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Sammanfattning 

Titel: Resebyråers Relationer - Att skapa win-win genom marknadsföring och 

produktutveckling.  

Författare: Kenni Andersson, Fredrik Nilsson, Therese Sjöstrand  

Handledare: MaxMikael Wilde Björling 

Examinator: Leif Rytting  

Kurs: Företagsekonomi III - Marknadsföring (Examensarbete)  

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att förstå lokala Resebyråers relationer och 

samverkan ur ett nätverksperspektiv, för att kunna analysera produktutvecklingen och 

marknadsföringen. Med koppling till de valda syfte har följande forskningsfråga valts: 

Hur kan resebyråer använda sina relationer med leverantörer och samarbetspartners 

för att förbättra marknadsföringen och produktutvecklingen?  

 

Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ undersökningsmetod och har en abduktiv 

ansats. Uppsatsen behandlar relationer och nätverk, vilket behandlas i ett eget kapitel. 

Informationen till kapitlet är insamlat genom sekundärkällor. Där efter presenteras och 

analyseras resultatet, resultatet är material från semistrukturerade intervjuer och 

telefonintervjuer.  

 

Slutsatser: Under arbetsprocessen har vi slutligen kunnat se hur resebyråer använder 

sina relationer och nätverk i utvecklingen av marknadsföring och produktutveckling. Vi 

har identifierat både likheter och olikheter med resebyråernas relationer och nätverk, 

men även möjligheter för resebyråerna att utveckla marknadsföringen och 

produktutvecklingen.  

 

Nyckelord: Nätverk, Samarbete, Relationer,B2B-relationer, ARA, Produktutveckling, 

Marknadsföring 
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Abstract 

The purpose of this study has been to get an understanding of the local travel agencies 

relations and cooperation from a network perspective, to be able to analyze the product 

development and the marketing. In connection with the purpose we have chosen 

following research question: How can travel agencies use their relations with suppliers 

and cooperation partners to be able to improve the marketing and the product 

development?  

 

This essay has a qualitative research methodology and an abductive process. The essay 

deals with networks and relations, which will be presented in a chapter of its own. The 

information to the chapter is collected through secondary sources. After this the result 

and analyze are presented in a new chapter. The result are material from semi-

structured- and phone interviews.  

 

During the work process we have in the end been able to see how travel agents are using 

their relations and networks in the development of marketing and product development. 

We have identified both similarities and differences with the travel agents relations and 

networks, but also the opportunities for further development. 

 

Keywords: Networks, Collaboration, Relations, B2B-Relations, ARA, Product 

development, Marketing 

  



  
 

iv 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

1.1  Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.1.1 Resebyråer och Researrangörer __________________________________ 1 

1.1.2 Resebyråers nätverkande och relationer ____________________________ 2 

1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 2 
1.3 Forskningsfråga __________________________________________________ 4 
1.4 Syfte ___________________________________________________________ 4 

1.5 Avgränsning _____________________________________________________ 5 

2 Metod ______________________________________________________________ 6 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod _________________________________________ 6 

2.2 Forskningsansats __________________________________________________ 7 
2.3 Informationsinsamling _____________________________________________ 8 

2.3.1 Primärdata __________________________________________________ 8 

2.3.2 Sekundärdata ________________________________________________ 10 

2.4 Reliabilitet och validitet ___________________________________________ 11 

2.5 Kunskapsprocessen _______________________________________________ 12 
2.6 Etik inom forskning ______________________________________________ 14 

3 Teoretisk referensram ________________________________________________ 15 

3.1 Nätverk ________________________________________________________ 15 

3.1.1 Vad är relationer och nätverk ___________________________________ 15 

3.1.2 Nätverk inom turismbranschen __________________________________ 17 

3.1.3 ARA-Analys _________________________________________________ 18 

3.2 Relationer ______________________________________________________ 21 

3.2.1 Att skapa relationer ___________________________________________ 21 

3.2.2 Hög- och låg-engagerande relationer _____________________________ 24 

3.2.3 Att skapa värde ______________________________________________ 27 

3.2.4 Tjänstepaketet och erbjudanden _________________________________ 29 

4 Resultat och Analys __________________________________________________ 31 

4.1 Presentation av intervjuföretag ______________________________________ 31 
4.2 Resebyråer och nätverk ___________________________________________ 32 

4.2.1 Nätverk och utbyte ____________________________________________ 35 

4.2.2 ARA och socialt kapital ________________________________________ 36 

4.3 Resebyråer och relationer __________________________________________ 39 

4.3.1 Förtroende och utbyte _________________________________________ 41 

4.3.2 Hög- eller låg-engagerande relationer ____________________________ 42 

4.3.3 Värde ur relationen ___________________________________________ 44 

4.3.4 Tjänstepaketet _______________________________________________ 45 

5 Slutsats ____________________________________________________________ 48 



  
 

v 

5.1 Produktutveckling ________________________________________________ 48 

5.2 Marknadsföring _________________________________________________ 49 

5.3 Implikationer för praktiken _________________________________________ 51 

Referenser ___________________________________________________________ 53 

Bilagor _______________________________________________________________ I 

Bilaga A - Intervjuguide Resebyrå ________________________________________ I 
Bilaga B - Intervjuguide Leverantör _______________________________________ I 

 



  
 

1 
 

 

1 Inledning 
I detta inledande kapitel introducerar vi vårt forskningsområde genom en bakgrund till 

begreppet företagsrelationer och resebyråers utveckling. Avslutningsvis presenterar vi 

den valda forskningsfrågan och syftet med vår studie. 

  

1.1  Bakgrund 
1.1.1  Resebyråer och Researrangörer 

Som första steg är det viktigt att tydliggöra skillnaden mellan en resebyrå och en 

researrangör. De distinkta skillnaderna enligt srf-org.se (2015) är att en researrangör 

skapar och säljer resepaket och en resebyrå är en återförsäljare. Exempel på välkända 

researrangörer är Fritidsresor, Ving och Apollo och exempel på större resebyråer är 

Resia, Big Travel och Ticket. Resebyråerna är inte enbart återförsäljare för de stora 

företagen, utan även för hotell och flygbolag, vilket gör att en resebyrå kan sy ihop en 

egen resa efter kundens behov och önskemål (sebroschyr.se, 2015).  

 

Precis som hela turismbranschen, påverkas även resebyråerna av globaliseringen och 

internets utveckling, detta menar Dean et al. (2002). Både Lang (2000) och 

Travelpartners VD Mattias Seseman (travelnews.se, 2009) har beskrivit internet som ett 

hot mot den traditionella resebyrån. Med traditionell resebyrå menas en fysisk butik där 

kunderna träffar en resesäljare och gör sin bokning över disk (sebroschyr.se, 2015). 

Som motpol beskriver Svenska resebyråföreningen (SRF) onlineresebyråer, vilket är 

resebyråer som enbart existerar på internet. Det vanligaste är en mix av dessa, då ett 

stort antal resebyråer erbjuder försäljning av resor både på internet och i en fysisk butik 

(sebroschyr.se, 2015).  

 

Lang (2000) skrev i sin rapport att internet kommer vara slutet på de traditionella 

resebyråerna därför att allt fler personer genomför sina reseköp över internet. Även 

Mattias Seseman beskrev i en tidningsartikel i travelnews.se att onlineföretagen är ett 

hot och tar mer och mer marknadsandelar (travelnews.se, 2009). Att onlineresebyråerna 

ökar sina marknadsandelar stöds av statistik från Svenska resebyråföreningens 

statistikpublikation. Generellt sett är det marginella skillnader i resebyråers försäljning 

mellan åren 2009 – 2013, vilket är det senaste helåret som statistik har publicerats för 

(srf-org.se, 2015).  
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1.1.2 Resebyråers nätverkande och relationer 

Nätverket är uppbyggt av relationer, och där poängterar Hammarkvist et al. (1983) att 

relationerna kan ses från tre synvinklar - framåt mot kunderna, åt sidan till 

konkurrenterna och bakåt till leverantörerna. Aharonson (2013) definierar nätverk som:  

 

“Any collection of actors that pursue repeated, enduring exchange relations with one 

another” (Aharonson, 2013,  s. 5). 

 

Blanchard (2010) förklarar att själva konceptet att arbeta med leverantörer och kunder 

har sina rötter långt bak i tiden. Medina-Muño et al. (2002) menar att en resebyrå har 

relationer med leverantörer, så som hotell och flygbolag. Författarna förklarar även att 

resebyrån är en del av ett nätverk där de förmedlar leverantörernas erbjudanden, eller 

skapar erbjudanden med hjälp av leverantörerna. Utbytet mellan resebyrån och 

leverantören resulterar i ett erbjudande som presenteras för potentiella kunder. Vare sig 

kunden köper erbjudandet från resebyrån online, eller fysiskt i en butik, har erbjudandet 

utformats genom en kontakt mellan resebyrå och leverantör. Ofta finns möjligheten för 

kunden att vända sig direkt till leverantörerna, och således hoppa över ledet med 

resebyrån. Det gäller för resebyråerna att erbjuda något extra för att kunderna ska gå via 

dem för att boka sin resa. Kan då resebyråerna utnyttja relationerna till något positivt, 

något som kan användas som en konkurrensfördel. Enligt Buhalis och O´Connor (2005) 

bidrar internet till att kommunikationen mellan anställda, enheter, olika organisationer 

och även externa partners och konsumenter underlättas. Med hjälp av internet och andra 

system som används mellan organisationer och avdelningar, öppnas möjligheter för 

företagen att kunna minska arbetskostnaderna. Enligt Buhalis och O´Connor (2005) är 

omfattande nätverkande något som växer mer och mer både inom och mellan 

partnerorganisationer.  

  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt travelnews.se (2009) beskriver Travelpartners vd Mattias Seseman att 

onlineföretagen är ett stort hot mot traditionella resebyråer och att de tar mer och mer 

marknadsandelar. Vidare fortsätter han att argumentera för att en traditionell resebyrå 

ska överleva hotet från onlineföretagen, måste de nischa sig mot en särskild målgrupp 

och identifiera grupper som är beredda att betala för service. Enligt Barnett och 

Standing (2000) är resebyråer beroende av aktuell och nogrann information, 

informationsteknologin är då en viktig del inom resebyråsektorn. Något som påpekades 
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i tidigare text var att nätverkande är något som har fått stor slagkraft och att spridningen 

av internet har bidragit till att kommunikationen mellan olika enheter har underlättats 

(Buhalis och O´Connor 2005).  

  

Ovanstående resonemang visar på att internet har utvecklats till en stor global 

handelsplats. Enligt srf-org.se (2015) använder sig många turister antingen av en 

onlineresebyrå eller syr ihop sin egen resa. Statistiken visar på att resebyråernas totala 

försäljning minskar, samtidigt som försäljningen online ökar. Enligt Buhalis och 

O´Connor (2005) är turister alltmer resvana och kan själva sy ihop sina resepaket, vilket 

gör att resebyråsektorn befinner sig i en situation där de måste arbeta annorlunda för att 

kunna konkurrera med både andra resebyråer och internetbaserade researrangörer. 

Chiam et al. (2009) argumenterar för att internet har blivit en slags kostnadseffektiv 

distribueringskanal för information och har därmed påverkat turismbranschen. 

Relationsperspektivet och nätverkande har därmed fått en större roll för organisationer. 

Enligt Barry et al. (2008) blir företag alltmer pressade att göra ekonomisk vinst och med 

internets framkomst ska de samtidigt konkurrera på en allt mer global marknad. 

 

Barry et al. (2008) argumenterar för att denna kontext har lett till att företag letar och 

använder allt mer innovativa lösningar för att skapa ett värde för kunderna. Författaren 

förklarar att uppbyggnaden av relationer och nätverk med leverantörerna gör att företag 

tänker alltmer innovativt och hittar lösningar på andra sätt, då det finns ett samband 

mellan ett företags vinst och starka relationer. Theron et al. (2008) anser att det finns ett 

ökat intresse bland företag att hantera Business-to-Business-relationer och att det är 

viktigt för företag att veta vilken stor roll dessa relationer har i det stora hela. Woodside 

(2010) påpekar att tillit och engagemang är det viktigaste mellan företagen och om 

relationen mellan företag ska ge något värde för kunderna behövs engagemang hos 

bägge parter. Blanchard (2010) menar att de flesta företag lägger mest energi på att dra 

ner kostnader och att leverera god service till sina kunder. Att hantera relationerna till 

sina leverantörer har en hög påverkan på företaget men det glöms ofta bort. Genom att 

lyckas med att hantera samarbeten med leverantörer kan företaget få en ledande roll när 

det kommer till konkurrensen.  

 

Relationerna till leverantörerna beskrivs av Aharonson (2013) som ett 

leverantörsnätverk, och menar att generellt sett är nätverket grundat för att utveckla en 
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konkurrerande fördel. Woodside (2010) vidareutvecklar resonemanget kring ett nätverk 

med att argumentera för att ett företag som vill ha en ökad förståelse för marknaden och 

sina kunder behöver ingå i ett nätverk för att kunna dela information och resurser i 

nätverket. Dock, så menar författaren att det viktigaste för att upprätthålla ett nätverk, 

eller ens kunna påbörja ett, är tillit. Det behöver finnas tillit mellan företagen i ett 

nätverk, och där pekar Woodside (2010) på att det är relationerna som bygger nätverket. 

Tillit är som nämnts det viktigaste mellan företagen, men även engagemang. För att 

relationen ska ge ett värde behövs det ett engagemang hos båda parter. Enligt Barry et 

al. (2008) försöker en del företag använda mer innovativa lösningar för att skapa värde 

för sina kunder. Det görs genom att bygga relationer av immateriell karaktär mellan 

olika företag. Det finns ett samband mellan ett företags vinst och starka relationer. Även 

Theron et al. (2008) påpekar att det finns ett ökat intresse bland företag att hantera B2B-

relationer. När engagemanget i relationen ska hanteras är det viktigt att företagens 

marknadsförare vet vilken roll de har i relationen och vilket engagemang de förväntas 

bidra med. Theron et al. (2008) menar att det är en viktig del för företags framgång när 

det gäller goda relationer.  

 

Larson (1992) hävdar att företagen kommer öka sina utbyten och flödet av information 

genom samarbetet. Den stadiga ökningen av utbyten kommer således innebära en 

tillväxt för företaget. Relationer som inte var viktiga i början, kan utvecklas till att bli 

avgörande i framtiden. Det är därför viktigt att underhålla relationer som ses som 

mindre viktiga just för tillfället då de i framtiden kan utvecklas och bli avgörande. Även 

Kindström et al. (2012) argumenterar för att relationer som kan ses som mindre viktiga 

för tillfället, kan bli värdefulla i framtiden.  

 

1.3 Forskningsfråga  
Hur kan resebyråer använda sina relationer med leverantörer och samarbetspartners för 

att förbättra marknadsföringen och produktutvecklingen?  

 

1.4 Syfte  
Syftet med den här rapporten är att förstå lokala Resebyråers relationer och samverkan 

ur ett nätverksperspektiv, för att kunna analysera produktutvecklingen och 

marknadsföringen.  

 



  
 

5 

1.5 Avgränsning 
Studien är inriktad mot lokala resebyråer, vi kommer därför inte behandla 

huvudkontorens nationella marknadsföringskampanjer. 
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2 Metod 
Inom det här kapitlet kommer arbetets metod att presenteras. Kapitlet inleds med en 

argumentation kring vald forskningsmetod, följt av en diskussion kring 

informationsinsamling och kunskapsprocessen. 

   

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell (2005) förklarar att när en vetenskaplig studie ska genomföras finns 

det två olika forskningsansatser att utgå från, antingen en kvantitativ forskningsansats, 

eller en kvalitativ forskningsansats. Enligt Javalgi et al. (2011) är en kvantitativ metod 

en strukturerad metod där data presenteras med hjälp av statistik, till exempel i form av 

siffror. Vidare förklarar författarna att kvantitativ forskning är en standardiserad ansats 

som används för att undersöka förutbestämda hypoteser och samband. Den kvantitativa 

forskningsmetoden är utformad för att säkerställa objektivitet, generaliserbarhet och 

tillförlitlighet. Resultaten av studien förväntas vara det samma oavsett vilken forskare 

som utför den. Malhotra och Naresh (2007) menar att en kvalitativ metod är en 

ostrukturerad metod som utgår från att ge insikt i ett visst problem. Vidare förklarar 

Bryman och Bell (2005) att en kvalitativ metod utgår från generella frågeställningar 

eller ett problem som ska besvaras eller undersökas genom teorier och data, som i sin 

tur ska leda till slutsatser kring ämnet. Malhotra och Naresh (2007) framhåller att till 

skillnad från den objektiva kvantitativa metoden anses den kvalitativa metoden vara 

mycket subjektiv. Forskaren samlar in data genom en process, exempelvis intervjuer, 

och resultatet kan variera kraftigt beroende på vem eller vilka som samlar in datan.  

 

Bryman och Bell (2005) argumenterar för att tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan de 

olika metoderna. Empiriinsamlingen vid en kvantitativ ansats sker oftast genom 

exempelvis enkätundersökningar, där antalet respondenter är fler och frågorna är 

utformade på så vis att det ska leda till statistisk data. Inom en kvalitativ studie menar 

Bryman och Bell (2005) att intervjuerna är av en mer personlig karaktär, och 

insamlingen av data sker via personliga möten i form av exempelvis semistrukturerade 

eller ostrukturerade intervjuer. 

 

Vi har använt en kvalitativ metod då vi har utgått från ett förståelseinriktat syfte. 

Intervjuerna var av personlig karaktär, något Bryman och Bell (2005) menar är vanligt 

inom en kvalitativ studie. Vår forskningsfråga och vårt syfte utgick från ett visst 
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problem som undersöktes med hjälp av teorier och data för att få fram slutsatser, även 

det här tyder enligt Bryman och Bell (2005) på en kvalitativ studie. Vi har inte 

undersökt statisk eller siffror, något som en kvantitativ studie innebär. Vi har alltså 

genomfört en kvalitativ studie där vi samlat in data genom en process av intervjuer för 

att få insikt i det problem som behandlades. 

 

2.2 Forskningsansats 
Enligt Bryman och Bell (2005) innebär en deduktiv ansats att valda teorier används och 

testas mot empirisk data. Forskaren utgår då från redan befintliga teorier inom det 

studerade området, för att sedermera ta fram hypoteser som med hjälp av empirisk data 

besvaras. Författarna skriver även om den induktiva ansatsen. De hävdar att det 

induktiva förhållningssättet kan kopplas till den kvalitativa ansatsen, medan den 

deduktiva ansatsen kan kopplas mer till den kvantitativa ansatsen. Till skillnad från den 

deduktiva ansatsen, förklarar Bryman och Bell (2005) att induktionen är till för att 

skapa nya teorier. De nya teorierna ska genereras genom själva empiriinsamlingen. Det 

betyder att forskaren först samlar in empiri för att vidare skapa nya teorier. Bryman och 

Bell (2005) poängterar dock att för att forskare ska kunna arbeta ur ett helt induktivt 

perspektiv krävs det att de på förhand helt saknar kunskap kring ämnet, något som är 

väldigt svårt att uppnå. Vidare argumenterar författarna för att arbetssätten varken kan 

vara helt induktiva, eller helt deduktiva. Det som i själva verket sker är ett växelspel 

mellan induktion och deduktion.  

 

En kombination av deduktion och induktion benämner Patel och Davidson (2011) som 

abduktion. Även Gummesson (2000) hävdar att växelspelet mellan deduktion och 

induktion bör benämnas som ett abduktivt synsätt. Vidare förklarar Gummesson (2000) 

att det här synsättet behövs då studier varken kan vara helt deduktiva eller helt 

induktiva. Alltså argumenterar Bryman och Bell (2005) och Gummesson (2000) för 

samma sak, att studier främst är abduktiva.  

 

Den här studien har innefattat ett abduktivt synsätt. Att utföra en helt induktiv studie var 

för oss inte möjligt då vi alla hade tidigare kunskap kring ämnet. Tidigare kunskap var 

enligt Bryman och Bell (2005) ett hinder för induktiva studier. Under arbetets gång har 

vi växlat mellan teoretiska referenser varvat med empirisk data. Arbetet är uppbyggt på 

det växelspel Bryman och Bell (2005) argumenterar för. När den teoretiska 
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referensramen skapades var arbetet av en mer deduktiv karaktär, samtidigt som 

empiriinsamlingen skedde vilket var av en mer induktiv karaktär. 

 

2.3 Informationsinsamling 

Patel och Davidson (2011) förklarar att informationsinsamling handlar om att samla in 

information på olika vis, exempelvis via intervjuer och enkätundersökningar, eller via 

befintliga dokument eller liknande. Patel och Davidson (2011) förklarar vidare att den 

insamlade informationen kan delas in i två olika delar, primär- och sekundärdata. Booth 

et al. (2004) menar att primärdata behövs för att skriva en vetenskaplig uppsats. 

Primärdata är den data som författarna själva samlar in till sin studie. Patel och 

Davidson (2011) menar att sekundärdata är data som skapats av andra författare eller 

forskare, exempelvis teoretiska modeller och operationaliseringar eller andra 

undersökningar. I den här uppsatsen har primärdata samlats in genom intervjuer. I 

uppsatsen har det också använts sekundärkällor i form av tidigare forskning gjorda av 

författare inom området. I huvudsak bestod det empiriska materialet av primärdata, den 

teoretiska referensramen byggdes således upp av sekundärkällor. 

 

2.3.1 Primärdata 

Patel och Davidson (2011) hävdar att primärdata samlas in genom att vara i 

direktkontakt med informationen, det vill säga att samla in information genom 

intervjuer eller observationer där författaren själv kan se vad som händer. Bryman och 

Bell (2005) anser att kvalitativa metoder behandlar primärdata, där den samlas in genom 

exempelvis intervjuer. En ostrukturerad intervju eller en semistrukturerad intervju är 

enligt Bryman och Bell (2005) två olika sätt att samla in primärdata på. Bryman och 

Bell (2005) förklarar skillnaden mellan en semistrukturerad intervju och en 

ostrukturerad intervju. I den semistrukturerade intervjun används en intervjuguide som 

innehåller olika frågor intervjun ska handla om, frågorna bör vara kopplade till 

uppsatsens frågeställning. Frågorna eller områdena i intervjuguiden behövs inte följas 

strikt utan den som intervjuar kan vara flexibel och växla mellan olika områden för att 

få till en bra intervju. I en ostrukturerad intervju används ingen intervjuguide utan 

frågorna är mer öppna och kan beröra större områden och olika övergripande teman. 

Respondenten får prata fritt och intervjun blir mer likt ett samtal än en intervju.  

 

I den här uppsatsen genomfördes fyra stycken personliga semistrukturerade intervjuer, 

samt två telefonintervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes för att med hjälp av 
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intervjuguiden begränsa intervjuerna till det området som undersöktes. På grund av den 

begränsade tiden ansågs semistrukturerade intervjuer lämpa sig bäst för studien som 

genomfördes. Bryman och Bell (2005) menar att den som intervjuar kan vara flexibel 

och växla mellan olika frågor i intervjuguiden. Det gjorde att frågor kunde ställas på ett 

mer lämpligt sätt under intervjuerna, när respondenten började komma in på en annan 

fråga kunde den ställas direkt, utan att ställa de frågor som låg före i intervjuguiden. På 

så vis blev det mer flyt i intervjuerna och de genomfördes på ett smidigare sätt. 

Telefonintervjuer är enligt Gustavsson (2004) en vanlig intervjuform i kvalitativa 

undersökningar. Framförallt pekar på författaren att det en snabb och effektiv metod att 

skaffa information. Dock så lyfter både Gustavsson (2004) och Bryman och Bell (2005) 

upp kritik mot denna intervjuform. Genom att intervjurespondenten inte befinner sig 

fysiskt på samma plats blir det svårare att skapa en diskussion, samt menar författarna 

att en telefonintervju kan trötta ut respondenten vilket omedvetet medför att de svarar 

med kortare svar. Anledningen till att vi genomförde telefonintervjuer i denna uppsats 

var avståndet och tidsramen. Våra respondenter befann sig i Stockholm respektive 

Malmö och avstånden för genomföra en personlig intervju var därför för långt. Med vår 

inlästa kunskap om telefonintervju, valde vi att göra mer strukturerade och tydliga 

frågor, för att undvika att hamna i de fällor som har beskrivits ovan. 

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att det är viktigt att vid en kvalitativ studie motivera 

sitt urval av intervjupersoner. Vi har i denna studie valt att använda oss av det som 

Kumar (1989) definierar som nyckelinformanter. Det betyder att intervjuerna är 

reducerade till ett fåtal personer som besitter den relevanta kunskapen som krävs för att 

besvara frågeställningen. Kumar (1989) menar att det här är vanligt förekommande 

inom kvalitativa studier. Vi valde även att dela in undersökningen i olika kategorier och 

där igenom valdes intervjupersoner ut. Kategoriseringen delades in utifrån 

resebyråernas primära affärsområde och vilken relation resebyråerna har till 

leverantörerna. Genom de här kategorierna bedömde vi kunna besvara syftet med 

studien.  

 

De kategorierna som valdes ut var: 

Kategori A - Resebyrå med hälften affärsresor och hälften privatresor, som säljer flera 

restyper. 

Kategori B - Resebyrå med mestadels affärsresor, men även en del specifika privatresor. 
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Kategori C - Marknadschef på ett huvudkontor för en resebyrå. 

Kategori D - Samarbetspartner till resebyråer. 

  

Personer som intervjuades var: 

Christina Hagerth von Wendel, Resebyråchef - Resia, Kalmar (Kategori A) 

Jens Bergzén, Resebyråchef - Resia, Växjö (Kategori A)  

Tinna Berg, Resebyråchef - Big Travel, Kalmar (Kategori B) 

Johan Rejhagen, Marknadschef - Big Travel Huvudkontor, Stockholm (Kategori C) 

Karin Lagerlöf, Affärsutvecklare - Kalmar Öland Airport, Kalmar (Kategori D)  

Annelie Wahlgren, Marketing/ Travel Agent Relations - Maxli Travel Group AB, Malmö 

(Kategori D)  

 

2.3.2 Sekundärdata 

Bryman och Bell (2005) förklarar att data som presenterats av tidigare forskare, samt 

används i ett sekundärt syfte, benämns som sekundärdata. Bryman och Bell (2005) 

menar att sekundärdata är ett komplement till den egna studien, det vill säga primärdata. 

I denna uppsats har vi använt sekundärdata från erfarna forskare inom B2B-relationer. 

Det är något som enligt Bryman och Bell (2005) gör en uppsats mer trovärdig. 

Författarna poängterar dock även att det finns nackdelar med sekundärdata. Materialet 

som används som sekundärdata kan vara allt för komplex och missförstås. Materialet 

kan vara obekant eller kan det inte kontrolleras av de som utför studien. Under 

uppsatsens process var vi genomgående noggranna med valen kring sekundärkällor. Det 

var viktigt att sekundärkällorna kunde förstås och på så vis användas och förmedlas på 

rätt sätt i arbetet. Vi var även tydliga med vilken källa som säger vad, det för att undvika 

missförstånd och fel källhänvisningar, det är något som Patel och Davidsson (2011) 

anser vara viktigt.   

 

De sekundärkällor vi har använt oss av har varit tidigare forskning. Vi har använt oss av 

vetenskapliga artiklar i den mån det har varit hög kvalité på texterna. Det gjorde vi för 

att referera till så pass ny forskning som möjligt, för att på så vis producera en mer 

aktuell uppsats. Som söktjänst användes OneSearch i de flesta fallen, även Google har 

till viss del använts. Sökord som mestadels användes var B2B network, business 

relations, business collaboration, actor, resources, activity och marketing. Vi använde 

även böcker som vi lånade på universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi har i största möjliga 

mån hämtat de använda teorierna från sina grundkällor. Vi använde även flera åsikter 
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från olika forskare för att på det sättet öka trovärdigheten och genom det visa på att det 

finns en sanning i det vi har skrivit. Att använda erfarna forskare var något Bryman och 

Bell (2005) hävdade stärkte trovärdigheten och det är något vi har förhållit oss till i den 

här uppsatsen. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är enligt Gummesson (2000) två olika delar inom kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Bryman och Bell (2005) hävdar att validitet och reliabilitet är två 

viktiga begrepp när det gäller forskning. Patel och Davidson (2011) anser också att 

begreppen är viktiga, främst med hänsyn till trovärdigheten i arbetet. Bryman och Bell 

(2005) förklarar att validitet innebär att det som från början avsågs att undersöka, 

verkligen undersöks. Med andra ord ska de som genomför undersökningen förhålla sig 

till det de skriver i sin text. Patel och Davidson (2011) kopplade begreppen till 

trovärdighet, utgår uppsatsen från en undersökning bör då också den undersökningen 

genomföras, för att säkerställa trovärdigheten. Utgår uppsatsen från en undersökning, 

men genomför en helt annan undersökning kommer trovärdigheten att skadas. 

Gummesson (2000) menar också att validitet krävs i teori och empiri. Teorin och 

empirin bör ha en tydlig koppling till syftet med undersökningen. Reliabilitet handlar 

om att undersökningen utförs på ett korrekt och tillförlitligt sätt anser Patel och 

Davidsson (2011). De menar även att reliabilitet då är det samma som tillförlitlighet. 

Resultatet som undersökningen bidragit med bör vara så pass pålitligt att 

undersökningen skulle kunna genomföras en gång till och bidra med ungefär samma 

resultat förklarar Patel och Davidson (2011).  

 

Bryman och Bell (2005) argumenterar för att världen ständig förändras och den går inte 

att pausa, det innebär en svårighet vid kvalitativa studier. Svårigheten ligger i att på ett 

säkert sätt visa studiens äkthet. För att på något vis öka trovärdigheten och således 

äktheten i studien föreslår Bryman och Bell (2005) att studiens kunskapsprocess bör 

diskuteras. Trovärdigheten ökar också när studien presenterar världen eller verkligheten, 

det vill säga empirin, ur olika vinklar. Det betyder att trovärdigheten ökas genom ett rikt 

och väl insamlat material. En annan aspekt som togs hänsyn till var överförbarhet. 

Enligt Bryman (2011) är kvalitativa studier unika på grund av den sociala verklighet 

som studeras. Författaren skriver att resultaten av studien bör vara överförbara till andra 

miljöer och att det ska tas i beaktning när studien genomförs. 
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Under uppsatsen gång förhöll vi oss till vår valda metod. Vi har argumenterat för den 

valda metoden och genom det ökat trovärdigheten i studien. Intervjuerna som 

genomförts har utgått från en intervjuguide med olika teman, runt de olika valda teman 

fick intervjupersonen prata fritt. Intervjuerna spelades in för att få med alla åsikter och 

resonemang från intervjupersonerna, och på det sätt fick vi även ett bättre empiriskt 

material. Företagen där de intervjuade personerna arbetade ur utvalda ur de olika 

kategorierna, på så vis ökar även överförbarheten till andra miljöer. Innan intervjuerna 

fick intervjupersonerna godkänna vår förfrågan om huruvida vi kunde spela in intervjun 

eller inte. Alla intervjupersonerna godkände vår förfrågan. Inom den teoretiska 

referensramen har vi använt oss av författare som stödjer de åsikter som presenteras, de 

vetenskapliga källorna är böcker och artiklar. I studien används i största möjliga mån 

vetenskapliga artiklar som är aktuella. Det för att använda nyare åsikter och resonemang 

för att studien skulle bli så relevant som möjligt. På så vis ansågs också studien blir mer 

relevant och trovärdig. 

 

2.5 Kunskapsprocessen 
Valet kring ämne som studerades växte fram i början av processen. Vi har alla en 

bakgrund inom studier av turism och ville därför att turism skulle vara en del av det som 

behandlades. Vi var även alla intresserade av att undersöka ett företags relationer 

närmre, främst då relationer med andra företag. Därefter diskuterade vi olika områden 

inom turismen som innehöll relationer som kunde undersökas. Relativt tidigt i 

processen föll valet på resebyråer och deras relationer till leverantörer. Vi kunde 

identifiera problem i resebyråbranschen, där bland annat Internet var en bidragande 

faktor då fler resor bokas via Internet istället för via resebyråer.  

 

Vårt första steg var att göra en litteraturgenomgång för att få en kunskap om ämnet. 

Litteraturgenomgången visar på vad tidigare forskning har kommit fram till, och genom 

detta formulerade vi inledningen och problemdiskussionen som mynnade ut i en 

forskningsfråga och syfte. Det är speciellt vetenskapliga böcker och artiklar som utgjort 

grunden. Studiens syfte har förändrats under arbetets gång. Från början var syftet mer 

inriktat mot leverantörskedjan och samarbetet för att utveckla ett erbjudande. Syftet har 

utvecklats och blivit mer inriktat mot samarbeten kring marknadsföring och 

produktutveckling, men även här spelar leverantörerna en avgörande roll. En stor del av 
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anledningen till att syftet förändrades var intervjuernas genomförande. Samarbeten 

inom marknadsföringen var viktigt för resebyråerna och därför var det något de talade 

extra mycket om. Produktutveckling var också något som var viktigt. Att syftet 

förändrades efter intervjuerna låg i linje med förhållningssättet vi hade med ett 

växelspel mellan induktion och deduktion.  

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom en kategorisering av de områden vi ville 

undersöka. Resebyråer kategoriserades genom affärsområden och undersöktes därefter, 

vi ville också undersöka samarbetspartners resebyråer hade. För att få reda på 

samarbetspartners var vi först tvungna att hålla intervjuer med resebyråerna för att få 

reda på olika samarbetspartners. För att kunna undersöka och kartlägga det lokala 

nätverket hos resebyråerna, hade vi en öppen fråga till resebyråerna. Vi frågade vilka de 

tyckte vi skulle intervjua av deras samarbetspartners, det för att kunna lokalisera deras 

nätverk och samarbete. Detta gav oss kunskap om att det inte enbart är turismföretag 

som finns inom resebyråernas nätverk och samarbeten, utan även företag inom andra 

branscher.  

 

Efter intervjuerna transkriberades de för att inte missa några viktiga delar samt att det är 

enklare att gå tillbaka till ett skriftligt dokument. Vi har försökt att göra samtliga 

intervjuer personligt, men på grund av distans till vissa respondenter föll valet på 

telefonintervjuer och mailintervjuer. Dessa intervjuformer blev mer strukturerade 

jämfört med de semistrukturerade som vi genomförde personligt, men gav oss ändå ett 

rikligt empiriskt material. Vi har stött på ett problem när det kommer till urvalet av 

intervjupersoner då flertalet potentiella respondenter har tackat nej till att medverka. 

Den huvudsakliga motiveringen har varit att det är huvudkontoren som styr hur 

resebyråerna ska arbeta och att vi därför borde prata med dem. Endast en person av de 

som fick förfrågan på huvudkontoren kunde delta, flertalet av dem tackade nej på grund 

av tidsbrist. Att få fram intervjuer var det största problemet vi stötte på inom den här 

studien, men genom mycket kontakt med olika företag lyckades vi få fram en djup och 

riklig empiri. 

 

Den teoretiska referensramen byggdes kring teorier som kom ur litteraturgenomgången 

och syftet med studien. Den teoretiska referensramen har även påverkats av seminarium 

under processens gång, samt handledning. Vi bedömde att de valda teorierna skulle 
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hjälpa oss att besvara forskningsfrågan och syftet. Vidare valde vi att blanda resultatet 

av undersökningen och analysen, dels för att undvika upprepningar men även för att 

spara tid. Innan resultatet av undersökningen och analysen placerade vi en presentation 

kring företagen och personerna vi intervjuat, då vi ansåg att det var nödvändigt för att 

förstå helheten. Slutsatsen grundades i analysen, här drog vi egna slutsatser kring ämnet, 

samt besvarade studiens syfte. 

 

2.6 Etik inom forskning   

Den här studien har tagit hänsyn till de fyra huvudkrav Vetenskapsrådet (2002) anser 

ska beaktas när en studie ska genomföras. Det första huvudkravet är Informationskravet, 

det innebär att den som lämnar ut information också ska informeras kring vad 

informationen kommer att användas till. Intervjuerna började med en förklaring till vad 

som skulle undersökas och inom vilket ämne det insamlade materialet skulle behandlas. 

Författarna till studien presenterade även sig själva och informerade intervjupersonen 

om vilken kurs och program på Linnéuniversitet de tillhörde. Vetenskapsrådets (2002) 

andra huvudkrav som togs hänsyn till var Samtyckeskravet. Det innebär att 

intervjupersonerna inte ska tvingas att ställa upp på en intervju eller svara på frågor som 

de anser vara olämpliga. Intervjupersonerna i den här studien ställde upp på intervjuerna 

utan problem och inga frågor som ansågs vara olämpliga ställdes, intervjupersonerna 

svarade således på alla frågor som ställdes. Det tredje huvudkravet är 

Konfidentialitetskravet, det innebar att ingen känslig information kring 

intervjupersonernas företag fick lämnas ut utan deras godkännande (Vetenskapsrådet 

2002). Under studiens gång behandlades aldrig information av den typen, vilket betyder 

att all information från intervjuerna har kunnat presenteras. Det fjärde och sista 

huvudkravet från Vetenskapsrådet (2002) var Nyttjandekravet. Det innebär att det 

insamlade materialet inte får användas till något annat än just den studien intervjun 

syftar till. Det betyder att materialet exempelvis inte får säljas till andra företag eller 

liknande. Författarna till studien har inte använt det insamlade materialet till annat 

ändamål än i den här studien, i linje med de forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (2002). 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer de teorier presenteras som berör de ämnesområde som har valts 

att studeras. Kapitlet är indelat i två huvudområden, huvudområdet som handlar om 

nätverk kommer först att presenteras. Avslutningsvis behandlas det andra 

huvudområdet, vilket är relationer.  

 

3.1 Nätverk 

3.1.1 Vad är relationer och nätverk  

Hammarkvist et al. (1983) anser att en viktig utgångspunkt för ett företag är relationerna 

till andra företag. Relationerna kan ses från flera olika synvinklar: framåt mot kunderna, 

bakåt till leverantörerna och åt sidan till konkurrenterna. Ett företag har relationer till 

flera företag och detta beskrivs enligt författarna som ett nätverk av företag. En 

definition av nätverk förklaras på följande sätt: “Sets of two or more connected 

exchange relationsships” (Coviello och Munro, 1997, s. 365). Ford et al. (2011) 

beskriver företagsrelationer som grunden för företag och menar att ett företag inte kan 

fungera utan relationer och hävdar också att ett företags relationer är den mest 

värdefulla tillgången. Gemünden et al. (1997) diskuterar begreppet relationsnyttjande, 

vilket innebär att företag ska kunna finna lösningar tillsammans. Företag utan 

fungerande relationer har svårt att få tillgång till andra företags resurser, som till 

exempel kunskap. Theron et al. (2008) menar att det råder hög konkurrens på 

företagsmarknaden och även att marknaden har utvecklats och blivit allt mer global. 

Detta har lett till att företagens intresse för B2B-relationer har ökat.  

 

Ford et al. (2011) argumenterar för att en relation har tre klara perspektiv: relationen 

som ett verktyg, relationen som en tillgång och relationen som ett problem. Relationen 

som ett verktyg beskrivs som något som kan användas av en chef för att hantera 

eventuella problem i företaget. En relation kan öka effektiviteten för företaget genom att 

till exempel utveckla utbytet av information mellan företaget och andra organisationer. 

Vidare beskriver Ford et al. (2011) att en relation kan öka innovationen genom ett 

utbyte av resurser mellan företagen, vilket i sin tur kan leda till utveckling av företagen. 

Vidare hävdar författarna att engagerade parter är villiga att investera i värdefulla 

tillgångar som är specifika för ett utbyte, vilket visar att de kan användas för att utföra 

viktiga funktioner i framtiden. Enligt Denize och Young (1996) leder engagemang i en 

relation till att den framtida risken och osäkerheten minskar. Även Garbarino och 
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Johnson (1999) och Theron et al. (2008) anser att engagemang är viktigt när det 

kommer till framgångsrika relationsutbyten.  

 

Det andra perspektivet är de som Ford et al. (2011) beskriver som relationen som en 

tillgång och menar att relationer är den viktigaste tillgången för företag. Argumenten 

bygger på att om ett företag inte har väl utvecklade relationer, kan ett företag inte få 

tillgång till andra företags resurser eller få tillgång till de produkter eller tjänster som 

företaget själva behöver inom sin verksamhet. En viktig aspekt enligt Ford et al. (2011) 

är att kunna förstå att en relation är en social enhet som bygger på engagemanget hos 

företagen. Relationens utveckling beror på hur mycket företagen är beredda att anpassa 

sig, lära sig och hur mycket de är beredda att investera i relationen. Theron et al. (2008) 

argumenterar för att engagemanget i en relation ökar när erbjudandet från den 

nuvarande leverantören är det mest attraktiva, att det alltså inte finns några andra 

erbjudanden på marknaden som är bättre. Relationen blir då mer långsiktigt och 

företaget spenderar då inte heller någon tid på att leta efter andra relationer utan den 

tiden kan istället läggas på engagemang i den befintliga relationen. 

 

Ford et al. (2011) menar att relation behöver inte alltid vara en tillgång, utan kan även 

ses som ett problem. Författarna beskriver det tredje perspektivet som de potentiella 

problem som kan uppstå i en relation. Vissa problem kan uppstå i uppbyggandet av 

relationen, exempelvis tekniska eller administrativa olikheter mellan företagen, men 

även organisationskulturen kan vara ett hinder för en relation. Företagen kan använda 

sig av olika system eller rent av ha olika kulturer vilket kan leda till komplikationer i 

relationen. Det kan då ta längre tid att bygga upp en fungerande relation vilket kan bli 

mer kostsamt för företagen. Blanchard (2010) menar också att kan uppstå problem när 

det kommer till teknologi, och att de kan uppstå oväntade problem som inte är planerade 

för eller att vissa projekt som görs tillsammans med företag kostade mer än vad som var 

tänkt. Även Grönroos (2007) poängterar att det kan bli en del negativa effekter av 

relationer. Ett exempel är att företag kan fortsätta arbeta med relationer som inte 

fungerar fullt ut och där med kan företaget gå miste om bättre relationer. Relationen kan 

också missbrukas av något av företagen vilket leder till att förtroendet tar skada. Även 

bildandet av sociala relationer mellan de anställda på företagen kan vara ett hinder då 

det kan försvåra ett eventuellt uppbrott i relationen.  

 



  
 

17 

3.1.2 Nätverk inom turismbranschen 

Nätverket inom turismbranschen och framförallt resebyråbranschen är väldigt komplext 

och stort, och Buhalis och O´Connor (2005) argumenterar för att det är få andra 

branscher som är så pass beroende av partnerskap som turismbranschen. Enligt Da 

Fontoura Costa och Baggio (2009) involverar turismsektorn mer än de flesta andra 

sektorer, en hög grad av formella och informella samarbeten, partnerskap och nätverk. 

Mönstret, strukturen och kopplingarna mellan dessa samarbeten är ett invecklat system 

där alla som är i det, besitter viktig information och kunskap. Enligt Blanchard (2010) 

finns det en livscykel som består av en mängd episoder som är allt från planering till 

källa, tillverkning, leverans och avkastning. Det är från själva föreställningen av 

produkten till konsumtionen av produkten. Blanchard (2010) menar att styrning av 

denna livscykel och episoder är något som kan göra att företaget får en 

konkurrenskraftig position och även blir mer vinstdrivande. Buhalis och O´Connor 

(2005) menar att den globala marknaden har medfört att det nu är lättare för 

organisationer och partners att dela sin kompetens och även få tillgång till ny kompetens 

som leder till nya flexibla lösningar och mervärdesprodukter som kan erbjudas till 

slutkonsumenterna. Det är viktigt att organisationerna uppskattar fördelarna med 

partnerskap och relationer, då de måste samarbeta för att kunna konkurrera med andra 

företag. Buhalis och O´Connor (2005) lyfter även fram att internets framkomst har fått 

stora konsekvenser för turismbranschen, vilket har utformat sig i digitaliseringen av 

processer och värdekedjor inom turismen och även inom relationer med intressenter. 

Blanchard (2010) menar att företag bör ha ett system som förenklar flödet av 

information och service. Buhalis och O´Connor (2005) förklarar att genom utnyttjandet 

av interna och externa processer kan organisationer utveckla affärer med partners i dess 

nätverk. Företag kan även använda internet för att interagera med olika intressenter och 

därmed blir organisationerna mer konkurrenskraftiga på marknaden och får ett större 

nätverk.  

 

Buhalis och O´Connor (2005) anser att turistorganisationer alltmer behöver använda sig 

av informationsteknik för att utveckla strategier som är kundorienterade, 

lönsamhetsdrivande och partnerskapsfokuserade. Genom att dela på processerna och 

genom att dela data elektroniskt, formas allianser, partnerskap och en sammanlänkning 

av olika processer i nätverket. Att bygga kompletterande tjänster tillsammans med sina 

partners kan göra att samarbetet förbättras mellan organisationerna. Blanchard (2010) 

anser att det är viktigt att rätt person ska arbeta med rätt process för att produkten ska 
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utformas på rätt sätt i rätt tid. Buhalis och O´Connor (2005) menar att eftersom internet 

på ett enkelt och snabbt vis ger tillgång till tjänster kan det ge produktivitetsfördelar, 

dock behövs relationerna mellan organisationer alltid förbättras för att anpassas till 

industrins och konsumenternas behov. Det krävs en ständig utveckling för att vara 

slagkraftiga och konkurrenskraftiga förklarar Buhalis och O´Connor (2005).   

 

3.1.3 ARA-Analys 

Ford (2006) argumenterar för att en relation består av tre dimensioner vilka är Actor 

bonds, Resource ties och Activity links (ARA). Lenney och Easton (2009) anser att 

dessa tre enheter är de viktigaste aspekterna i en relation, och får medhåll av Bowey och 

Easton (2007) som hävdar att nätverk kan beskrivas utifrån dessa tre etiketter och 

länkarna mellan dem. Actor bonds är företagen i nätverket och Activity links beskrivs 

som aktiviteterna som sker mellan aktörerna i nätverket. Bowey och Easton (2007) 

framhåller att aktiviteterna utförs och kontrolleras av aktörerna, detta för att tillgång till 

och/eller skapa resurser. Aktiviteterna är enligt författarna en central del av en relation 

genom att de är länken mellan aktörerna och resurserna de söker. Gemünden et al. 

(1997) beskriver att det är ett stort utbyte av tekniska, kommersiella och 

organisationella resurser i nätverket, och att företagen genom detta koordinerar 

resurserna ihop. Aktiviteterna mellan företagen kan vara både direkta och indirekta, 

exempelvis att låna eller utbyta sociala och ekonomiska resurser. Kompetens och 

information är två vanligt förekommande utbyten av aktiviteter mellan två aktörer. 

Gemünden et al. (1997) menar att som en aktör i ett nätverk har du kontroll över vissa 

resurser, främst det egna företagets resurser. Aktören kan också ha tillgång till andra 

resurser, då främst från företag som befinner sig i nätverket. Aktörer arbetar också 

tillsammans med andra företag, det är aktörer som företaget har en hög-engagerad 

relation med.   

  

Den första dimensionen i ARA-modellen är enligt Ford (2006) Actor Bonds. Författaren 

fortsätter att en relation i det vardagliga livet innefattar människor. Ford (2006) 

argumenterar för att en företagsrelation inte skiljer sig från dessa vardagliga relationer, 

utan det är människor som arbetar på företagen som skapar relationer. Det involveras 

alltså naturligt en social dimension inom en företagsrelation. Två personer från olika 

företag interagerar med varandra och lär känna varandra, vilket är en viktig del för att 

skapa en tillit och sedermera utveckla en relation. Ford (2006) menar i detta avseende 

att det är den sociala dimensionen som är länken mellan företagen. 
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Den andra dimensionen handlar om Resource Ties. Varje företag har sina egna resurser 

och Ford (2006) beskriver att både materiella produkter och immateriella tjänster är 

resurser som företagen har. Dock påpekar författaren att kunskap är den vanligaste 

resursen som utbytes mellan företagen. I en relation knyts två av företagens resurser 

samman. Där menar författaren att processen för att knyta ihop resurserna har en viktig 

påverkan på resurserna själva.  

 

Gemünden et al. (1997) och Ford (2006) argumenterar båda två för innovationer. 

Genom att en resurs utvecklas blir den mer värdefull för en sida av relationen, och 

samtidigt mindre värd för den andra, är det vanligt att innovationer uppkommer i 

relationen. Gemünden et al. (1997) beskriver att en relation är både ett verktyg för 

företagets egna resurser, men även ett verktyg för att få tillgång till andra företags 

resurser, och tillsammans kan dessa resurser skapa innovationer. Ho och Lu (2015) 

argumenterar också för att marknadsföringen blir starkare när två företags resurser 

sammanförs. Författarna argumenterar för utnyttjandet av andra företags kunskaper och 

resurser i marknadsföringen, då resultatet kan bli en konkurrerande effekt som inte hade 

varit möjlig utan det andra företaget. 

 

Activity links är den tredje och sista dimensionen i ARA-modellen. Gemünden et al. 

(1997) och Ford (2006) menar att en företagsrelation länkar ihop en rad aktiviteter som 

sker mellan företag i nätverken. Gemünden et al. (1997) fortsätter med att lyfta fram att 

det skapas ett engagemang från båda parter, vilket skapar ett behov för ett socialt utbyte. 

Detta beskriver båda författarna som att en tillit skapas. Företagen integrerar med 

varandra och utbyter en aktivitet, exempelvis en tjänst eller en produkt och där får båda 

parter ett värdeskapande som inte hade varit möjligt om relationen inte hade existerat 

och företagen istället hade arbetat enskilt. Modell 3.1 sammanfattar ovanstående 

teoretiska resonemang kring hur ARA-modellen är uppbyggd i ett nätverk.  
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(Modell 3.1, Håkansson, 1987, s. 17) 

 

 

Tidigare resonemang i detta kapitel kring Resource ties har pekat ut att resurserna kan 

vara både mänskliga och fysiska, vilket även modell 3.1 stödjer. Bowey och Easton 

(2007) poängterar också detta och argumenterar det sociala kapitalet. Finch et al. (2010) 

argumenterar för att det finns en synergi mellan ARA-modellen och det ”sociala 

kapitalet”. Finch et al. (2010, s. 1019) hänvisar till Adler och Kwon (2002) definition av 

socialt kapital som: 

 

”Goodwill residing in actors social relations and contrast analyses of social capital 

that focus on the formal structure of the ties that make up the social network with those 

that focus on the content of those ties”. 

 



  
 

21 

Aktörerna på marknaden utvecklar socio-ekonomiska bindningar mellan varandra och 

genom sitt nätverk kombinerar de resurser som medför att gränserna mellan 

organisationerna blir suddiga och aktiviteterna länkas ihop. Finch et al. (2010) anser att 

de tre dimensionerna i ARA modellen inte går att separera utan fokus bör vara på en 

kombination av samtliga tre dimensioner. Dock menar både Finch et al. (2010) och Ford 

(2006) att det är i Actor bonds-dimensionen som det går att identifiera det sociala spelet, 

där båda författarna betonar ordet tillit. De menar att det är i Actor Bonds dimensionen 

som tillit mellan två aktörer uppstår, och att den sociala delen bidrar till om tilliten 

mellan två personer uppstår. Författarna menar att det finns flera former av kapital, 

exempelvis socialt, ekonomiskt och kulturellt. Dessa former av kapital menar Finch et 

al. (2010) ligger till grund för en utveckling av ARA-modellen i två steg. Det första 

steget innebär att Actor bonds kan vara ett komplement för det sociala kapitalet. Detta 

indikerar dock att det sociala kapitalet kan vara en resurs att tillämpa, eller en resurs för 

att mobilisera andra resurser. Om detta är utfallet av det sociala kapitalet menar 

författarna att aktörerna kan utnyttja det sociala kapitalet och förvandla detta in till ett 

ekonomiskt kapital vilket också är nödvändigt för ett företag.  

 

3.2 Relationer 
3.2.1 Att skapa relationer 

Larson (1992) förklarar sammanslutningar mellan företag och skapandet av ett nätverk, 

sammanslutningarna syftar till samarbete mellan, oftast, två olika företag. Vidare menar 

författaren att nätverket eller samarbetet kan delas in i tre olika delar. Den första delen 

är de historiska relationerna, andra delen är villkoren för att bygga vidare och utveckla 

relationen, den tredje handlar om integration och kontroll inom relationen. Kindström et 

al. (2012) argumenterar för att relationerna ser olika ut beroende på vem som är 

motparten, därför är det viktigt för företag att kunna arbeta med de olika relationerna. 

Larson (1992) menar att de historiska relationerna, alltså tidigare relationer, utbyten och 

rykten är grundläggande när en relation skapas. Larson (1992) poängterar att det är 

viktigt att skapa ett gott rykte kring företaget. Samarbeten och relationer med företag 

med gott rykte anses vara mer lönsamma för produktiviteten, det kan också leda till att 

ryktet blir ännu bättre. Att samarbeta med ett företag med gott rykte anses alltså mer 

attraktivt enligt författaren. Förtroende är en annan del som är central inom relationer, 

det är något Belonax et al. (2007) poängterar. Det måste finnas ett förtroende och en 

tillit för att relationen ska fungera och för att företagen ska kunna ha ett utbyte av 



  
 

22 

tjänster. Företagen måste arbeta på det sätt som de kommit överens om, menar Belonax 

et al. (2007), speciellt när det gäller leveranser, information eller liknande.  

 

Även Theron et al. (2008) argumenterar för att det måste finnas förtroende och även 

engagemang när det kommer till relationsbyggande. Om relationerna kännetecknas av 

hög tillit och är högt värderade, kommer båda parter vilja engagera sig i relationen. 

Kindström et al. (2012) förklarar att olika typer av relationer är olika värdefulla och 

kräver där med olika grad av engagemang. Gadde och Håkansson (2001) menar att 

relationer måste hanteras olika. Det på grund av att olika relationer ger olika fördelar 

och kostnaderna som kommer med relationen kan vara högre eller lägre. Theron et al. 

(2008) menar att eftersom en stor del av relationer handlar om tillit, är det viktigt för 

båda parter att kunna känna en känsla av trygghet som minskar osäkerheten som 

kommer med relationer. Något som författarna ständigt kommer tillbaka till och lägger 

fokus på är vikten av engagemang och förtroende.  

 

Inom den andra delen som behandlar villkoren för det framtida samarbetet diskuterar 

Larson (1992) kring utvecklingen av relationen och vad det kommer innebära för 

företagen i framtiden. Larson (1992) hävdar att företagen kommer öka sina utbyten och 

flödet av information genom samarbetet. Den stadiga ökningen av utbyten kommer 

således innebära en tillväxt för företaget. Relationer som inte var viktiga i början, kan 

utvecklas till att bli avgörande i framtiden. Det är därför viktigt att underhålla relationer 

som ses som mindre viktiga just för tillfället då de i framtiden kan utvecklas och bli 

avgörande. Även Kindström et al. (2012) argumenterar för att relationer som kan ses 

som mindre viktiga för tillfället, kan bli värdefulla i framtiden.  

 

Inom den tredje delen menar Larson (1992) att integrationen och kontrollen ökar. 

Författaren presenterar tre olika typer av integration. Den första är operativ integration 

som krävs för att underlätta och främja kommunikationen mellan företagen. Företagen 

har väl utvecklade system och rutiner för att kommunicera med varandra och det är 

nästintill som att de tillhör samma verksamhet. Det är dock viktigt att båda parterna 

engagerar sig lika mycket och är ärliga mot varandra för att upprätthålla relationen. En 

viktig del i det är kontinuitet, företagen strävar efter att ha ett frekvent utbyte vilket ger 

en trygghet i exempelvis orderhanteringen, företagen vet då att det kommer in ordrar 

kontinuerligt. Bruhn och Georgi (2006) menar att ett företag genom relationer med 
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andra företag kan säkerställa efterfrågan, det på grund av att tjänsteutbudet ökar till följd 

av relationen.  

 

Den andra integrationen handlar om strategisk integration, detta innebär att företagen 

blir mer beroende av varandra rent strategiskt menar Larson (1992). Inom den här 

integrationen kan projekt, produktionssystem eller liknande utvecklas tillsammans 

mellan företagen. En gemensam och väl utvecklad programvara kan leda till ökade 

marknadsandelar på grund av att den exempelvis har underlättat att nå ut till kunderna. 

Bruhn och Georgi (2006) anser att kostnader för exempelvis marknadsföring kan 

minska då den kan ske gemensamt mellan företagen. Lo och Hu (2015) argumenterar 

för att företagens samarbete med andra organisationer fungerar som en slags källa till 

extern kunskap och kan utnyttjas för att främja företagens marknadsutveckling. 

Eftersom samarbetet möjliggör för företag att få tillgång till ny kunskap, bör samarbeten 

öka effektiviteten av marknadsföringen. Detta är vad marknadsföringsutnyttjande 

handlar om, att kunna få nytänkande och skaffa ny kunskap som skiljer sig från 

företagets befintliga kunskapsbas. Lo och Hu (2015) menar att samarbetet med andra 

organisationer är ett utmärkt sätt att kunna uppnå ny kunskap för att kunna förbättra 

marknadsföringen. Enligt Larson (1992) är det de strategiska fördelarna med en relation 

som ofta är det som är anledningen till att företagen vill ha en relation. Därmed är 

företagen även villiga att investera i relationen för att nå det här stadiet. Le Meunier-

FitzHugh och Piercy (2009) menar att ett utökat samarbete leder till ett bättre resultat 

för företagen. Guercini et al. (2014) poängterar att det är avgörande att ledningen inom 

företaget är medvetna om hur pass viktigt ett gott samarbete är, då det är de som oftast 

spelar en avgörande roll i relationens utveckling. 

 

Larsons (1992) tredje typ av integration är integration och kontroll genom sociala 

relationer. Kontroll syftar till den operativa och den strategiska integrationen, i den här 

delen läggs moralisk skyldighet och förtroende till. Larson (1992) menar att det krävs 

ett förtroende mellan de båda parterna för att relationen ska fungera på ett bra sätt. 

Förtroendet gör även samarbetet enklare, kontrakt eller liknande saker behövs inte i 

samma utsträckning då det finns ett förtroende mellan de båda parterna. Det är aspekter 

som sparar tid och där med blir kostnaderna lägre. Den moraliska skyldigheten handlar 

om ärlighet. Larson (1992) förklarar att det krävs att företagen har en ärlighet och en 

öppenhet i kommunikationen för att skapa en situation där båda företagen tjänar på 
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samarbetet. Axelsson och Agndal (2012) hävdar att det finns en hierarki inom 

relationerna, vissa aktörer kan ha större förmåga att påverka relationen. Att driva 

långsiktiga relationer är något som, enligt Viio och Grönroos (2014), ofta leder till en 

win-win situation. Samtidigt skriver de att många olika samarbeten, med många olika 

företag, kan leda till att företagen inte kan anpassa sig till varandra. Författarna förklarar 

att det bara sker en tillfällig anpassning och det är något som är resurskrävande för 

företagen. Det tar längre tid att genomföra ett köp och det krävs mer tid för anpassning 

till de olika företagen. Noshad och Awasthi (2015) menar att företag bör skapa 

långsiktiga relationer med sina leverantörer, de hävdar att långsiktiga relationer leder till 

lägre kostnader och bättre kvalitet, vilket ska resultera i en win-win situation för 

företagen. Michel (2002) menar att långsiktiga relationer med leverantörer kan vara 

avgörande när det gäller huruvida projekt utvecklas, eller vilken marknadsposition de 

båda företagen kommer att ha.  

 

3.2.2 Hög- och låg-engagerande relationer  

Relationer tar alla olika tid att utveckla och att anpassa sig till varandra och enligt Ford 

et al. (2011) kan olika relationer ha varierande nivåer av engagemang. De flesta 

organisationer har typer av både hög- och låg-engagerande relationer inom sina nätverk. 

Låg-engagerande relationer har vissa utstickande drag, till exempel så är de billiga att 

sköta eftersom kostnaderna för att hantera dessa relationer är låga. Genom att 

organisationen använder många låg-engagerande relationer, kan detta hjälpa 

organisationen att snabbt kunna fylla ut behov och efterfrågan. Ford et al. (2011) 

argumenterar för att flera olika låg-engagerande relationer även kan vara positivt. Om 

en organisation enbart lägger all sin investering och all energi på en relation kan det 

innebära att de blir låsta till endast den leverantören. De kan i sin tur leda till att 

organisationen missar saker som händer i den tekniska utvecklingen inom andra företag. 

Godson (2009) menar att nära relationer mellan två olika företag karaktäriseras genom 

mycket affärer mellan företagen, men också en hög tillit till varandra.   

 

Ford et al. (2011) påpekar att om en organisation enbart har en hög-engagerande 

relation med endast en leverantör kan detta även göra att konkurrensen blir svår att 

uppmuntra mellan leverantörerna, då konkurrensen gör att priserna pressas och 

erbjudanden förbättras. Lågt engagerande relationer kräver inte särskilt mycket 

interaktion mellan parterna, inte heller behöver de anpassa sig eller samverka med 

varandra. I låg-engagerande relationer görs inga särskilda produkt- eller 
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serviceanpassningar, detta på grund av minimeringen av Resource ties. Activity links är 

svaga i de låg-engagerande relationerna, då dessa relationer har få och begränsade 

Resource ties. Activity links kan begränsas i den form att parterna enbart har kontakt 

när det kommer till sälj- och köpadministrationen. Genom att organisationerna snabbt 

kan byta och hoppa mellan leverantörer gör detta att det är svårt att skapa 

interaktionsrutiner, vilket kan påverka kostnaderna i slutändan. Ford et al. (2011) 

argumenterar för att när organisationer har många låg-engagerande relationer med andra 

organisationer har de även begränsade möjligheter att dra ner på kostnader och även att 

utvecklas. 

 

Hög-engagerande relationer med leverantörer är enligt Ford et al. (2011) troligen de 

viktigaste relationerna för en organisation. Dessa relationer är baserade på 

säljeffektivitet, vilket är ett annat synsätt på rollen som leverantörer har. Ford et al. 

(2011) menar att företag numera måste organisera och lita mer på resurser från andra 

leverantörer. Författarna menar att många av kundernas aktiviteter måste bli 

koordinerade med leverantörerna. Detta innebär att båda organisationerna måste anpassa 

vissa av aktiviteterna och intressen måste dedikeras in i relationen. När organisationerna 

gör det här så är det svårare för kunderna att byta leverantörer frekvent. Ford et al. 

(2011) menar att genom dessa relationer kan även erbjudandet till organisationens 

kunder förbättras och inte enbart erbjudandet mellan de två olika parterna. Genom att en 

organisation integrerar sina resurser med leverantörerna kan tiden reduceras när det 

gäller till exempel att utveckla nya erbjudanden eller minska tiden på att utveckla 

befintliga erbjudanden. Det kan även öka vinsten för båda företagen genom att bidra till 

förbättrad relation mellan kunderna och dess leverantörer. Dock är en hög-engagerande 

relation inte alltid enbart positiv, då det kostar mycket resurser, koordinering av 

aktiviteter och innebär en intensiv kontakt mellan individerna.  

 

Enligt Ho och Lu (2015) gör leverantörsrelationer och partnerskap det möjligt för båda 

parter att kunna lära sig av varandras kompetens. Samarbetet mellan dessa parter kan 

leda till olika fördelar, såsom utveckling av nya produkter, operativ effektivitet och 

kunskapsskapande. Ett företags leverantörssamarbete präglas av informationsutbyte, 

gemensam planering och gemensamma problemlösningar. Leverantörerna kan även ge 

feedback på företagets utveckling av nya produkter och tillverkning. Genom gemensam 

planering och problemlösning, kan de båda dra nytta av varandras erfarenheter och 
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kompetens och förtroendet vårdas mellan dem. Genom interaktioner och gemensamma 

aktiviteter inom leverantörssamarbeten gör det möjligt för leverantören och företaget att 

kunna få en djupare förståelse av de styrkor, begränsningar och förbättringsmöjligheter 

som finns.  

 

Enligt Ford et al. (2011) är de finansiella konsekvenserna av en hög-engagerande 

relation är väldigt olik de låg-engagerande. Ökat engagemang kan leda till fördelar när 

det kommer till reducerade kostnader av procedurer, material flöde och service, vilket i 

slutändan gör det bättre för konsumenten. De här relationerna är enligt Ford et al. (2011) 

väldigt kostsamma och potentiella förtjänster från dessa relationer kan inte fås om inte 

företagen inte koordinerar, anpassar och interagerar effektivt, och de måste då överväga 

de potentiella förmåner som kan komma från den hög-engagerande relationen.  

 

Ford et al. (2011) beskriver hög-engagerande relationer som väldigt tidskrävande att 

utveckla, då de är baserade på investeringar och dessa tar lång tid att utveckla. Det är 

viktigt att båda parter investerar i relationen för att upprätthålla en god relation. Ford et 

al (2011) menar att relationen utvecklas med tiden och båda parter lär från processen 

och dess interaktioner och skapar därmed förtroende för varandra, vilket är väldigt 

viktigt i hög-engagerande relationer. Gadde och Håkansson (2001) menar att företag 

som ständigt byter leverantörer har svårt att skapa rutiner vilket kan göra att 

kostnaderna ökar. 

 

Relationer finns i form av personliga interaktioner och utgör en central del i 

marknadsföringen av servicetjänster, det här anser Bloemer och Ruyter (1999). 

Författarna argumenterar även för att när det kommer till lojalitet gentemot tjänster så 

spelar relationer en allt större roll än i motsats till konkreta produkter. Att bygga 

förtroende, tillförlitlighet och lojalitet gentemot ett serviceföretag är en viktig del i 

relationen förklarar Bloemer och Ruyter (1999). Författarna anser även att när en kund 

enbart har en låg-engagerande relation med företaget blir effekten av tillfredsställelsen 

mindre, än för hög-engagerande tjänster som används i högre grad.  

 

Holmen et al. (2013) argumenterar även för att vissa relationer är viktigare än andra. 

Det finns relationer som står för de större inköpen, dessa relationer präglas av ett 

ömsesidigt beroende och långsiktigt samarbete. Trender tyder på att företagen bör 
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fokusera på dessa relationers särskilda kompetens och bli alltmer beroende av 

relationernas befogenheter. Vikten av leverantörsrelationer har fått ökad 

uppmärksamhet och därmed har fokus legat på hur organisationen kan dra fördel av 

dessa relationer och samarbete. Ett förslag som ligger till grund är att företag bör enbart 

engagera sig i djupa samarbetsrelationer med ett begränsat antal leverantörer. På grund 

av det argumenterar Holmen et al. (2013) för att företag bör minska antalet leverantörer 

och snarare ha en uppsättning med rätt leverantörer som inte enbart påverkar företagets 

kortsiktiga resultat, utan istället företagets långsiktiga överlevnad. Företag kan ge en 

viss behandling till ett begränsat antal leverantörer, detta kallas för 

nyckelleverantörstyrning, vilket innebär att dessa leverantörer då blir företagets 

nyckelleverantörer. Det är dessa leverantörer som bidrar avsevärt till företagets 

prestanda och värde. Holmen et al. (2013) skiljer nyckelleverantörer och föredragna 

leverantörer, då nyckelleverantörer är avgörande för företagets framgång, medan 

föredragna leverantörer är de som är baserade på dess leverans och kvalitet.  

 

3.2.3 Att skapa värde  

Kindström et al. (2012) menar att förmågan att skapa värde är grundläggande för 

företag. Anser kunden att det inte finns något värde i erbjudandet kommer den vända sig 

till ett annat företag för ett annat erbjudande. Singh och Koshy (2011) argumenterar för 

att värdet i erbjudandet skapas när produkten eller tjänsten uppfyller kundens behov. Ju 

mer kundorienterat företaget är, desto mer benägna är de oftast att öka kundvärdet. 

Mervärdestjänster är enligt författarna en annan del som kan öka kundnöjdhet och 

kundvärde, men det kräver också mer anpassningar från det företaget som säljer 

produkten eller tjänsten. Värdeskapande handlar enligt Grönroos (2008) om att 

tillhandahålla mer än bara garantier eller liknande. För att skapa ett värde över en längre 

period krävs det att kunder kan ha tillgång till service över en längre tid, inte bara vid 

inköpet. Det bör ske service löpande genom hanteringen kring produkten eller tjänsten. 

Enligt Lusch och Vargo (2006) skapas värdet i tjänsten när olika aktörers resurser och 

utbyten med andra källor kombineras, det vill säga en kombination av olika resurser. 

Tillsammans skapar den här kombinationen ett värde i slutprodukten. Blanchard (2010) 

hävdar att företag som förbättrar och organiserar sina interna relationer kan där igenom 

få nya möjligheter att reducera kostnaderna och även utstråla differentiering i 

värdekedjan.  
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Singh och Koshy (2011) redogör för en kundorienterad försäljningsstrategi och en mer 

säljinriktad försäljningsstrategi. Den kundorienterade säljstrategin går ut på att hjälpa 

kunderna och ge dem förutsättningar för att ta bra köpbeslut. Den säljinriktade 

försäljningsstrategin handlar om att göra snabba försäljningar till kunder som inte har 

några långsiktiga intressen. En kundorienterad säljare är mer angelägen att anpassa sig 

till önskemål av kunderna än en säljinriktad säljare. Enligt Rosenzweig et al. (2011) 

medför B2B-samarbeten ett mervärde genom gemensamma investeringar vilket gör 

företag mer effektiva. Ho och Lu (2015) menar att för att kunna utnyttja andra företags 

marknadsföring, behövs tillgång till företags resurser av kunskap. Genom rätt system 

och processer kan företag undersöka marknadsföringsaktiviteter som andra företag har, 

även fast de kanske skiljer sig i själva marknadsföringen kan företaget ändå kunna ta 

vara på detta. En hög marknadsföringskompetens kan skapa överlägset kundvärde och 

företaget kan differentiera sina erbjudanden gentemot andra företag.  

 

Grönroos (2008) menar att kundvärdet som skapats ur relationer mellan företag oftast är 

ett resultat från en strukturerad process mellan företagen. Det finns alltså någon form av 

mall för att skapa värdet. Normann och Ramirez (1993) hävdar att tjänster blir allt mer 

komplexa och det krävs ofta fler relationer för att skapa en tjänst. Dels är då företagets 

relationer viktiga, men även affärssystemet där tjänsten skapas. För att uppnå maximalt 

värde anser Normann och Ramirez (1993), men även Lusch och Vargo (2006), att 

samproduktion krävs. Med det menas att företag, för att uppnå maximalt värde, bör 

producera tjänsten tillsammans, men även kunden bör vara delaktig. Enligt Ho och Lu 

(2015) är samarbetet något som företag kan dra nytta av när de vill få extern kunskap 

och förbättra företagets utbud. Författarna menar att samarbeten med leverantörer är 

något som hjälper företag att förbättra sitt utbud men även att stärka sina 

marknadsföringskompetenser. Något som författarna påpekar är att företag måste kunna 

utnyttja leverantörernas kompetens och erfarenheter inom marknadsföring. Detta skapar 

i sin tur högre kundvärde, men även skapa värde genom förbättrad skicklighet inom 

marknadsföring. Grönroos (2008) anser att företag måste kunna ta in och använda 

information, samt använda sin kunskap, för att vidare utveckla värdefulla tjänster åt 

slutkonsumenterna. Kotler et al. (2013) skriver om värdeerbjudandet. Författarna hävdar 

att värdeerbjudandet är grunden i konkurrensfördelarna ett företag har mot 

konkurrenters erbjudanden, därför bör också värdet i erbjudandet också framgå på ett 

tydligt vis.  
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3.2.4 Tjänstepaketet och erbjudanden 

Grönroos (2008) redogör för tjänstepaketet. Själva paketet kan delas upp i två olika 

kategorier, huvud- och kärntjänsten och kompletterande tjänster eller extratjänster. De 

två sistnämnda typerna av tjänster kan även kallas för perifera tjänster eller 

kringtjänster. Enligt Ford et al. (2011) är kunders problem, behov eller osäkerhet 

grunden i ett erbjudande. Oftast kan kunden själv definiera problemet och efter det leta 

efter någon som kan uppfylla behovet. Ett erbjudande enligt Ford et al. (2011) består av 

en kombination av olika element. De olika elementen är produkten, service, rådgivning, 

logistik och pris och kostnad. Grönroos (2008) menar att arbetet med att utveckla ett 

tjänstepaket bör innehålla fyra steg. Det första steget är utveckling av tjänstekonceptet, 

där bestäms avsikten med tjänsten och grunden läggs för det andra steget. Det andra 

steget är utvecklingen av ett grundläggande tjänstepaket. Inom det andra steget beskrivs 

de olika delarna av tjänster som krävs för att få fram sluterbjudandet. Det tredje steget är 

utvecklingen av ett utvidgat tjänsteerbjudande. Där förklarar Grönroos (2008) att 

kunden kommer in i bilden, det handlar om serviceprocessen och interaktionen med 

kunden. Det sista steget handlar om styrning av image och kommunikation, både 

företagets image och kommunikationen bör användas och styras för att förstärka 

serviceerbjudandet.   

 

Ford et al. (2011) argumenterade för de olika elementen kring utformandet av ett 

erbjudande. Produkten eller tjänsten är den mest konkreta delen och den är en del av 

lösningen på behovet. För att produkten eller tjänsten ska bli helt användbar krävs även 

service kopplat till produkten. Logistiken är också viktig, när, var och hur ska lösningen 

på kundens problem, eller kundens önskemål, levereras. Logistiken blir därför en vital 

del av erbjudandet, företag får inte misslyckas med leveransen. Här är ett begrepp som 

just-in-time viktigt att sträva efter när företagen konkurrerar på dagens globala och 

konkurrensutsatta marknad. Rådgivning kan också vara en central del i ett erbjudande, 

speciellt när kunden inte vet vad problemet är eller vad den har för specifika behov. 

Ford et al. (2011) menar då att trovärdiga råd kan göra skillnad på köp eller inget köp. 

Pris och kostnad är också en viktig del av erbjudandet, Ford et al. (2011) menar att 

priset ofta är relaterat till hur pass viktig lösningen är för kunden och inte nödvändigtvis 

kopplat till leverantörens egna kostnader för utveckling eller liknande. Exempelvis kan 

ett företag ta mer betalt för en lösning om den är väldigt viktig för det köpande 

företaget, det med hjälp av sin förhandlingsposition. Kotler et al. (2013) diskuterar 



  
 

30 

också priset på ett erbjudande. Författarna menar att prissättningen beror på köparens 

uppfattning om värdet och benämner det som värdebaserad prissättning. Köparens 

behov och uppfattning kring värdet är utgångspunkten och därefter sätts ett pris. Där 

efter får företaget förhålla sig mellan det slutgiltiga priset och kostnaderna produktionen 

kommer innebära.  

 

Grönroos (2008) förklarar att kärntjänsten är anledningen till att ett företag befinner sig 

på marknaden. Kärntjänsten är det primära inom företaget. För att kärntjänsten ska gå 

att använda krävs också ofta tilläggstjänster, de tjänsterna kallas för hjälptjänster eller 

möjliggörande tjänster. Grönroos (2008) presenterar också värdehöjande tjänster, även 

kallat stödtjänster. Det är en form av tilläggstjänst, likt hjälptjänsterna. Skillnaden är att 

den värdehöjande tjänsten inte är nödvändig utan bara till för att höja värdet på tjänsten. 

Ett exempel på det kan vara ett flygbolags lounge på en flygplats. Loungen behövs inte 

för att konsumera kärntjänsten, som är transporten, utan loungen är endast något som 

ger ett värde åt väntetiden på flygplatsen. 
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4 Resultat och Analys  
Kapitlet presenterar och behandlar resultatet av undersökningen. Det börjar med en 

presentation av företagen som har intervjuats. Resultatet av undersökningen kommer att 

analyseras samtidigt som det presenteras, analysen kommer göras med hjälp av den 

teoretiska referensramen.  

 

4.1 Presentation av intervjuföretag 
Resia i Kalmar  

Resia är Sveriges största privatägda resebyrå med 55 kontor runt om i Sverige. Kontoret 

i Kalmar jobbar med samtliga affärsområden vilket inkluderar semesterresor, möten, 

evenemang, konferens och affärsresor. Resia i Kalmar representerar Kategori A. Genom 

att inte nischa sig mot speciella områden menar Resia att det är stimulerande för 

personalen att kunna utveckla sin kompetens inom alla områden. Intervjun på Resia i 

Kalmar genomfördes via en personlig intervju den 21 april med resebyråchefen 

Christina Hagerth von Wendel. 

 

Resia i Växjö 

Resia i Växjö har också ett brett utbud av resor. De säljer både privat och affärsresor, 

såsom charter, möten, evenemang och konferens. Fördelningen mellan affärs- och 

privatresor försäljning är ca 50/50. Det finns flera likheter med Resia i Kalmar, vilket 

har gjort att Resia i Växjö hamnar i samma klassificering som Kalmar, Kategori A. Vi 

genomförde intervjun den 20 maj med resebyråchef Jens Bergzén. 

    

Big Travel i Kalmar 

Big travel står för Business Individuals Group, och är privatägd. Big Travel i Kalmar 

representerar Kategori B då de har valt att nischa sig främst mot företagskunder. De har 

även försäljning till privatkunder. På Big Travel i Kalmar har vi genomfört en personlig 

intervju med Resebyråchefen Tinna Berg den 20 april. 

 

Big Travel Huvudkontor 

Big Travel har 27 försäljningskontor runt om I Sverige. Big Travels huvudkontor 

representerar Kategori C. De säljer både privat och affärsresor, men varje kontor har 

stor flexibilitet och de väljer själva vilka affärsområden de vill nischa sig mot. Deras 

målsättning är att vara det självklara valet för resenärer. Vi genomförde en 
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telefonintervju med Johan Rejhagen på Big Travels huvudkontor, intervjun gjordes den 

22 maj. Johan Rejhagen är marknadschef på Big Travel Sverige.  

 

Kalmar Öland Airport  

Kalmar Öland Airports drift och utveckling sköts av Kalmar Öland Airport AB, som är 

ett helägt bolag av Kalmar kommun. Kalmar Öland Airport representerar Kategori D. 

Från Kalmar Öland Airport kan kunderna både flyga reguljärt och charter. Fritidsresor, 

Ving och Scandjet erbjuder charterresor till olika destinationer och SAS, Kalmarflyg 

och Sparrow Aviation erbjuder reguljärflyg till bland annat Stockholm och Berlin. Vi 

genomförde en personlig intervju med Affärsutvecklare Karin Lagerlöf den 28 april.  

 

Maxli Travel Group AB  

Maxli Travel Group AB är en researrangörsverksamhet, där de två stora 

bussresearrangörerna Scandorama och Ölvemarks Holiday ingår. Scandorama och 

Ölvemarks Holiday säljer sina resor via resebyråer och ingår därmed i Kategori D. Vi 

genomförde en telefonintervju med Marketing/Travel Agent Relations-ansvarig Annelie 

Wahlgren den 20 maj.  

 

4.2 Resebyråer och nätverk 

Enligt Hammarkvist et al. (1983) är en viktig utgångspunkt för ett företag relationerna 

till andra företag. Relationer kan ses från tre olika synvinklar, både mot kunderna, mot 

leverantörerna men även mot konkurrenterna. Berg berättar att på Big Travel i Kalmar 

är de väldigt flexibla när det kommer till relationer och säger att vissa av Big Travels 

resebyråer i andra städer mer eller mindre enbart jobbar med det privata. Rejhagen som 

är marknadschef på Big Travel, förklarar att de på huvudkontoret ger Big Travels 

resebyråer väldigt stor frihet när det kommer till att skapa nätverk och att utvecklas.  

Berg säger att på Big Travel i Kalmar har de 80 procent affärskunder och resterande är 

flyg, hotellpaket och kryssningar för privatkunder. Kryssningar är Big Travels största 

inriktning när det gäller privatmarknaden. Lagerlöf berättar att Kalmar Öland Airport 

har försökt bygga upp sitt nätverk sedan hon började arbeta på flygplatsen. Hon menar 

att det har lagts stor vikt vid att bygga upp relationer och nätverk för att kunna utveckla 

flygplatsen. Resebyråerna är viktiga aktörer i Kalmar Öland Airports nätverk, då 

flygplatsen i sig inte har några egna produkter. Lagerlöf säger att de samarbetar 

framförallt med Resia, Ticket och Big Travel. Bergzén på Resia i Växjö menar att 



  
 

33 

nätverket är viktigt och jobbar ständigt med att bygga upp det och hitta nya typer av 

relationer som kan utveckla resebyrån. Hagerth von Wendel berättar att de på Resia i 

Kalmar har många relationer, men att de egentligen jobbar med alla typer av 

affärsområden och företag. Detta är något som Hammarkvist et al. (1983) menar är ett 

nätverk av företag.  

 

Hagerth von Wendel berättar även att de ständigt försöker utveckla relationen mot 

kunden. Resia har därför många kontor för att på så sätt kunna ha en närhet till kunden 

och att kunden inte ska behöva vända sig till ett Call-center för att få tag i dem. Vidare 

förklarar hon att de även har relationer och samarbeten med andra av Resias resebyråer i 

landet, då de är regionala, men menar att de viktiga är att kunden ska kunna få samma 

bemötande och hjälp överallt. Ford et al. (2011) påstår att företag inte kan fungera utan 

relationer och menar att relationer är den mest värdefulla tillgången. Ett exempel på 

tillgångar kan vara kunskap, det här hävdar Gemünden et al. (1997). Författarna menar 

även att företag måste kunna utnyttja en relation och finna lösningar tillsammans. Berg 

anser att relationerna och samarbetet med leverantörerna är anledningen till att kontoret 

i Kalmar står för mer än 10 procent av Big Travels totala omsättning. Även Hagerth von 

Wendel menar att just när det kommer till resurser i form av kunskap är det viktigt med 

samarbetet mellan de olika Resia kontoren i landet, då kunden ska kunna känna att de är 

samma bemötande på alla Resias resebyråer. Bergzén förklarar att de använder sitt 

nätverk och speciellt när det kommer till en resa de arrangerar i höst, en Sydafrikaresa. 

Bergzén fortsätter och förklarar att resan har satts ihop med hjälp av en kontakt som har 

varit i Sydafrika och har väldigt goda kunskaper om resmålet. Lagerlöf på Kalmar 

Öland Airport menar att just när det kommer till samarbetet och resurser i form av 

kunskap så handlar det om att ta initiativ tillsammans med resebyråerna och hitta det 

som kunderna efterfrågar.  

 

Enligt Ford et al. (2011) finns det tre klara perspektiv i en relation. De tre perspektiven 

är relationen som ett verktyg, relationen som en tillgång och relationen som ett problem. 

Berg använder sina relationer som ett slags verktyg, speciellt när det kommer till 

marknadsföringen. Hon använder gärna sina relationer för att få marknadsföringen 

smidigare och framförallt mer prisvärd. Relationen med mäklarbyrån Pontuz Löfgren är 

ett viktigt verktyg för Big Travel i Kalmar. I tidningen Nytt boende
1
 skriver de 

                                                 
1
 http://www.nyttboende.se/ 
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resereportage, och nyligen så handlade ett om Berlin. Just Berlin är ett resmål som Berg 

framhåller, då Kalmar Öland Airport har direktflyg till Berlin. Genom sin relation med 

Pontuz Löfgren kan Berg marknadsföra Berlin i Pontuz Löfgrens tidning. Detta är också 

anledningen till att Pontuz Löfgren numera använder Big Travel för att boka alla sina 

företagsresor. Både Garbarino och Johnson (1999) och Theron et al. (2008) anser att 

engagemang är det viktigaste i relationer. Ford et al. (2010) hävdar även att engagerade 

parter är villiga att investera i värdefulla tillgångar, dessa investeringar kan påverka 

företaget positivt i framtiden. Berg menar att samarbetet med Pontuz Löfgren är det 

perfekta samarbetet.  

 

Genom sina relationer och kontakter kan även Berg använda relationen som en tillgång i 

form av till exempel samarbetet med Giraffen köpcenter i Kalmar. Giraffen hade en 

tävling där förstapriset var flygbiljetter till New York. Flygbiljetterna ordnar Berg från 

SAS på grund av relationen mellan Big Travel i Kalmar och SAS. Ford et al. (2010) 

menar att relationer är en social enhet som bygger på engagemang, och menar att 

utvecklingen av relationen beror på hur pass mycket företagen är villiga att anpassa sig, 

lära sig och hur mycket de är beredda på att investera i relationen. Är dessa aspekter 

höga, kan detta leda till god utveckling enligt Ford et al. (2010).  

 

Något som Ford et al. (2010) även argumenterar för är att problem kan uppstå i 

relationer, detta i form av tekniska eller administrativa olikheter mellan företagen, även 

organisationskulturen kan vara ett hinder för företagens relation. Detta kan leda till att 

de blir kostsammare för företagen i dess relation. Grönroos (2007) menar även att om 

relationen missbrukas av något av företagen, kan detta leda till att förtroendet tar skada. 

Relationen som ett problem är något som även Berg på Big Travel har upplevt. De har 

ett samarbete med Hertz hyrbilar på olika destinationer utomlands, hyrbilarna bokas då 

via Big Travel i Kalmar. Problemen handlar oftast om kunder som råkat ut för extra 

kostnader, till följd av att de då valt en dyrare bil än avtalat, vilket har blivit 

problematiskt i efterhand för Big Travel. Bergzén på Resia i Växjö känner sig trygg när 

det kommer till problem som kan uppstå. Han förklarar att relationen till leverantören är 

så pass stark och trygg så om något skulle hända eller om det skulle bli problem så löser 

de detta tillsammans. Även om resenärer skulle ha problem med något under resan eller 

i efterhand, så tar Resia sitt ansvar och använder sin kunskap för att kunna hjälpa 

resenärerna, då de vet reglerna och vad som gäller. Bergzén säger att om en kund till 
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exempel skulle ha problem med ett flygbolag så kan det vara till en fördel att Resia har 

sina kontakter och sin kunskap, jämfört med resenärens kunskap om regler och 

rättigheter.  

 

4.2.1 Nätverk och utbyte 

Da Fontoura Costa och Baggio (2009) menar att turismsektorn uppbyggd kring en 

mängd olika samarbeten, partnerskap och nätverk. Något Lagerlöf på Kalmar Öland 

Airport förklarar är att de inte har några egna produkter, utan de är enbart en plats. Det 

är själva resebyråerna, researrangörerna och flygbolagen som själva säljer biljetter, dock 

har de ett väldigt nära samarbete med dessa, speciellt resebyråerna i Kalmarregionen. 

Relationen som en tillgång är något som är väldigt viktigt för Kalmar Öland Airport. 

Utan samarbetet med resebyråer, researrangörer och flygbolag skulle flygplatsen inte ha 

någon möjlighet att överleva. Kalmar Öland Airport får med hjälp av dessa samarbeten 

tillgång till företagens resurser. Lagerlöf berättar att researrangörerna har väldigt stor 

kunskap kring själva marknaden, då de gör marknadsundersökningar och det är något 

som är en tillgång för flygplatsen.  

 

Tillsammans med resebyråerna, researrangörerna och flygbolagen har de många 

evenemang och får därmed publicitet med hjälp av detta. Till exempel så har de 

evenemang tillsammans med Big Travel där de informerar om resor och marknadsför 

dem, alltså en gemensam marknadsföring. Tillsammans med Ving marknadsför de 

Mexikoresan som kommer att ha en avgång från Kalmar i vinter. Lagerlöf förklarar 

vidare att de på Kalmar Öland Airport är starkt kopplade till regionförbundet, och att de 

jobbar mycket med besöksnäringen. Detta är något som ligger på Kalmar Öland 

Airports agenda, då de vet att Sverige vill fördubbla turismen i Sverige inom ett antal år 

så måste även flygplatsen jobba med de här frågorna. Något som Buhalis och O´Connor 

(2005) även påpekar är just vikten av fördelarna med partnerskap och relationer och 

menar att organisationer måste kunna uppskatta just dessa fördelar, för att kunna bli 

starkare och konkurrera med andra företag. Vidare menar författarna att det är viktigt att 

turismorganisationer formar partnerskap, sammanlänkningar och strategier tillsammans, 

då detta gör att samarbetet förbättras mellan organisationerna. Lagerlöf menar det skulle 

vara enklare för Kalmar Öland Airport att enbart se till att de får iväg Kalmars 

befolkning med flyg, då de vet att de kommer komma tillbaka. Eftersom de har en så 

pass stark koppling till regionen och så måste de även jobba med att även få hit turister, 
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vilket gör deras jobb lite mer komplicerat och komplext. Det här gör att de måste ha en 

ett starkt samarbete med resebyråer, researrangörer och flygbolag.  

 

Hagerth von Wendel förklarar att Resias breda relationer gör att de lätt kan kolla upp 

vilket pris som är billigast och vilket alternativ som är bäst. Hon menar att de på Resia i 

Kalmar är breda och har så pass många leverantörer som är seriösa att de därmed är en 

komplett resebyrå. På Resia använder de sig av sig av det som enligt Ford et al. (2011) 

är relationer som ett verktyg. De utnyttjar sin kapacitet fullt ut för att kunna få det mest 

prisvärda alternativet för kunden. Hagerth von Wendel menar dock att det som 

egentligen har blivit ett problem är internet och dess påverkan. Hon förklarar att internet 

har blivit en slags konkurrent, men att de även har hjälpt dem, tack vare internet kan 

kunderna själva läsa på om ett resmål. Buhalis och O´Connor (2005) menar även att 

Internet har fått stora konsekvenser för turismbranschen. Den globala marknaden har 

medfört att det är nu lättare för organisationer att dela sin kompetens och få tillgång till 

ny kompetens enligt Buhalis och O´Connor (2005). Hagerth von Wendel förklarar att 

Internet har gjort att de har fått fler resenärer och även att det har hjälpt resebyrån, då 

resenärerna själva kan få fram information om olika resmål. Det har dock även blivit ett 

problem, då kunderna kan ha svårt att särskilja resebyråerna från researrangörerna. 

Hagerth von Wendel förklarar att kunderna kan gå in till Resia, prata med en av säljarna 

och få information om olika resmål, för att sedan säga att ska gå hem och fundera. 

Kunderna kanske sedan bestämmer sig för att boka på kvällen, men bokar då via Vings 

hemsida, istället för Resias hemsida. Hagerth von Wendel menar då att kunderna inte 

riktigt vet skillnaden mellan hemsidorna och att de tror att de bokat via Resia. Detta är 

något som Hagerth von Wendel menar börjar bli ett problem med Internet och att 

kunderna själva kan boka. Berg på Big Travel menar dock att Internet har hjälpt dem i 

sitt arbete, detta påpekar även Lagerlöf, speciellt när de kommer till sociala media. De 

når numera ut till kunderna lättare än tidigare och information kan snabbt spridas vidare.  

 

4.2.2 ARA och socialt kapital 

En relation består enligt Ford (2006) av tre dimensioner Actor bonds, Resource ties och 

Activity links. Big Travel och Baronen är två exempel på Actor bonds i ett nätverk. 

Actor Bonds är det som Ford (2006) förklarar som relationen mellan två parter, och den 

sociala länken mellan dessa. Big Travel har ett samarbete med Baronen. Samarbetet går 

ut på att de står i köpcentret och anordnar en tävling. Båda parter ser att det finns en 

vinning i att ha ett utbyte mellan varandra. Berg förklarar att det är både hennes och 
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Baronens relationer som har möjliggjorde hela kampanjen tillsammans. Priserna som 

Big Travel delade ut var en drömresa värd 100 000 kronor, en kryssning och en resa till 

Berlin. Berg förklarar att priserna inte hade varit möjliga att skaffa utan hennes 

relationer. Big Travel har även utnyttjat denna kampanj genom att erbjuda rabatterat 

pris på kryssningar om kunder bokar under kampanjperioden. Detta kan ses som 

Resource ties, vilket beskrivs av Ford (2006) som resurser som utbyts mellan aktörerna. 

Aktörerna utnyttjar varandras resurser för att skapa aktiviteter ihop. Aktiviteterna som 

utförs måste vara gynnsam för båda parter. Big Travels vinning i denna kampanj är att 

de syns i ett stort köpcentrum med ett stort kundflöde. Besökare på Baronen blir 

uppmärksammade på Big Travel, träffar deras personal och får en större medvetenhet 

om vad för produkter företaget säljer. Baronens förtjänst ligger i att för att deltaga i 

tävlingen måste besökaren ha handlat för minst 500 kronor i någon av butikerna. För 

besökare som ligger på gränsen till att nå 500 kronor kan detta vara motiveringen för att 

köpa en extra produkt i en av butikerna. Samtidigt kan kampanjen ses som ett 

evenemang, och med rätt marknadsföring skapar det ett intresse och en nyfikenhet hos 

människor som gör att de besöker baronen under dessa dagar. Ovanstående är ett 

exempel på hur en ARA-analys ser ut i praktiken.  

 

Finch et al. (2010) argumenterar för det sociala kapitalet som bygger upp ett nätverk. 

Berg säger att det är den personliga och sociala kontakten som har skapat hennes 

relationer och nätverk. På Big Travel har de VIP-kvällar där kunder och leverantörer är 

inbjudna och att det är genom dessa sociala evenemang som kontakter skapas. Berg 

lägger stor vikt vid det sociala kapitalet, hon anser att det är viktigt att närvara på dessa 

VIP-kvällar och även andra evenemang. Det är då viktigt vara på gott humör, mingla 

och marknadsföra sig själv och Big Travel för att knyta nya kontakter. Även Hagerth 

von Wendel på Resia i Kalmar beskriver att hon ofta blir inbjuden på kundkvällar och 

har evenemang ihop med affärskunder, med syftet att lära känna sina kunder. Bergzén 

på Resia i Växjö förklarar att han i sin roll som resebyråchef jobbar med att skapa ett 

nätverk, detta görs genom att träffa andra företag i Växjö. Detta benämns enligt Ford 

(2006) och Gemünden et al. (1997) som Activity links, det är själva relationen som 

länkar ihop aktiviteter mellan företagen. Bergzén har bland annat sökt sig till Växjö 

Lakers och vill hjälpa dem att bygga upp sitt nätverk, och samtidigt sitt eget. Han 

förklarar att Växjö Lakers i nuläget inte har några sponsorträffar där sponsorerna träffas 

och kan utveckla affärer mellan varandra. För att lyckas med detta menar Bergzén att 
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det är det sociala samspelet som är nyckeln. Även Ford (2006) poängterar den sociala 

interaktionen i sin teori, att det är den som knyter ihop företagen, vilket både Berg, 

Hagerth von Wendel och Bergzén har betonat. Berg förklarar att det inte kostar mer att 

ha flera samarbeten, utan det handlar bara om tid och kontakter. Flygplatsen är enligt 

Berg en väldigt viktig leverantör, som ofta bjuder in till diverse möten och 

tillställningar. Det är en viktig del för att relationen ska utvecklas och skapa en tillit 

mellan dem, vilket i slutändan mynnar ut i resursutbyten.  

 

Ford (2006) argumenterar för att det oftast är kunskap som är utbytet mellan aktörerna, 

och att utbytet kan vara både materiellt och immateriellt. Berg pratar mycket om 

kunskap, kunskapen om vad för produkt de säljer och vilka av leverantörerna som har 

speciella erbjudande just nu. Berg vill att hennes leverantörer ska ha en känsla av att de 

kan lita på Big Travel i Kalmar och att de ska tänka “Tinna Berg och hennes gäng, de 

har koll när vi har vår kampanj” (Berg, 2015-04-20). Bergzén klassificerar detta som 

matchmaking, det vill säga att företagen som de på Resia i Växjö försöker skapa 

samarbeten med ska ha liknande värderingar som dem själva. Detta är grunden för ett 

lyckat samarbete menar han. För att skapa känslan av tillit menar Berg att den sociala 

interaktionen är viktigast, men även kunskapen. Ett exempel som förklaras är 

kryssningsresorna, där samtliga av säljarna har varit på studiebesök på rederierna och 

har därigenom en stor kunskap om produkten. De får kunskap om både produkten och 

företaget. I utbyte är det “heads up”, som Berg utrycker det, när dessa rederier har sina 

kampanjer. Berg förklarar att Big Travel lägger extra vikt på att marknadsföra och sälja 

de här kampanjerna. Utbytet blir alltså att säljarna gör besök och lär känna produkten, 

och när de har en kampanj anstränger sig resebyrån extra hårt för att sälja deras resor.  

 

Gemünden et al. (1997) beskriver att det krävs ett engagemang från båda sidor för en 

lyckad relation. Bergs exempel som handlade om samarbetet med Pontuz Löfgren där 

hon skriver resereportage har beskrivits som det perfekta samarbetet. Det för att båda 

parter får ut ett värde av relationen. Det finns ett engagemang hos båda för de ser ett 

värde i relationen som gynnar företagen. Som motpol beskrivs en lokal tidning, Big 

Travel gör inga annonseringar i denna lokala tidning då det inte ger något värde tillbaka. 

Även Destination Kalmar är ett exempel som Berg diskuterar. Hon säger att Big Travel 

inte har något samarbete med dem. Där förklarar hon att hon tror att Destination Kalmar 

skulle ha mera att vinna på ett samarbete än vad Big Travel har. Det är anledningen till 
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att hon inte försökt att skapa en relation med dem, men hon är förvånad att de inte har 

sökt ett samarbete med Big Travel. Hagerth von Wendel är inne på samma spår och 

berättar att Resia inte har något direkt samarbete med Destination Kalmar och tycker att 

det är lite konstigt. Dock tillägger hon “inte än”, och fortsätter med att Resia kan gå in 

och hjälpa till med en stor bokning som Destination Kalmar får, men de har inget 

utpräglat samarbete.   

 

Resursutbyten är en väg för innovationer och det har både Gemünden et al. (1997) och 

Ford (2006) argumenterat för. Både Resia och Big Travel har ett stort 

leverantörsnätverk. Berg och Hagerth von Wendel diskuterade sina leverantörers utbud 

som en väg för att skapa nya resepaket. Berg menar på att hon genom att se olika 

erbjudanden kunna lägga ihop sitt eget paket som hon sedan marknadsför. Exempelvis 

kan ett flygbolag ha en kampanj till en viss destination, där sedan vissa hotell har några 

kampanjer. Genom att lägga ihop dessa till ett paket och marknadsföra det uppfattas 

resebyrån som innovativa. Genom att inte satsa på samma resmål år efter år utan 

försöka finna nya destinationer hela tiden ökas både Big Travels kundbas och 

produktutbud. Detta menar hon också kan öppna upp för nya relationer i ett längre 

perspektiv.  

 

4.3 Resebyråer och relationer 
Larson (1992) delar in nätverket och samarbetet i tre olika delar. De historiska 

relationerna, villkoren för att utveckla relationen, och integration och kontroll inom 

relationen. Kindström et al. (2012) förklarar att relationen ser annorlunda ut beroende på 

motparten. Berg berättar att samarbeten är viktigt för verksamheten, ett exempel på det 

är samarbetet med Giraffen Köpcentrum i Kalmar som pågick under flera år, numera 

sker samarbetet med Baronen köpcentrum. Larson (1992) menar att samarbeten och 

relationer med företag som har gott rykte anses vara mer lönsamma för produktiviteten 

och att det också kan leda till att ryktet blir bättre. 

 

Berg förklarar att Kalmar Öland Airport är en viktig samarbetspartner. De har mycket 

möten tillsammans och försöker att utveckla flygplatsen. Lagerlöf menar också att Big 

Travel är en viktig samarbetspartner, speciellt när det kommer till att utveckla den 

lokala flygtrafiken. När Lagerlöf ska få större bolag att flyga från Kalmar används 

underlag från de lokala resebyråerna. Hon gav även ett mer konkret exempel på hur 
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samarbetet kan fungera. Skulle det hända att Lagerlöf får indikationer på att Berlin-

linjen har många platser över något datum, kan Lagerlöf be Berg att sätta ihop en 

paketresa för att fylla upp platserna. Därefter marknadsför de gemensamt den resan för 

att få till ett fullbokat plan. Informationen kommer från början från bolaget som flyger 

linjen mellan Kalmar och Berlin, sen går den via Lagerlöf till Berg. Larson (1992) 

beskriver att transaktioner och information ökar inom det andra steget, där relationen 

utvecklas. Samtidigt som Kindström et al (2012) menar att relationer som kanske inte är 

så viktiga för tillfället, kan bli viktigare i framtiden.  

 

Inom det tredje steget anser Larson (1992) att företagen är mer strategiskt beroende av 

varandra. Bruhn och Georgi (2006) anser att kostnader för bland annat marknadsföring 

kan minska då den kan ske gemensamt mellan företagen. Berg förklarar att Big Travel 

lägger väldigt lite pengar på marknadsföring. Berg menar att genom goda relationer har 

det löst sig på ett annat sätt. All marknadsföring sker genom samarbeten, exempelvis 

med Alarmstreet
2
 och Pontuz Löfgren. 

 

Berg berättar även om en kampanj som Alarmstreet och Pontuz Löfgren har 

tillsammans. Kampanjen innebär att Pontuz Löfgren ska sälja bostäder till ett 

garantipris. Säljs inte bostaden till garantipriset får de som sålde bostaden en kryssning 

och den kryssningen bokas hos Berg på Big Travel. Den här kampanjen görs det reklam 

för på TV och där med är även kryssningsbolaget med i reklamen. Då kan Berg 

vidarebefordra reklamen till exempelvis Norwegian Cruise Line och visa att Big Travel 

i Kalmar gör så att de är med i Tv-reklam. Detta är ett exempel på en aktivitet som leder 

till förmåner för Big Travel och det skapas hela tiden win-win situationer. Larson 

(1992) förklarar att det är de strategiska fördelarna med en relation som ofta är 

anledningen till att företagen vill ha en relation. Enligt Viio och Grönroos (2014) leder 

ofta långsiktiga relationer till en win-win situation. Berg förklarade att samarbetet med 

Pontuz Löfgren hade pågått i omkring fem år.  

 

Berg poängterar att det handlar om att skapa personliga kontakter, att närvara vid 

mycket evenemang och liknande för att skapa nya kontakter. Guercini et al. (2014) 

menar att det är avgörande att ledningen inom företaget är medvetna om hur pass viktigt 

ett gott samarbete är, då det är de som oftast spelar en avgörande roll i relationens 

                                                 
2
 http://www.alarmstreet.se/ 
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utveckling. Hagerth von Wendel på Resia i Kalmar berättar om evenemang och 

liknande med företag. Exempelvis om en bank ska ha en kundkväll och prata om 

placeringar av pengar kan de ha svårt att få deltagare att komma dit. Då händer det att 

banken kontaktar Resia och ber dem komma dit och presentera resor för att locka dit 

fler besökare. Även evenemang med företagskunder är viktiga för att lära känna 

varandra. Resia anordnar också evenemang där de marknadsför resor, antingen olika 

resmål eller olika typer av resor. Löfgren menar också att evenemang tillsammans med 

andra företag är viktigt för att få till en gemensam marknadsföring. Kalmar Öland 

Airport anordnar evenemang tillsammans med både Resia och Big Travel, men även 

exempelvis Kalmarflyg och Ving. Det kan vara biokvällar, men också evenemang i 

samband med sportaktiviteter. 

 

Bruhn och Georgi (2006) menar att kostnader för exempelvis marknadsföring kan 

minska då den kan ske gemensamt mellan företagen. Lo och Hu (2015) argumenterar 

för att företagens samarbete med andra organisationer fungerar som en slags källa till 

extern kunskap och kan utnyttjas för att främja företagens marknadsutveckling. Bergzén 

förklarar att Resia i Växjö för tillfället inte har några direkta samarbeten när det gäller 

marknadsföring. I nuläget är det mest tryckt reklam i form av skyltar i butiken och 

reklam i lokaltidningar. Han berättar däremot att det finns idéer på att skapa en 

gemensam kokbok med tio olika restauranger i Växjö. En kokbok skulle enligt Bergzén 

ge ett positiv mediabrus. Kokboken skulle vara uppbyggd kring recept från olika delar 

av världen tillsammans med ett reserecept till samma land. På så vis skulle även 

resebyråns leverantörer få synas i kokboken. Därmed hade Bergzén förhoppningen att 

även leverantörerna ska vara med och sponsra kokboken. Det handlar alltså om planer 

kring en gemensam marknadsföringsaktivitet där kostnaden för marknadsföringen kan 

delas upp mellan de olika företagen. 

 

4.3.1 Förtroende och utbyte 

Theron et al. (2008) argumenterar för att det måste finnas förtroende och engagemang 

när det kommer till relationsbyggande. Om relationerna kännetecknas av hög tillit och 

är högt värderade, kommer båda parter vilja engagera sig i relationen. Belonax et al. 

(2007) förklarar att förtroende är en del som är central inom relationer. Bergzén 

förklarar att förtroende är något viktigt och att det är ett ständigt arbete. Han gav ett 

konkret exempel och sa: 
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“Fritidsresor sa en gång ‘nu slutar vi ge er provision’ för vi har ju nätet. Men sen 

märkte de en jättenedgång och då kom de tillbaka. Och då bokade vi som bara den, så 

de såg att vi var viktiga.” (Bergzén, 2015-05-19) 

 

Bergzén försökte att skapa förtroende genom att visa att Resia i Växjö kunde boka 

många resor med Fritidsresor och att de på så vis var viktiga för Fritidsresors företag. 

Wahlgren på Maxli Travel Group AB förklarar att de märker vilka resebyråer som 

bokar deras resor frekvent. Det leder till ett ökat förtroende och Wahlgren sa:   

 

“De som säljer väldigt bra, det är klart att man har ett extra gott öga för dem och kan 

tänka sig att göra saker med dem som man kanske inte gör med alla.” (Wahlgren, 2015-

05-20) 

 

Wahlgren förklarar att resebyråer som vinner förtroende alltså kan få mer i utbyte, 

exempelvis när det gäller marknadsföring och gemensamma 

marknadsföringskampanjer. Resesäljarna åker också på studieresor hos 

samarbetspartners och Wahlgren menar att de blir ett bra utbyte mellan de företaget och 

resebyråerna. Resesäljarna kommer oftast med bra förslag på förbättringar på resan, 

samt att de får en bättre uppfattning om resekonceptet och kan därför marknadsföra det 

bättre till kunder. Grönroos (2008) ansåg att företag måste kunna ta in och använda 

information, samt använda sin kunskap, för att vidare utveckla värdefulla tjänster åt 

konsumenterna. För att de ska ske en produktutveckling behövs då ett utbyte av 

information och kunskap. Ho och Lu (2015) menar att samarbetet är något som företag 

kan utnyttja när de vill få extern kunskap och förbättra företagets utbud. Vilket även 

Wahlgren på Maxli Travel Group AB poängterar.  

 

4.3.2 Hög- eller låg-engagerande relationer 

Ford et al. (2011) menar att olika relationer har varierande nivåer av engagemang. 

Bergzén på Resia i Växjö delar in sina relationer i varma och kalla. I en varm relation 

finns det kontakt sedan tidigare, men det kan skilja sig hur mycket. En del av dessa är 

hög-engagerande, en del låg-engagerande, men det viktigaste menar han är att det finns 

en relation. De han jobbar mycket med är de kalla som han vill stegvis ska bli varma. 

De kalla företagen kan vara företag de hör av sig till, som de vill skapa kontakt och 

samarbete med. Han menar att det är nätverkandet som skapar relationen och 

engagemanget i relationen påverkar hur samarbetet kommer att bli. Berg förklarar att de 
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på Big Travel i Kalmar använder sig av två olika agenter när de bokar hotell åt sina 

kunder. Hagerth von Wendel berättar att Resia i Kalmar söker efter det bästa 

erbjudandet och därför jämför de hela tiden olika leverantörer och växlar mellan olika 

agenter beroende på tillfälle. Enligt Ford et al. (2011) kan flera låg-engagerande 

relationer göra att företaget snabbt kan fylla ut efterfrågan. Hög-engagerande relationer 

kan göra att företaget får svårt att pressa priser hos leverantörer genom konkurrensen. 

Hög-engagerande relationer kan även göra att företaget blir låst i relationen vilket kan 

leda till att de missar i utveckling de kunde fått genom andra leverantörer. Ford et al 

(2011) ser ändå hög-engagerande relationer som viktiga för företag då de bland annat 

innehåller ett högt förtroende för varandra. Holmen et al. (2013) menar att företag bör 

minska antalet leverantörer och samarbeta med rätt leverantörer som inte enbart 

påverkar företagets kortsiktiga resultat, utan också företagets långsiktiga överlevnad. 

 

Berg utvecklar hur relationen med agenterna ser ut och förklarar att de bokar hotell för 

omkring en halv miljon i månaden, “Vi toppar ju deras listor, vi är ju deras VIP” säger 

Berg (2015-04-20). Det här har inneburit förmåner så som att de kan boka av ett hotell 

så pass sent som samma dag, annars måste avbokning ske 24 timmar innan. Hagerth 

von Wendel på Resia i Kalmar förklarar att de inte har någon djupare relation med 

någon agent utan resmålet styr vilken agent de använder sig av. När det gäller 

konferenser utomlands har de kontrakt med olika agenter som ska säkerställa kvaliteten 

på resan. Hagerth von Wendel utvecklar resonemanget och säger: “Det är ett nålsöga 

för att komma in hos oss som en ny leverantör” (Hagerth von Wendel, 2015-04-21). 

Med det menas att det sker mycket upphandlingar och mycket kontrakt skrivs, det sker 

på högre nivå inom Resia. Upphandlingarna och kontrakten kommer bidra till Resias 

fasad utåt sett, det är därför det är viktigt att det är duktiga agenter och att de håller en 

hög standard. Ford et al. (2011) argumenterar för att när organisationer har många låg-

engagerande relationer med andra organisationer har de även begränsade möjligheter att 

dra ner på kostnader och att utvecklas. Samtidigt beskriver författaren att hög-

engagerande relationer är väldigt tidskrävande att utveckla, då de är baserade på 

investeringar av resurser och de tar lång tid att utveckla. Gadde och Håkansson (2001) 

anser att företag som ständigt byter leverantörer har svårt att skapa rutiner vilket kan 

göra att kostnaderna ökar. Ford et al. (2011) menar att de finansiella konsekvenserna av 

en hög-engagerande relation är väldigt olik de låg-engagerande. Ökad involvering kan 
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leda till fördelar när det kommer till reducerade kostnader av procedurer, flöde och 

service, vilket i slutändan även kan göra det bättre för konsumenten.  

 

4.3.3 Värde ur relationen 

Kindström et al. (2012) anser att förmågan att skapa värde är grunden för ett företags 

existens. Grönroos (2008) menar att värde innebär att ge mer än bara en garanti, värde 

innebär service över en längre tid. Singh och Koshy (2011) poängterar att värdet i 

erbjudandet skapas när produkten eller tjänsten uppfyller kundens behov. Ford et al. 

(2011) menar att ökat engagemang i relationerna kan leda till bättre förutsättningar för 

att skapa erbjudandet, vilket i slutändan skulle gynna konsumenten. Lagerlöf berättar 

om satsningen tillsammans med de lokala resebyråerna som syftar till att få fler 

flyglinjer och fler destinationer tillgängliga från Kalmar Öland Airport. De samarbetar 

för att påverka de större bolagen att flyga från Kalmar för att på så vis få till en 

produktutveckling. Det är en konsekvens av att efterfrågan på resor från lokala 

flygplatser har ökat.  

 

Gadde och Håkansson (2001) anser att företag som ständigt byter leverantörer har svårt 

att skapa rutiner, vilket kan leda till att kostnaderna ökar. Hagerth von Wendel 

återkommer hela tiden till att det är resmålet som styr, att kundens önskan om resmål är 

grunden i erbjudandet. Utifrån det konstrueras erbjudandet och bästa pris ska hittas av 

resebyrån. Holmen et al. (2013) redogör för nyckelleverantörer och författaren menar att 

nyckelleverantörer är avgörande för företagets framgång. Berg förklarar att Big Travel 

hela tiden ser till att ta del av kampanjer och erbjudanden deras leverantörer har. De 

marknadsför alltså de resor som är nedsatta i pris för tillfället och det är något som Berg 

förklarar är bra åt båda hållen, både mot leverantörer och kunder. Resebyrån säljer på så 

vis mer av de resorna leverantörerna vill ha sålda, samtidigt som kunden får ett bra pris. 

Rejhagen på Big Travels huvudkontor förklarar att företaget hela tiden arbetar med att 

marknadsföra kampanjerna, har ett speciellt kryssningsrederi en kampanj marknadsförs 

det rederiet. Under den perioden gör de inte reklam för något annat rederi. Bergzén på 

Resia i Växjö framhåller också kampanjer och menar att det är viktigt att lyssna på vad 

leverantörerna vill sälja och därför marknadsföra det. För att det ska fungera krävs 

väldig bra säljare med stor kunskap. Samtidigt förklarar han att säljarna kan styra 

kunderna relativt mycket då de som besöker butiken oftast inte vet exakt vad de vill ha. 

Erbjudandet styrs då alltså mer av kampanjer från leverantörer. Att styra produktens 

livskedja kan, enligt Blanchard (2010), göra att företag får en konkurrenskraftigare 
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position och även bli mer vinstdrivande. I och med att resebyrån säljer mycket av 

kampanjerna från leverantörerna ökar även förtroendet från dem vilket gör att resebyrån 

dels får fler och bättre erbjudanden, men även hjälp av leverantören till gemensam 

marknadsföring och liknande.  

 

Singh och Koshy (2011) menar att värdet i erbjudandet skapas när tjänsten uppfyller 

kundens behov samtidigt som Ford et al. (2011) anser att det ökade engagemanget i 

relationer ska gynna konsumenten i slutändan. Engagemanget är något som både Berg 

och Bergzén diskuterar. Berg menar att de hela tiden måste vara engagerade i 

relationerna med leverantörerna för att kunna skapa förbättrade erbjudanden och på så 

vis nå en produktutveckling. Bergzén förklarar att de hela tiden visar engagemang 

genom att sälja det leverantörerna ville ha sålt för att på så vis ha en bättre position i 

förhållande till sina konkurrenter när det gäller exempelvis gemensamma 

marknadsföringsaktiviteter.  

 

4.3.4 Tjänstepaketet 

Grönroos (2008) förklarar att tjänstepaketet består av kärntjänsten och extratjänster. 

Författaren menar också att utvecklingen av tjänstepaketet består av fyra steg. Det första 

steget är utveckling av tjänstekonceptet. Berg förklarar att Big Travel i Kalmar har valt 

att inrikta sig mycket på att sälja kryssningspaket, där kryssningen är själva målet med 

resan. Andra steget i Grönroos (2008) tjänstepaket är utveckling av ett grundläggande 

tjänstepaket. Berg förklarar att de också hjälper till att boka flyg och hotell som kan 

behövas i anslutning till kryssningen för att resan ska gå att genomföra. Grönroos 

(2008) menar att det tredje steget innebär utvecklingen av ett utvidgat tjänsteerbjudande. 

Här förklarar Berg att kundens önskan står i centrum och Big Travel ska lösa kundens 

problem eller önskemål. Det sista steget i Grönroos (2008) tjänstepaket handlar om 

styrning av image och kommunikation. Berg förklarar att resesäljarna vet när kunderna 

kommer hem från sin resa, då hör de av sig till kunderna och frågar hur resan varit. Då 

har kunden chansen att komma med klagomål eller förklara saker som varit mer eller 

mindre bra. Berg fortsätter att utveckla Big Travels försäljning av kryssningspaket och 

säger:  

 

“Vi gör kundanalyser och ser vilket rederi som passar, den här kunden ska inte åka 

med Norwegian av någon anledning och den här kunden vill ha lyx, ja men då skickar 

vi den med Celebrity Cruises” (Berg, 2015-04-19) 



  
 

46 

 

Kundanalysen är en form av rådgivning. Enligt Ford et al. (2011) kan trovärdiga råd 

göra skillnad på köp eller inget köp från kunden. Berg förklarar att resesäljarna på Big 

Travel i Kalmar måste ha god koll på dels aktuella erbjudanden från kryssningsbolagen, 

men framförallt hur kryssningsbolagen fungerar. Därför har alla resesäljarna själva åkt 

kryssningarna som de säljer och kan där med ge trovärdig råd samt analysera vilket 

kryssningsrederi kunden bör åka med. 

 

Enligt Ford et al. (2011) är pris och kostnad är en viktig del av erbjudandet. Hagerth 

von Wendel förklarar att priset är utgångspunkten i Resias erbjudanden. Även 

trovärdiga råd och kvalitet på är viktigt enligt Ford et al. (2011). Hagerth von Wendel 

berättar att Resia har avtal med agenter på plats på olika destinationer. Agenterna är 

med och komponerar de konferensresor Resia sedan säljer. Avtalen och agenterna ska 

säkerställa kvaliteten på konferensresorna och där igenom kan Resia ge företagen 

trovärdig råd. Bergzén förklarar att Resia i Växjö har hittat en bra lösning på att ge 

kunder trovärdiga råd. Efter att kunderna kommit hem från sin semester ringer företaget 

upp och frågar hur resan varit, om kunden då säger att exempelvis en restaurang varit 

bra, gör de en notering och använder det rådet till andra kunder. Bergzén förklarar att de 

även gör studieresor, men det finns varken tid eller pengar till att besöka alla platser. Då 

är tidigare kunder ett bra sätt att få information som kan användas till goda råd som till 

slut ska utveckla produkten. 

 

Kotler et al. (2013) skriver om priset på ett erbjudande och menar att prissättningen 

beror på köparens uppfattning om värdet och benämner det som värdebaserad 

prissättning. Bergzén förklarar att Resias egenkomponerade resor är lite dyrare än om 

resan byggs ihop själv utan att gå via resebyrån. Normann och Ramirez (1993) anser att 

tjänster blir allt mer komplexa och det krävs ofta fler relationer för att skapa en tjänst. 

Bergzén förklarar att den egenkomponerade resan är en gruppresa, skapad genom 

personliga kontakter, och att det kan ge en extra upplevelse. Det finns en målgrupp som 

efterfrågar gruppresor. Grönroos (2008) menar att värdehöjande tjänster är tjänster som 

egentligen inte behövs för att kärntjänsten ska fungera, men att det ger tjänsten ett ökat 

värde. Bergzén pratade om att gruppresor gav en extra dimension till deras resor, samt 

att de använde sig av en guide som var med hela resan, just för att skapa en 

gruppkänsla. 
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5 Slutsats  
I vårt avslutande kapitel presenteras svar på den valda forskningsfrågan för att på så 

sätt uppfylla syftet med uppsatsen. Inledningsvis repeteras uppsatsens forskningsfråga 

och syfte. Slutsatsen delas sedan in i produktutveckling och marknadsföring. Den sista 

delen handlar om implikationer för praktiker.   

 

Forskningsfråga  

Hur kan resebyråer använda sina relationer med leverantörer och samarbetspartners för 

att förbättra marknadsföringen och produktutvecklingen?  

 

Syfte  

Syftet med den här rapporten är att förstå lokala Resebyråers relationer och samverkan 

ur ett nätverksperspektiv, för att kunna analysera produktutvecklingen och 

marknadsföringen.  

 

5.1 Produktutveckling  

Ur resultaten från vår undersökning kan vi se tendenser till en rad olika samarbeten som 

i förlängningen innebär en produktutveckling. Det första exemplet på en 

produktutveckling är samarbetet mellan Kalmar Öland Airport och de lokala 

resebyråerna. Det finns en ökad efterfrågan på marknaden att resa från sin lokala 

flygplats, tillsammans försöker då flygplatsen och resebyråerna påverka charterbolag 

och flygbolag att flyga från just Kalmar Öland Airport. Det här görs för att utveckla 

produkten och underlätta för kunderna. Det andra exemplet på en produktutveckling är 

samarbetet kring studieresor. Wahlgren förklarade att studieresorna genererade ett 

kunskapsutbyte, dels fick de förslag på hur resorna kunde förbättras och dels fick 

resebyråerna mer kunskap om resan. Den kunskapen skulle leda till att resesäljaren 

skulle kunna ge trovärdiga råd om resan. Det skapas alltså en win-win situation där båda 

parter gynnas av samarbetet. Berg förklarade att deras resesäljare hade åkt på 

kryssningsresor med de rederier de är återförsäljare till, det för att ge säljaren mer 

kunskap kring vad den säljer. Det skulle i sin tur leda till en produktutveckling då 

säljaren vet hur det fungerar och kan ge goda råd kring resan. Bergzén förklarade att det 

var dyrt att åka på studieresor, men att det ändå förekom. De hade där emot hittat ett 

billigare alternativ att få information om destinationer, nämligen genom tidigare kunder. 
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Tidigare kunders råd och rekommendationer kunde användas till nya kunder som 

trovärdiga råd för att på så vis nå en produktutveckling.  

 

Relationer, nätverk och samarbete är något som Bergzén utnyttjar och har tagit vara på. 

Genom sitt kontaktnät har Resia i Växjö satt ihop en resa som avgår i höst till Sydafrika. 

Resan är speciellt riktad mot en specifik målgrupp som efterfrågar just gruppresor och 

gruppsammanhållning. Vi anser att detta är något som höjer värdet för kunden samtidigt 

som Resia i Växjö hittar ett nytt sätt att sälja resor på. Kunderna är också beredda på att 

betala mer för denna typ av sammanhållning. Det här är ytterligare ett exempel på 

produktutveckling genom relationer.  

 

Berg berättade om sina relationer till agenterna som bokade hotell åt Big Travel i 

Kalmar, det har resulterat i en VIP-status. Statusen innebar förmåner så som att de kan 

boka av hotell samma dag som resenären skulle anlända. Relationen har alltså resulterat 

i förmåner som i slutändan gynnar konsumenten, vilket vi anser är ett tydligt exempel 

på en produktutveckling till följd av samarbeten och relationer. Hagert von Wendel 

hade en annan syn på produktutveckling och Resia i Kalmar hade flera låg-engagerande 

relationer med ett prisfokus. Det vill säga, Resia bokade alltid via de agenterna som var 

billigast för tillfället. 

 

Resebyråer kan använda sina relationer med leverantörer och samarbetspartners för att 

förbättra produktutvecklingen. Samarbeten kräver ett visst informationsutbyte och det är 

viktigt att ta vara på varandras kunskap för att kunna nå en produktutveckling. Vi anser 

att om resebyråerna tar vara på varandras kompetens, leder detta till ökat förtroende 

vilket i sin tur kan leda till gemensamma innovativa produktutvecklingar. Det behöver 

således inte vara innovativa produktutvecklingar, samarbeten som leder till förmåner för 

resebyråer kan också resultera i relativt enkla lösningar för produktutveckling. Ett 

exempel på det kan vara Bergs VIP-status.  

 

5.2 Marknadsföring  
Undersökningen visar att Resebyråer kan använda sig av flertalet olika 

samarbetspartners för sin marknadsföring. Berg på Big Travel i Kalmar har visat att ett 

stort nätverk skapar möjligheter för kontoret. Nätverket är inte begränsat till 

turismbranschen, utan några av de viktigaste relationerna finns inom andra branscher, 



  
 

50 

exempelvis relationen till företaget Pontuz Löfgren. Genom resereportagen i Nytt 

Boende nås en bredare publik och Big Travel får synas i media. Vi menar, med stöd ur 

resultatet av undersökningen, att gemensam marknadsföring kan gynna båda parter och 

skapa en win-win situation. Bergzén hade tydliga planer på att skapa samarbeten lokalt i 

Växjö som syftade till gemensam marknadsföring. Att tillsammans med andra företag 

skapa en kokbok skulle leda till att flera företag skulle få synas samtidigt som de delade 

på kostnaderna. Det här anser vi vara goda och kreativa tankar för resebyråer att skapa 

nya lokala relationer. Relationerna kan i framtiden leda till fler gemensamma 

marknadsföringsaktiviteter.  

 

En viktig uppgift för resebyråerna är att sälja leverantörernas kampanjer. Det skapas då 

ett förtroende i relationen mellan resebyråerna och leverantörerna. Det leder i sin tur 

ofta till en bra position för resebyråerna när det gäller gemensamma 

marknadsföringsaktiviteter. Säljer resebyråerna de resor leverantörerna vill ha sålda kan 

förtroendet öka, och då är leverantörerna mer benägna att bidra till marknadsföringen. 

Att sälja kampanjerna kräver även ett engagemang från resebyrån. Det skapas även en 

win-win situation då resebyrån får sälja billigare resor, samtidigt är det just de resorna 

som leverantörerna vill ha sålda. Vi anser att det här exemplet är ett av de mest konkreta 

sätten att skapa förtroende i de relationer resebyråerna har. Förtroendet förhöjer 

chanserna till gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Leverantörerna är mer benägna 

att investera i relationer där det finns ett förtroende. Det är i de här situationerna 

resebyråer kan visa hur viktiga de är för leverantörerna, något som Berg och Bergzén 

även diskuterade.  

 

Resebyråer har många olika evenemang med sina samarbetspartners. Evenemangen ger 

resebyråer och samarbetspartners chansen att synas och marknadsföra sina produkter 

tillsammans, det leder alltså till en gemensam marknadsföring. Något som Berg lägger 

stor vikt vid är det sociala kapitalet, hon försöker på evenemangen att marknadsföra sig 

själv och Big Travel genom att integrera med andra människor och företag på plats. 

Gemensamma evenemang kombinerat med det sociala kapitalet ger goda förutsättningar 

för nya relationer och utvecklade marknadsföringsaktiviteter. Genom evenemang kan en 

bredare publik nås, då det under dessa evenemang sker en kombination av olika nätverk. 

Under evenemangen sker en interaktion mellan besökarna och företagen och därmed 

kan nya kundkontakter skapas, vilket leder till en utökad marknadsföring.  
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Resebyråer kan använda sina relationer med leverantörer och samarbetspartners för att 

förbättra marknadsföringen. Det kan göras genom den sociala aspekten av en relation 

och genom att skapa förtroende för varandra. Det måste finnas engagemang från båda 

företagen för att en gemensam marknadsföring ska kunna utvecklas och därmed kan 

marknadsföringen även förbättras. Vi anser att resebyråerna bör utnyttja sitt nätverk och 

sina samarbetspartners olika kompetenser och kunskaper och därmed skapa resursutbyte 

mellan varandra. Gemensam marknadsföring syftar till att skapa win-win situationer, ett 

tydligt exempel är när resebyråerna säljer leverantörernas kampanjer. Det leder också 

till ett ökat förtroende mellan företagen.  

 

5.3 Implikationer för praktiken  
Under studiens gång har vi undersökt olika resebyråer och deras leverantörer. Vi har 

kunnat identifiera likheter och olikheter mellan de olika resebyråerna. Vi har också 

kunnat identifiera en rad olika möjligheter. Likheterna som vi har identifierat är att 

samtliga resebyråer har betonat vikten av relationer och nätverk. Olikheterna är hur 

samtliga av resebyråerna använder sig av relationerna och nätverket. Möjligheterna vi 

har identifierat för att förbättra marknadsföringen och produktutvecklingen för 

resebyråer är fyra områden enlig följande:  

 

Öka förtroendet 

Öka förtroendet genom att lyssna på leverantörerna och vilka resor de vill sälja. Genom 

att sälja de resor som leverantörerna vill ha sålda visar resebyråerna sin betydelse och 

kan genom det skapa en gemensam produktutveckling och en gemensam 

marknadsföring. 

  

Utbyte av kunskap och resurser 

Studieresor och gemensamma aktiviteter gör att utbytet av kunskaper och resurser 

mellan företagen ökar. Detta medför i sin tur att kunskap och trovärdigheten ökar, vilket 

leder till produktutveckling och förbättrad marknadsföring.  

 

Skapa hög-engagerande relationer 

Hög-engagerande relationer är något vi anser är betydande när det kommer till 

långsiktig produktutveckling och marknadsföring. Med hjälp av den sociala 
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interaktionen som sker mellan företagen, kan detta skapa betydande konkurrensfördelar 

och även skapa socialt kapital. 

 

Utveckla lokala nätverk  

Resebyråer har möjligheter att utveckla det lokala nätverket. Genom att söka 

samarbeten med lokala företag blir marknadsföringen bredare på en lokal nivå och 

företaget skapar en lokal anknytning. Vi anser att resebyråerna bör utnyttja de lokala 

resurserna och ta vara på varandras kompetens och kunskap för att uppnå en win-win 

situation när det gäller marknadsföring och produktutveckling. Ett exempel på det kan 

vara ett samarbete med restauranger. Samtidigt som restaurangerna serverar en utländsk 

rätt, kan de berätta att det går att boka en resa till rättens ursprungsland. Bokningen kan 

göras på den lokala resebyrån. Resebyrån kan i sin tur rekommendera sina kunder att 

testa en maträtt från det landet de just bokat sin resa till, och där med rekommendera 

den restaurang de har en relation med. Det skulle skapa en win-win situation för både 

lokala restaurangen och lokala resebyrån.  
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I 
 

Bilagor 

 
Bilaga A - Intervjuguide Resebyrå 
 

Kan du börja med att berätta lite kring hur ni arbetar här? 

 

Hur ser era samarbeten ut med era leverantörer? 

 

Har ni några lokala samarbeten? 

 

Hur ser utbytet med leverantörer ut? Exemeplvis erfarenheter eller kunskap. 

 

Hur ser det ut när ni producerar och konstruerar era erbjudanden? 

 

Är det några leverantörer som ni använder som ni anser att vi borde intervjua? 

 

 
Bilaga B - Intervjuguide Leverantör 
 

Kan du börja med att berätta lite kring hur ni arbetar här? 

 

Hur ser era samarbeten ut med resebyråer? 

 

Hur ser utbytet med resebyråer ut? Exemeplvis erfarenheter eller kunskap. 

 

Hur ser samarbetet med resebyråerna ut när ni producerar och konstruerar era 

erbjudanden?  

 


