsmark arbetar också de mycket med egna 

erbjudanden. Hagerth förklarar att när de inte agerar som återförsäljare till olika 
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arrangörer så paketerar dem resor på egen hand och Olsson menar att resebyråer kan 

erbjuda resor till kunder som har speciella och unika behov samt önskemål, framförallt 

vad gäller större sällskap som ska ut och resa tillsammans. Olsson hävdar att det är 

väldigt populärt med generationsresor där kanske fyra till fem familjer åker på semester 

tillsammans och då måste allt fungera bra. Det kan handla om att de vill ha sina rum 

bredvid varandra på hotellet eller sitta bredvid varandra på flyget och då kan resebyrån 

lägga in det som önskemål, vilket är svårare att göra på egen hand. Hon menar att på 

deras resebyrå försöker de även alltid erbjuda något mer än bara hotell och flyg, vilket 

även Berg påpekade. Ahlstedt påpekar att resebyråer kan erbjuda mer än bara själva 

resan och i olika situationer komma med förslag som kan bidra med värde.  

 

Lai (2014) menar att det ingår mycket olika komponenter för att sälja en paketresa, som 

måste sättas ihop på ett ypperligt sätt, det kan vara allt från guidningar, transport och 

boende. Ahlstedt påstår att vid bokning av krångligare resor kan reseförsäljare bidra 

med stor hjälp för kunden. Men när det gäller enklare resor är det mer priset som styr 

och kunden bokar då hellre via nätet på egen hand då ingen vidare hjälp behövs. Olsson 

och Berg menar att erbjudandet bland annat kan vara transfer till hotellet tur och retur, 

boka platser till ett evenemang innan avresan så att kunden inte behöver göra det på 

plats och erbjuda helikoptertur för att resan ska bli så komplett som möjligt. Olsson 

hävdar att detta gör resebyrån, eftersom när kunden väl kommer till sin destination vill 

den inte lägga tid på att hitta aktiviteter utan vill ha en struktur. Berg tror att man vill 

uppleva saker och ting när man väl är på plats och inte lägga ner tid på att kolla upp vad 

man kan göra, tiden är het enkelt för dyrbar. Enligt Moliner et al. (2007) krävs det att 

resebyrån kan hålla vad de lovat, annars är det lätt hänt att kunden i framtida fall väljer 

en annan resebyrå som kan uppfylla vad som lovats. Berg säger att man på deras 

resebyrå alltid måste tänka på att ge ett mervärde till kunden. Man kan erbjuda kunder 

väldigt mycket som de själva inte hade någon aning om att man kunde göra, vilket 

kunderna uppskattar i väldigt hög grad.  

 

Enligt Grönroos (1996) är utvecklingen av ett tjänsteerbjudande en mycket komplicerad 

process. Företaget måste ta hänsyn till många aspekter i kvaliteten som bland annat 

servicen och om kunden får en bra service kan det leda till ett bättre erbjudande. 

Biörsmark menar att de kan erbjuda mer unika resepaket på resebyrån och att det är en 

av de viktigaste konkurrenskrafterna de tillhandahåller. Kuo et al. (2013) beskriver att 



  
 

55 

 

servicekvalitet fokuserar på att möta kundens behov och önskemål. Det är kundens 

totala bedömning av gapet mellan förväntning och uppfattning. Hagerth menar då att de 

har erbjudanden till kunder som tillhandahåller unika behov och önskemål och förser 

dessa på ett bra sätt eftersom de har en paraplysyn över hela markanden. Olsson 

framhåller att det handlar om att vara lyhörd för kundens önskemål och hitta de 

alternativ som verkligen passar kunden. Hagerth påstår att kunder som bokar själv på 

internet kan i vissa fall bara se vad endast en leverantör kan erbjuda. Enligt Hagerth kan 

de på resebyrån erbjuda fler flybolag utöver det som kunderna själva ser på internet och 

som skulle fungera bättre för kunden samt ge bättre tider. Flygresans tider kan göra så 

att kunden upplever resan på ett mycket bättre och bekvämare sätt och man kan alltid 

erbjuda kunder olika typer av förslag eller åsikter. Många gånger handlar det om att 

kunden vill ha en bekräftelse på att resan är rätt. Berg menar att dem på deras resebyrå 

har som ledord att tänka på helheten när kunden bokar en resa via dem samt att alltid 

tänka på att tillhandahålla ett mervärde. Detta mervärde kan bland annat vara att alltid 

erbjuda något extra, vare sig det handlar om en musikalföreställning eller äta middag på 

ett steakhouse.  

 

4.3.3 Att utvecklas och behålla sin position på marknaden  

Dolnicar & Laesser (2007) anser att resebyråer måste bli mer än bara bokningsagenter 

och Chen & Myagmarsuren (2013) hävdar att resebyråns roll har gått från bokning till 

konsultation och rådgivning, vilket är en bra utgångspunkt för att skapa en viktig 

konkurrensfördel som erbjuder resenärer värde. Berg menar att det har diskuterats en 

hel del om man ska ta en konsultationsavgift när kunden kommer in och frågar mycket 

för att sen boka, men det har inte blivit av än. Hagerth hävdar att de arbetar på ett annat 

sätt nu än de gjorde förr. Hon hoppas att de ska arbeta mer som konsulenter där kunden 

går in och diskuterar resor och betalar för tjänsten. Bokar de en resa under mötet dras 

kostnaden av konsultationen bort och enligt henne skulle det vara bra om resebyråer i 

sig får en höjd status genom konsultation. Enligt Biörsmark kan personalen på 

resebyrån även visa äkta bilder på resemålet, visa på kartor och i de flesta fall berätta 

med egna ord om hur det ser ut på området kunderna ska besöka, vilket är en del av 

konsultationen. Dolnicar & Laesser (2007) framhåller att resebyråer sprider information 

och varje enskild reseagent tar på sig ansvaret att göra kunden bekant med den 

destination de ska resa till. Myrberg påpekar att många kunder besöker den fysiska 

resebyrån för att fråga om man gjort och tänkt rätt och på det sättet få råd om sin tänkta 

resa.  
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Chen & Myagmarsuren (2013) menar att turismindustrin förändras snabbt vilket leder 

till att konkurrensen hårdnar och bidrar till tuffa utmaningar som bland annat krävande 

kunder och globalisering. Dolnicar & Laesser (2007) förklarar att resebyråer kan 

överleva om de specialiserar sig inom ett specifikt reseområde. Berg framhåller att 

chartern är på väg ner eftersom kunder har möjlighet att på ett enklare och billigare sätt 

boka det själva på nätet. Därmed anser hon att det gäller för resebyråer att vara 

medvetna om vad som är värt att satsa på för att inte tappa kunder och lönsamheten. Det 

är viktigt att fokusera på flera ben för att inte minska och det menar Berg att deras 

resebyrå har gjort. De fokuserar på mer komplicerade resor som kryssningar samt 

företagskunder och siffror visar att de har ökat genom att nischa sig. Olsson instämmer 

och menar att de resebyråer som inte försvunnit än är väldigt nischade på speciella 

områden. Hon tar upp deras tre kanal strategi där kunden kan hitta dem via internet, 

telefon och den fysiska butiken. Biörsmark understryker att de står på tre olika ben 

vilket är affärs- grupp och privatresor, för att kunna överleva om ett visst område dalar. 

Hagerth menar också att det är av stor vikt att ha flera ben att stå på och vara flexibel 

mellan semester-  och affärsområdena samt med bemanningen. Vidare lyfter Myrberg 

fram att det är viktigt för resebyråer att effektivisera sig och bland annat finnas med i 

någon typ av nätverk eller att samarbeta med andra företag. Att utveckla sitt varumärke 

kommer att löna sig, till exempel att skapa dotterbolag med andra typer av nischer. 

Ahlstedt understryker att det gäller att ha koll på konkurrensen men att det även gäller 

att hitta ett eget sätt att jobba på och tro på att det fungerar.  
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5: Slutdiskussion 
I detta kapitel ska vi identifiera slutsatser utifrån den teoretiska och empiriska analysen. 

Under denna rubrik kommer vi även att besvara vår forskningsfråga och vårt syfte. 

Detta genom att granska våra tre delsyften användandet av informationsteknologi, det 

fysiska servicelandskapet samt erbjudandet för kunden. I slutsatsen kommer vi 

uppmärksamma våra egna tankar och reflektioner kring det valda forskningsämnet.  

 

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga  

I denna del kommer vi besvara vårt syfte och forskningsfråga. Syftet är att identifiera 

olika typer av värdeskapande och konkurrensfördelar som kan uppstå i den fysiska 

resebyrån genom att undersöka och analysera; användandet av informationsteknologin, 

det fysiska servicelandskapet och erbjudandet för kunden. Relaterat till syftet 

formulerade vi en forskningsfråga som blev enligt följande: Hur möjliggör traditionella 

resebyråer skapandet av olika typer av värde för sina kunder genom sitt fysiska 

servicelandskap? 

 

5.1.1 Tendenser från den teoretiska & empiriska analysen  

I och med att vårt forskningsarbete är en kvalitativ studie som baserats på ett mindre 

antal semi-strukturerade intervjuer vill vi understryka att de tendenser som kommit fram 

under forskningen och som vi anser viktiga inte bör ses som generella slutsatser. Under 

vår forskning har vi lagt märke till tre återkommande tendenser i såväl den teoretiska 

insamlingen som den empiriska. Dessa tendenser är följande:  

 

- Den personliga kontakten: I vår undersökning har det framkommit att den personliga 

kontakten med en reseförsäljare tillför en unik konkurrensfördel för en resebyrå som 

inte går att få genom internet eller bokningssidor. Våra intervjupersoner har framhållit 

att kunder är i behov av att få mänsklig hjälp när de bokar resor.  

 

- Kunskapen: Den kunskap som personalen besitter på resebyråerna innefattar både 

erfarenhet om olika destinationer samt kunskap om bokningssystem. Den kunskapen 

kunden får ta del av skapar mervärde genom rådgivning och de anställdas kunskap är 

unikt för varje resebyrå. 
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- Tryggheten: Något som den fysiska resebyrån kan tillhandahålla genom den personliga 

kontakten och kunskapen är trygghet för kunden, en bekräftelse på att kunden får det 

den betalar för och att det finns hjälp att få om något skulle gå fel. 

 

5.1.2 Delsyfte 1: Användandet av informationsteknologi och dess påverkan på 
resebyråns värdeskapande och konkurrensfördelar  

Vi har under vårt forskningsarbete med uppsatsen kommit fram till att 

informationsteknologin har en betydande påverkan på resebyråer och deras dagliga 

verksamhet. Den tydligaste förändringen som resebyråerna känner av är att kunderna 

har en större medvetenhet och mer kunskap på grund av internet. Det ställer krav för 

resebyråer att hänga med och satsa på teknologin och använda det som ytterligare 

försäljningskanal utöver den fysiska butiken. Men det är inte alla resebyråer som har råd 

med teknologin. Höga kostnader och saknaden av resurser bidrar till att mindre 

verksamheter köps upp eller helt försvinner från marknaden. Resebyråer riskerar även 

att försvinna om de inte specialiserar sig och nischar sig på ett visst reseområde för att 

erbjuda kunder den hjälp de behöver. Med den överväldigande mängd information som 

finns att hitta på internet efterfrågar kunder hjälp med att samla in relevant information. 

Personlig service är ett viktigt nyckelord som den fysiska resebyrån kan bistå med som 

inte bokningssidor kan och dessutom trygghet att kunden bokar rätt resa till det bästa 

priset. Med den personliga servicen tillkommer personalens kompetens att hitta en resa 

efter kundens önskemål. Resebyråns anställda kan på ett effektivare och snabbare sätt 

leta igenom sina system för att ge kunden det erbjudande som önskas samt med 

hjälpsamma tips och råd. 

 

Informationsteknologin är en möjlighet och det krävs av resebyråerna att anpassa sig 

vare sig de vill eller inte för att inte hamna efter. Internet är en ny plattform att nå 

kunder på och det är en konkurrensfördel där kunder uppskattar resebyråns närvaro på 

nätet. Det är ett bekvämt sätt för kunder att boka resor och även ett sätt för dem som inte 

har möjlighet att ta sig till en fysisk resebyrå att boka en resa över internet. Det finns 

även en trygghet i att det finns en fysisk resebyrå en kund kan vända sig till vid frågor 

och guidning genom alla de erbjudanden som finns tillgängliga på nätet. Resebyråernas 

hemsida måste vara enkel och välutformad så kunden kan hitta och navigera sig på ett 

bra sätt. Dessutom är en fördel att resebyråer tillhandahåller tillkommande tjänster till 

sin egna bokningssida där kunden enkelt kan mejla frågor eller till och med bli uppringd 

av en reseförsäljare från butik för vidare rådgivning. En stor fördel med 



  
 

59 

 

informationsteknologin för resebyråer som vi har identifierat, är att de har möjlighet att 

skapa profiler för varje unik kund och hålla reda på deras bokningshistoria för att i 

framtiden locka med passande erbjudanden. Det bidrar även till att relationen mellan 

företag och kund stärks genom att företaget vet vad kunden vill ha baserat på tidigare 

köp och kan komma med olika rabatter och specialerbjudanden som kan tillfredsställa 

kunden. 

 

Det är en trygghet för kunden att betala till någon med kompetens. Kunder bokar hellre 

på en fysisk resebyrå än på en bokningssida för att de vill ha en bekräftelse på att de har 

gjort rätt och bokat rätt resa, speciellt när det är en dyrare resa. Det finns ett behov att 

samla all relevant information på ett ställe som på en resebyrå, vilket lockar kunder från 

den yngre till den äldre målgruppen. Det är lätt att gå vilse i djungeln av information 

och erbjudanden som kallas internet och kunder vill ha hjälp att orientera sig. Med det 

sagt behöver den fysiska resebyrån kunna tillhandahålla bättre tjänster än det kunden på 

egen hand kan hitta på internet. Det handlar om att ge hög service med professionella 

råd och mervärde för att stå sig stark gentemot olika bokningssidor på nätet. Internet 

lockar med låga priser men det har kommit fram under uppsatsens gång att resebyråer 

kan erbjuda resor till liknande priser om än lite högre. Men då ingår en hel del fördelar 

som den personliga servicen och tryggheten som internet inte kan ge. 

 

Tillgängligheten på internet har bidragit till en del förändringar för resebyråer. Internet 

har blivit en snabb kommunikationskanal där företag kan marknadsföra sig direkt till 

kunden och där vissa typer av resor blivit enklare att boka. Däremot är mer 

komplicerade resor fortfarande svåra att plocka ihop själv för kunden trots all den 

kunskap som kunderna har nuförtiden genom internet. De är uppdaterade om utbudet 

men det kan som vi sagt innan, bli för mycket information och det krävs en annan slags 

kompetens som resesäljare på resebyråer har. I slutändan handlar det om hur pass bra 

traditionella resebyråer har anpassat sig till informationsteknologin för att möta den 

moderna kunden och dess högre krav, och till vilket grad kunder kommer efterfråga den 

personliga servicen i framtiden. 

 

5.1.3 Delsyfte 2: Det fysiska servicelandskapets påverkan på resebyråns 
värdeskapande och konkurrensfördelar 

Vi har under vår forskning kommit fram till att de immateriella värdena i det fysiska 

servicelandskapet har en väldigt stor påverkan för att möjliggöra värdeskapande och 
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konkurrenskraftighet för kunden. Interaktionen mellan personal och kund i det fysiska 

servicelandskapet har den mest betydande funktionen i denna process. Precis som 

många av våra intervjupersoner säger är det personalens service och uppförande som 

kunden kommer ihåg men det gäller även att vara en duktig säljare.  

 

Under uppsatsens gång har vi identifierat att personalen har en stor påverkan i det 

fysiska servicelandskapet, där det är upp till varje anställd att vilja utvecklas och lära sig 

om resebranschen för att kunna ge så bra service som möjligt. Resebyråer som vill vara 

konkurrenskraftiga och skapa ett mervärde för sina kunder måste tillhandahålla en 

medveten personal som vill ge en så bra service som möjligt för sina kunder. Därmed är 

personalens inställning till att vara en bra servicemänniska samt attityd mot kunden en 

viktig del i det fysiska servicelandskapet och därmed den traditionella resebyrån. 

För att möjliggöra ett skapande av mervärde krävs det att personalen lyssnar på och 

förstår vad det är kundens önskar. Att vara en god lyssnare och ta kundens behov på 

allvar är mycket viktigt. Vi har även under uppsatsens gång förstått att det är viktigt för 

personalen att inte bara vara en ordermottagare utan också kunna ge goda råd och 

förslag på vad som kan göra resan ännu bättre. Personalens kompetens har blivit en allt 

viktigare konkurrensfördel för den traditionella resebyrån. Att kunna utmärka sig med 

hög kompetens och erfarenhet kan bland annat ordnas med hjälp av studieresor. 

Studieresor är något som de flesta resebyråer tillhandahåller för sin personal och vi har 

förstått att hur det interna servicelandskapet fungerar, det vill säga personalens 

tillfredställelse, har en stor påverkan på hur personalen sedan interagerar med kunden. 

En anställd som kan mycket om resemålet kunden ska till är en bidragande faktor till att 

kunder känner mervärde och i bästa fall gör så att kunden besöker resebyrån igen, vilket 

är bra i konkurrenssammanhang. 

 

Det framkom under studiens gång att de flesta resebyråer inte tänker på utformningen 

av landskapet i så hög grad. Vi har kunnat identifiera att musik inte är något som 

används över huvudtaget men om det gör det, sker det nästan bara under jultid. 

Detsamma gäller dofter, där vi förstått att julen är den högtid man vill exponera dofter 

som pepparkaka och glögg men att det under resten av året inte är något resebyråerna 

tänker på. Att detta skulle medföra en konkurrenskraft eller ett mervärde för kunden är 

inget vi har kunnat identifiera, då vi tror att det är interaktionen mellan personal och 

kund som spelar störst roll i det fysiska servicelandskapet. 
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Vi har kunnat identifiera att de traditionella resebyråerna uppmärksammar sina kunder 

genom att bland annat ringa innan och efter resan samt att skicka ut specialutskick och 

erbjudanden till sina kunder. Är kunderna väldigt trogna ger man dem även julklappar 

på julen och skickar specialerbjudanden som kan innehålla olika typer av rabatter. På 

det sättet har de möjlighet att behålla och framförallt förbättra relationerna med sina 

redan existerande kunder. Vi har förstått att den personliga relationen med en speciell 

resesäljare på resebyrån kan vara avgörande för om man väljer att fortsätta boka resor 

hos en resebyrå. Att veta att man får en bra service och bra råd och tips inför sin resa 

kan betyda väldigt mycket och framförallt om man väljer att lägga en del pengar på 

resan. Den personliga relationen till en säljare kan handla om att man känner sig trygg 

med en speciell säljare och att kunder många gånger gillar att bli igenkända. Den 

personliga kontakten mellan personal och kund är konstaterat den primära anledningen 

som skapar mervärde. Vi kan konstatera att så kallade event kvällar, där resebyråer 

bjuder in kunder till det fysiska servicelandskapet, är ett ytterligare sätt att skapa kontakt 

med redan befintliga kunder men också nya kunder. 

 

Att kunna möta kundens förväntningar eller att till och med vara bättre än förväntat är i 

kundens ögon en väldigt positiv aspekt. Det är viktigt att kunna skapa ett förtroende hos 

kunden, vilket i sin tur leder till att kunden i högre grad blir lojal. Vi har identifierat att 

ju bättre tillfredställd kunden blir, desto mer lojal blir den. I denna bransch har vi dock 

förstått att man inta kan förlita sig på lojala kunder, då dessa lätt kan byta om de finner 

ett annat erbjudande hos en annan resebyrå mer intressant. Att ge det lilla extra för 

kunden, som tillexempel två hotellrum bredvid varandra kan dock vara en fördel som 

kunden tar vara på. 

 

5.1.4 Delsyfte 3: Erbjudandet för kunden och dess påverkan på resebyråns 
värdeskapande och konkurrensfördelar 

Vi har under vår forskningsprocess kunnat identifiera att ett brett sortiment av resor och 

leverantörer lockar många kunder att besöka resebyrån. Då kan man på ett bättre sätt 

erbjuda det mesta som kunderna efterfrågar vilket uppskattas av kunder. Alla resebyråer 

syr även ihop egna paketresor för att kunna tillhandahålla så breda erbjudanden som 

möjligt men också för att kunna ge så bra och unika erbjudanden som möjligt utefter 

vad kunden efterfrågar. Vi har även identifierat att resebyråer som kan erbjuda 

kompetent personal med hög kunskap ger högre värde för kunden. Eftersom att kunder 
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är mer pålästa i dagens samhälle kan inte personalen på resebyrån sitta med samma 

kunskap som kunderna, de behöver veta mer och finna bättre lösningar på vilken resa 

som passar kunden bäst. Genom att ha bättre kunskap än vad kunden har kan man 

erbjuda bättre resor och på det sättet utmärka sig från till exempel de enbart 

internetbaserade bokningssidorna. Man kan även komplettera kundens önskemål med 

sin kunskap och kompetens vilket oftast värderas högt av kunder, som kanske inte hade 

någon aning om en viss aktivitet på en viss destination. 

 

Vi har även identifierat att telefon- och mejlkontakt med den traditionella resebyrån 

värderas allt högre av kunderna. När resebyrån erbjuder mer än bara en fysisk butik och 

internetsida kan de fortsätta att erbjuda den personliga kontakten, fast på ett annat sätt. 

När kunden har bokat en resa på en resebyrå kan de enkelt nå sin resesäljare via mejl 

som då hjälper till med allt från att boka om flygbiljetter till att svara på enkla frågor. 

Detta är något en charterarrangör eller annan typ av bokningssida på internet aldrig kan 

erbjuda i den utsträckning som en resebyrå kan. Vi har därmed förstått att den 

personliga interaktionen med en resesäljare påverkar hur kunden uppfattar erbjudandet. 

Det kan vara ett viktigt sätt att utmärka sig och möjliggöra värde för sina kunder. Vi 

tycker att den traditionella resebyrån kan bli bättre på att förmedla den personliga 

kontakten till sina kunder, då det är en av de viktigaste orsakerna för att kunder 

fortfarande besöker den fysiska butiken och tar del av deras erbjudanden. Två aspekter i 

erbjudandet som vi förstått är viktigt är servicen och kvaliteten. Servicen är framförallt 

hur de anställda beter sig mot resebyråns kunder och kvalitet är hur felfri den upplevda 

resan faktiskt har varit. Det är mycket viktigt att man kan hålla de löften man ger sin 

kund. Om något ändå skulle gå fel på resan uppskattar kunden att resebyrån på ett bra 

sätt kan lösa dessa. 

 

Skräddarsydda erbjudanden och att ge en personlig service till kunden är ett vinnande 

koncept för resebyråer. Varje kunds unika behov och önskemål kan uppfyllas genom 

flexibla paket där resebyrån sätter ihop egna paket som passar en specifik kund, men 

även kan tillhandahålla färdiga paket som de är återförsäljare för. När ett paket sätts 

ihop kan reseförsäljarna tänka på fler komponenter än enbart flyg och hotell som gör 

kundens resa mer fulländad och tillför mervärde. Det faktum att resan struktureras upp 

innan avresa med olika aktiviteter stärker kundvärdet ännu mer då kunden slipper lägga 

sin värdefulla tid väl på plats och komma på vad man ska göra. En bra servicekvalitet är 
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också betydelserikt då personalen på resebyrån måste vara lyhörda för kundens behov 

för att erbjuda en passande resa och med mer utöver som kunden inte haft i åtanke innan 

för att göra resan så bra som möjlig. 

 

Vi har identifierat att rådgivning och konsultation är en stark konkurrensfördel som 

resebyråer kan tillhandahålla för kunder. Det är ett bra sätt för ett företag att utvecklas 

och ha möjlighet att stanna kvar på marknaden. Det kan även ingå att reseförsäljaren gör 

kunden familjär med destinationen i fråga och visa olika bilder, inspirationsfilmer och 

berättelser. Det gäller även för resebyråer att vara medvetna om vad som är värt att satsa 

på för att vara konkurrenskraftig. Det är bra att ha flera ben att stå på för att klara av sin 

lönsamhet men samtidigt hitta sin nisch för att göra sig unik. I dagens läge är chartern 

på väg ner eftersom det klassificeras som en enkel resa som går att boka på internet, 

däremot är komplicerade resor värt att fokusera på. Att hitta ett eget sätt att arbeta på 

och tro på det är viktigt även om det är bra att hålla koll på konkurrensen. Resebyråer 

får inte glömma bort att vara ett eget varumärke och kunna erbjuda det kunden 

efterfrågar med den bästa möjliga servicen för att tillhandahålla kunden den trygghet 

och bekräftelse som denne önskar få genom den personliga kontakten. 

 

5.1.5 Besvarande av vår forskningsfråga  

 

- Hur möjliggör traditionella resebyråer skapandet av olika typer av värde för sina 

kunder genom sitt fysiska servicelandskap? 

 

Under vår forskningsprocess har vi identifierat att de traditionella resebyråerna 

möjliggör olika typer av värdeskapande för sina kunder. Vår analys har visat att det 

framkommer tre återkommande tendenser under uppsatsen gång vilka alla spelar en stor 

roll för värdeskapandet. Genom det fysiska servicelandskapet skapar de anställda 

personlig interaktion med sina kunder vilket uppskattas enormt av alla typer av kunder. 

Den personliga servicen skapar mervärde för kunden där de anställdas kunskap bidrar 

till trygghet. Dagens konsumenter är alltmer uppdaterade vad gäller information på 

internet men också alltmer förvirrade där informationen om reseerbjudanden har blivit 

överflödig. Den fysiska resebyrån kan på ett snabbt och enkelt sätt hitta rätt resa för sina 

kunder och spara värdefull tid för sina konsumenter. Det har under våra intervjuer 

framkommit att det gäller för resebyråer att anpassa sig till informationsteknologin och 

finnas tillgängliga där också utöver den fysiska butiken, vilket många har gjort.  
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Att kunna ge en personlig service och skapa värdefulla relationer till sina kunder beror 

mycket på resesäljarna. Vi har förstått att det är resesäljarna som står för den mest 

primära källan för värdeskapande där uppförande och attityder mot kunden står i fokus. 

Vi har förstått att nöjda kunder i högre grad är återkommande kunder, så det gäller att 

från första början tillhandahålla en så god service som möjligt för att inte förlora en 

potentiell långvarig kund. Det gäller dock för den traditionella resebyrån att inte enbart 

förlita sig på återkommande kunder då dagens föränderliga bransch gör att kunder 

många gånger går efter vem som kan ge bäst möjliga pris. Att nischa in sig på en 

specifik målgrupp men samtidigt stå på många ben som till exempel affärs- och 

privatkunder är en mycket god grund för att försäkra sig om att i så hög mån som 

möjligt ha återkommande kunder.  

 

Den kunskap som resesäljarna besitter är något vi identifierat bidrar till enormt 

värdeskapande för kunden. Det gäller för dagens resesäljare att kunna mer än vad 

kunden vet och det ställer höga kunskapskrav på resebyråernas säljare. Som resesäljare 

måste man förstå vikten av att kunna erbjuda mer än bara flyg och hotell, där de små 

erbjudandena spelar en allt viktigare roll. Utifrån denna kunskap känner kunderna 

trygghet. Det är bland annat en trygghet att veta att man får hjälp av en professionell 

resesäljare men också en trygghet vad gäller betalning. Det kan många gånger handla 

om stora summor och att betala till någon man känner sig trygg med är en bidragande 

faktor till att många väljer en traditionell resebyrå framför till exempel internet.  

 

Utifrån vår analys samt de tre tendenserna kan den traditionella resebyrån ha möjlighet 

till att fortsatt stå sig starkt på marknaden. Vi har under vår analys förstått att skapandet 

av egna resepaket kan vara en bra konkurrensfördel och en viktig faktor istället för att 

enbart vara återförsäljare för researrangörer. Vi tror att det i framtiden kommer bli allt 

viktigare att fokusera på att skräddarsy erbjudanden till sina kunder, där konsumenter 

idag efterfrågar allt komplicerade och unika resor eftersom att de bland annat är mer 

resevana. I slutändan handlar det om att den traditionella resebyrån måste anpassa sig 

till den tidsanda som råder och de förutsättningar som finns på marknaden. De får inte 

fastna i gamla spår utan ständigt våga utvecklas som verksamhet samt dra nytta av sina 

resurser och sin kompetens för att omvandla det till möjligheter. 
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5.2 Avslutande reflektioner och tankar  

Genom forskningsprocessen med uppsatsen har vi kunnat se att våra tre delsyften kan 

kopplas samman och ha en betydande påverkan på resebyråer. I analyseringsarbetet har 

användandet av informationsteknologin, det fysiska servicelandskapet och erbjudandet 

för kunden granskats, och det har visat olika typer av värden som traditionella 

resebyråer möjliggör för sina kunder. Det har bland annat blivit allt viktigare att skapa 

unika värden för sina kunder och utforma det fysiska servicelandskapet så att kunderna 

ska fortsätta komma till den fysiska resebyrån. I slutsatserna har vi kommit fram till att 

det är de immateriella värdena som den personliga kontakten och den mänskliga faktorn 

som gör att resebyråer kan stanna kvar på marknaden. För trots den snabba IT-

utvecklingen där fler och fler bokar själva via bokningssidor, kommer kunder ändå vilja 

ha någon att prata med och ta del av den kunskap som inte är möjlig på nätet. 

Kundvärde speglas i de skräddarsydda erbjudanden med tillkommande komponenter 

som gör resan mer minnesvärd, kunskapen och tryggheten som kommer genom en 

personlig service samt en bekräftelse på att kunden gjort rätt med bokningen. Vår 

forskningsfråga var att ta fram hur den traditionella resebyrån möjliggör skapandet av 

olika typer av värden för kunden genom det fysiska servicelandskapet, och det tycker vi 

att vi har besvarat.  

 

Våra förslag på fortsatt forskning är att det skulle vara mer givande att genomföra en 

mer omfattande empirisk insamling av resebyråer inom ett större geografiskt område. 

Att genomföra en mer omfattande framtidsanalytisk forskning för att ta reda på hur det 

kommer gå för resebyråer och speciellt deras fysiska butiker.  
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