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Abstract 
 

 
In this paper we have investigated travellers buyingdecision-making process when 
choosing a travel agency in order to buy a chartertour in context regarding if they travel 
as; Friends, Younger couple, Family with children or Older couple. 
In prolongation this is an attempt to fulfill the main purpose of the paper, namely to 
investigate whether or not these four different types of clientele are loyal or not towards 
travel agencies and the main reasons for this. 
 
In order to achieve this purpose we have performed a qualitative investigation. In total 
we have conducted 12 focus groups á 5 people with these four different types of clientele 
combined with three semi-structured intervjues with representatives from the four largest 
travel agencies in Sweden today. 
 
According to our investigation Families with children prioritize quality regarding which 
agency to buy a trip from and proved to be the most brand loyal clientele. Regarding the 
other three types of clientele the decision of which agency to purchase a trip from was 
made based on such factors as the purpose of the trip, travel companions, personal 
economy and age. Put together, these factors made it hard to establish loyalty for these 
three types of clientele and especially for people travelling with friends.  

 
Our studie shows that loyalty as a term is not easily used. In the business of travelling we 
mean that the highest form of loyalty is a behaviouristic form called false or practical 
loyalty. This  excludes the more preferable one where the consumer also has a positive 
attitude towards the brands, called hyper/true loyalty. According to us this is based on 
the fact that consumers have such a hard time telling the brands of the different travelling 
agencies apart due to their similar marketing efforts and range of products. A what may 
appear to be loyal behaviour is therefore, according to our research, not always what it 
seems. But is rather a behaviour formed by such things as indulgence to select another 
travel agency especially regarding the clientele Families with children who need to 
fullfill a need of safety something that the travel agencies misstake for hyper/true loyalty. 
 
 
Keywords: Loyality, Travel agency, Consumer behaviour, Travellers, Brand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Sammanfattning 
 
 

I denna uppsats har vi undersökt charterresenärers köpbeslutsprocess vid val av 
researrangör om de reser som: Kompisgäng, Yngre Par, Barnfamilj, eller Äldre Par. I 
förlängningen syftar detta till uppsatsens egentliga mål, nämligen att undersöka om dessa 
fyra olika typer av grupper är varumärkeslojala eller inte med avseende på researrangör 
samt vad detta beror på.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte har vi genomfört kvalitativa undersökningar. Totalt har vi 
genomfört 12 fokusgrupper á 5 personer med de fyra olika kundgrupperna och tre semi-
strukturerade intervjuer med representanter från Sveriges fyra största researrangörer. 
 
Barnfamiljer visade sig främst prioritera kvalité samt var den mest lojala kundgruppen.  
För de tre övriga kundgrupperna fattades beslut angående val av researrangör på basis 
av faktorer såsom resans syfte, resesällskap, ekonomi och ålder, vilket försvårande 
förekomsten av lojalitet hos dessa resenärer.  
 
Vår studie visar att lojalitet som term inte bör brukas lättvindigt. Inom resebranschen har 
vi kommit till slutsatsen att den högsta formen av lojalitet som kan uppnås är en 
beteendemässig sådan, kallad falsk alternativt praktisk lojalitet. Denna exkluderar den 
mer fördelaktiga sorten där konsumenten även har en positiv attityd gentemot 
varumärket, kallad hyper/sann lojalitet. Detta beror enligt oss på att konsumenterna hade 
så svårt för att åtskilja researrangörerna på grund av deras likartade marknadsföring 
och utbud. Ett tillsynes lojalt beteende är därmed, i enlighet med denne studie, inte alltid 
vad det verkar vara. Beteendet formas snarare av bekvämlighet att stanna hos befintlig 
researrangör i synnerhet för kundgruppen Barnfamiljer som söker uppfylla en känsla av 
trygghet, något researrangörerna misstar för hyper/sann lojalitet. 
 
Nyckelord: Lojalitet, Researrangörer, Konsumentbeteende, Resenärer, Varumärke. 
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1    Inledning 
 
Följande kapitel syftar till att belysa det huvudsakliga problemområdet med dess bakgrund 
samt syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 

Solidaritet, pålitlighet, trohet, trofasthet. Alla är de synonymer till ett ord med stor innebörd 
nämligen lojalitet. Ordet betyder olika saker för olika människor och kan vara av större eller 
mindre betydelse men för marknadsförare är det ett mycket viktigt ord som beskriver den 
eftersträvansvärda kunden, den lojala kunden, lojalitet mot företaget, lojalitet mot 
varumärket.  
Alla har vi väl några särskilda produkter som vi aldrig skulle välja bort, kanske på grund av 
att vi är lata och inte vill byta bort något som fungerar, kanske för att vi gillar själva 
produkten eller tjänsten eller kanske kort och gott för att företaget och dess varumärke har 
lyckats representera något som vi som konsument kan identifiera oss med. Till exempel den 
medelålders Volvoföraren som fnyser åt andra bilmärken, tonåringen som endast tvättar håret 
med Fructis hårschampo eller hemmafrun som endast använder Barilla pasta.  
 
Ball & Goodwin (1999) menar att lojala kunder är en av de största tillgångarna som ett 
företag kan ha eftersom starka attityder motstår förändringar. Lojala kunder utgör en stark 
konkurrensfördel för företaget. Bland annat visar undersökningar att 80 procent av företagets 
vinst kommer från 20 procent av kunderna. (Ball & Goodwin, 1999). 
 
Men hur är det inom resebranschen? Enligt våra efterforskningar är få uppsatser skrivna inom 
ämnet lojalitet gällande resebranschen eller snarare om lojalitet för researrangörer. Detta trots 
att turism är världens största industri. (Middleton & Clarke, 2001) Den konstanta 
tillväxttakten gör att turism är en av de mest anmärkningsvärda ekonomiska och sociala 
fenomen under det senaste århundradet. År 1950 var antalet internationella turistankomster 
endast 25 miljoner vilket kan jämföras med siffran för år 2004 som approximativt uppgick till 
763 miljoner, det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6.5 procent. (UNWTO, 
2005) 
 
FN´s specialiserade byrå ”The World Tourism Organisation” (UNWTO) publicerade i januari 
år 2006 en rapport som visade att den internationella turismen var på starkt uppåtgående. 
Trots diverse terrorattacker och naturkatastrofer såsom tsunamin i Indiska Oceanen och den 
långa och svåra orkansäsongen som bland annat slagit hårt mot New Orleans i USA, så 
lyckades resebranschen, efter tre år präglade av stagnation, nå väldigt positiva resultat redan 
år 2004. Med en ökning på 10 procent jämfört med år 2003 innebar det den bästa tillväxten de 
senaste 20 åren. (UNWTO, 2005)  
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"We are confident that the tourism sector is back on the right track after three difficult years 
and though still in commotion over the tragic events in Asia, the tourism sector will surely 
show again its extraordinary resilience and its ability to overcome difficulties by making an 
important contribution to the quick recovery of the affected countries" (Francesco Frangialli, 
Generalsekreterare för WTO, hämtat via ingångsidan http://www.world-tourism.org/, 2006-
05-10 kl 16.00)  
 
Tillväxten för resebranschen fortsatte stabilt under år 2005. Mängden av internationella 
turistankomster växte år 2005 med 5.5 procent och uppgick till den högsta siffran någonsin, 
808 miljoner stycken. UNWTO menar att tillväxten för år 2006 kommer att vara fortsatt hög, 
dock något lägre än för år 2005. Prognosen stöds av fortsatt goda förhållanden för 
världsekonomin för större delen av världen samt de förbättrade prognoserna för de centrala 
Europamarknaderna. (UNWTO, 2005) 
Enligt turiststatistiken från Nutek gjorde svenskarna 12,5 miljoner resor med övernattning i 
utlandet fördelat på 2,2 miljoner affärsresor och 10,3 miljoner fritidsresor under 2005. 
(NUTEK, 2006) 
 
I takt med att marknaden växer lavinartat har det lett till att konkurrensen på marknaden idag 
är större än någonsin och till en överetablering av researrangörer på marknaden. Resor 
klassificeras som sällanköpsvaror tillhörande underhållningsindustrin och är priskänsliga med 
hög priselasticitet. Det beror på att utbudet av resor på marknaden är relativt stort av liknande 
researrangemang från flera olika researrangörer. (Ticket, hämtat 2006-03-09 kl 14.45) 
 

1.2 Problematisering 
 

I dagens konsumtionssamhälle menar Roberts (2004) att branscher överlag möter en mer 
kräsen kund. Nu handlar det till stor del om att kunden skall uppleva en speciell känsla där de 
mer immateriella delarna i ett varumärke och relationerna är de komponenter som väger 
tyngst. Om företag lyckas identifiera dessa faktorer, och därigenom undgår ren prispress, 
menar Roberts att grunden för en långsiktig konkurrensfördel bör uppstå. Dagens kunder är 
mycket välinformerade och översköljda med information vilket dock gör detta till en stor 
utmaning att lyckas med. (Roberts, 2004)  

 
Schriver (1997) menar att kunder förr, överlag, var lojalare än dagens konsumenter. De 
arbetade för ett och samma företag och de röstade på samma parti under hela sitt liv. Idag är 
kunderna mer ombytliga och därmed blir det svårare för företagen att få lojala kunder. Enligt 
Schriver (1997) beror detta främst på fyra faktorer. Dels är sortimentet mycket större idag och 
därmed överväldigas kunderna av de många valmöjligheterna. Det leder i sin tur till att 
kunden inte har tid till att vara lojal. Kunden väljer det som är snabbt och bekvämt, inte det 
som är mest prisvärt. Dels beror det på tillgänglighet. Numera har kunden tillgång till en stor 
mängd information vilket underlättar jämförelser mellan företagen. Samtidigt skapar det 
kräsnare kunder. De vet vad de vill ha och var de kan finna det billigaste alternativet. 
Dessutom är det svårare att vara lojal på dagens marknad när skillnaderna mellan företagen 
och dess produkter och prissättning har minskat. (Schriver, 1997) 
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Bareham (2004) menar att dagens kunder även är svåra såtillvida att det är svårt att fastställa 
deras beteenden och förutsäga deras köp. Dessutom menar han att dagens konsumenter beter 
sig alltmera särpräglat där samma kund har olika handlingssätt för olika typer av köp. Oftast 
rör det sig om en komplicerad kombination av motiv som påverkar kundens val av produkt. 
(Grip Röst et al, 2003)  
 
På dagens resemarknad konkurrerar de flesta researrangörer med liknande erbjudanden och 
priskonkurrensen tilltar för homogena produkter. I ekvationen är det avgörande att 
researrangören inte förbiser den mest givna och självklara faktorn av dem alla: ett ökat 
kundvärde. Det är nämligen denna faktor som kan urskilja de likartade företagen från 
mängden och hjälpa dem att vinna kunder.  

 
Såväl Grönroos (1992) som Söderlund (2001) menar att tjänster har kommit att bli alltmer 
relationsorienterat. Företag ska satsa på dess befintliga kunder. Alerius et al (2002) instämmer 
i denna tankegång och menar att befintliga kunder ger mer än dubbelt så mycket kapital som 
nya kunder, bland annat eftersom dessa är i högre grad tillgängliga för merförsäljning samt att 
de fordrar mindre kundstöd än nya kunder.  

 
Idealtillståndet är enligt Dahlén (2002) hyperlojalitet, det vill säga att kunden både är 
attitydmässigt och beteendemässigt lojal mot företaget. Dick och Basu (1994) benämner 
denna typ av lojalitet som sann lojalitet, vilket ses som resultatet av det starka samband som 
finns att hitta mellan kundernas relativa attityd och deras återkommande stöd för en viss 
produkt. I slutändan är det varumärket som konsumenten känner förtroende för och som han 
eller hon även kommer att vara lojal mot. (Dahlén, 2002; Dick & Basu, 1994) 

 
För att beakta lojalitetens förutsättningar bör man se till resebranschens aktuella situation. 
Sverige befinner sig idag i en högkonjunktur och man har registrerat att de svenska 
resenärerna nu bokat in sig på fler resor än tidigare:  
 
”Trots höjda priser i år - som följd av svag krona och dyrare bränsle - ökar bokningarna 
igen. Charterarrangörerna är nöjda.”  (Henrik Sax, Karl. 2006-03-24) 
 
De ekonomiska prognoserna talar alla om att år 2006 blir ett bra år för hushållen med en rejäl 
ökning av inkomsterna vilket gör att mer pengar kan läggas på sådant som resor. (TT, 2006-
01-18) 
 
”Det är ett trendbrott mot den extrema lågpristrenden som rått de senaste åren”, säger Lottie 
Knutsson (informationsdirektör på Fritidsresor) och syftar på att fler resenärer än någonsin 
köper dyra resor. (Sjöshult, Fredrik. 2004-12-21 ) Med andra ord kan man då dra slutsatsen att 
det inte endast är pris som spelar in vid val av researrangör. Köpet styrs även av andra 
faktorer, frågan är bara vilka och hur påverkar dessa processen att skapa lojalitet? 
 
Majoriteten av de fyra största researrangörerna menar att det i nuläget generellt existerar 
varumärkeslojalitet bland resenärer: 
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”Ja, jag anser att man kan prata om varumärkeslojalitet i bemärkelsen att kundernas attityd 
till ett företag spelar in när man fattar sitt köpbeslut.” (Marcus Hammarström, Tactical 
Marketing, Fritidsresor) 
 
”Vi ser ett tydligt samband mellan attityderna till vårt varumärke och försäljningen och det 
är därför viktigt för oss att på alla sätt arbeta för att göra våra kunder så nöjda att de 
återvänder.” (Annika Heinmetz, Marknadschef, VingFlex) 

 
Researrangörerna talar om att den lojalitet som förekommer inbegriper kundens attityd 
gentemot varumärket i samband med en beteendemässig lojalitet. Utifrån detta menar vi att 
lojaliteten ifråga kan klassificeras som hyper/sann lojalitet i enlighet med Dick och Basus 
samt Dahléns termer. 
 
På grund av branschens struktur och utseende har alltså konkurrensen ökat och kundbeteendet 
förändrats. Vidare karakteriseras researrangörerna av liknande produkterbjudanden och det 
har blivit vanligare med sista-minuten resor*. Samtidigt som det är viktigt att skapa lojalitet 
bland kunder så är det, som vi beskrivit, svårare att göra det idag. Då är frågan, kan denna 
hyper/sann lojalitet, som researrangörerna talar om, existera på dagens marknad gentemot 
researrangörer? Ännu viktigare är frågan; Finns lojalitet inom resebranschen och hur ser den 
egentligen ut? 
För att ta reda på detta måste man undersöka resenärernas köpbeteende och de 
bakomliggande faktorer vid köp av en resa, vilket är vad vi ämnar göra i denna uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
* Med sista-minuten resor avses i denna studie sådana resor som utförs inom ramen för charterresor. 
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1.3 Forskningsfråga 
 

• Existerar varumärkeslojalitet hos charterresenärer inom resebranschen?  
 

1.4 Syfte 
 

I uppsatsen ämnar vi undersöka hur resenärers köpbeslutsprocess ser ut vid utvärdering av 
alternativen med avseende på researrangör. I förlängningen syftar detta till uppsatsens 
egentliga mål, nämligen att undersöka om charterresenärer är varumärkeslojala∗∗ eller icke 
varumärkeslojala, med avseende på researrangör samt vad detta beror på.  
 
Målsättningen med vår uppsats är att den kan utgöra ett bidrag till en ökad medvetenhet bland 
aktörerna i resebranschen så att dessa mer effektivt kan anpassa och rikta sin marknadsföring 
för att skapa varumärkeslojalitet hos resenärerna som i dagsläget inte är lojala och förstärka 
den lojalitet som råder hos befintliga resenärer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗∗ I denna uppsats ser vi som författare att den ultimata lojala kunden är den som är beteendemässigt, repetitivt 
lojal såväl som attitydmässigt lojal, trogen varumärket vilket överensstämmer med resebranschens uppfattning. 
Denna typ av lojalitet sammanfattas under termerna hyper/sann lojalitet 
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1.5 Disposition 
 
Nedan följer en kort beskrivning av varje kapitels innehåll för att ge en översiktlig bild av 
uppsatsens upplägg.  
 
I kapitel 1 inleder vi med bakgrundsbeskrivning av och en problemdiskussion kring ämnet i 
fråga. Vi diskuterar ämnets relevans genom att betona vikten av lojaliteten relaterat till 
dagens förutsättningar på marknaden. En kortfattad beskrivning av resebranschen och 
resemarknad ges med fokus på tillväxt, storlek, trender och tendenser. Detta för att ge läsarna 
en bild av dagsläget. Problemdiskussionen mynnar ut i uppsatsens forskningsfråga och syfte.  
 
Kapitel 2 är en presentation av de teorier vi funnit relevanta för uppsatsens område och ämne. 
Syftet är att skapa en teoretisk referensram som dels ska bidra till att läsarna får en ökad 
förståelse för problemområdet och dels för att underlätta den empiriska datainsamlingen och 
analysen av de erhållna data.  
 
Kapitel 3 är en beskrivning och motivering av det vetenskapliga förhållningssätt, 
forskningsansats, forskningsmetod och datainsamlingsmetod som använts för att besvara 
forskningsfrågan och uppnå syftet. I kapitlet redogörs även vårt tillvägagångssätt vid 
genomförandet av fokusgrupperna och intervjuerna.  
 
I kapitel 4 redovisas empirin som insamlats genom fokusgrupper med resenärer och intervjuer 
med researrangörer. För att få en så klar bild som möjligt presenteras insamlad data för 
kundgrupperna var för sig. I kapitlet finns även citat återgivna från våra undersökningar. 
 
I kapitel 5 ges en analys av empirin för vart och ett av kundgrupperna samt för 
researrangörerna. Detta görs med hjälp av teorierna som redovisades i kapitel 3. Vidare 
presenteras en egen modell som visar de undersökta kundgruppernas preferenser gällande pris 
kontra kvalitet vid val av researrangör och köp av charterresa i anslutning till analysen av 
varje kundgrupp. I slutet av kapitlet redovisas en modell av lojaliteten över tiden som 
åskådliggör lojalitetsgraden i enlighet med konsumentens nuvarande livsfas. I kapitlet 
återfinns även en modifierad modell av den grundläggande köpprocessmodellen anpassad till 
resenärernas beteende och attityder. 
 
Kapitel 6 utgörs av slutdiskussionen. Inom ramen för denna slutdiskussion redogörs det vi har 
kommit fram till i uppsatsen. Våra egna reflektioner präglar diskussionen och slutsatserna 
kopplas till problemformuleringen och syftet som presenterades i första kapitlet.  
Dessutom ges förslag på vidare forskning inom det berörda området. 
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- Turism, världens största industri med 
konstant tillväxttakt 
- Svenska konsumenter köper allt dyrare 
resor 
- Överetablering av researrangörer, 
marknaden kännetecknas av likartade 
erbjudanden 
- Generellt är det svårt att skapa lojalitet 
men viktigt  
- Konsumenter var generellt sett lojalare förr 
 
 

- Lojala kunder är lönsammare än nya 
kunder 
-  Researrangörerna hävdar att det 
existerar lojalitet  
-  Kan lojalitet existera i denna pris- och 
konkurrenspressade bransch? 
- Ideal tillstånd: hyperlojalitet - attityd- 
och beteendemässig lojalitet, 
Majoriteten av researrangörerna menar 
att denna typ existerar. Vi ifrågasätter 
detta. 
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2    Teori 
 
I vårt teorikapitel kommer vi att ta upp teorier som kan bidra till en ökad förståelse för 
problemområdet samt en referensram för att underlätta den empiriska datainsamlingen.  

 

2.1 Lojalitet 
 

Inom näringslivet har lojalitet blivit ett allt viktigare begrepp vilket dels kan förklaras av att 
allt fler inser dess betydelse för lönsamheten och dels av den ökande konkurrensen. Dock har 
en stor del av marknadsföringens fokus legat på att attrahera nya kunder, det vill säga att 
sälja, framför att behålla och bygga upp relationer med befintliga kunder. Detta trots att det 
kostar fem gånger så mycket att skaffa en ny kund än att behålla en existerande kund. 
Dessutom ökar vinsten per kund ju längre hon stannar kvar. (Kotler,1999)  

2.1.1 Begreppet lojalitet 
Det finns många olika definitioner på lojalitet.  
Richard Oliver, professor inom marknadsföring, definierar lojalitet som: 
 
”A deeply held commitment to re-buy or repatronize a preferred product or service in the 
future despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause 
switching behaviour.” (Richard Oliver enligt Philip Kotler, 1999, s. 294 ) 

 
Söderlund menar att lojalitet är viljebaserat. Andra förutsättningar för lojalitet är att 
konsumentens lojalitet riktar sig mot någon typ av objekt och att det avser ett förhållande över 
tiden. Den senare faktorn kan delas in i två världar: 
• Den fysiska världen (det observerbara beteendet) 
• Den mentala världen (konsumentens attityder och intentioner) 
(Söderlund, 2001).  
 
Lojalitet kan även vara överförbart och därmed utgöra ett ärvt beteende. Så här uttrycker 
Söderlund det:  
 
”Ja, det har faktiskt visat sig vara så i en del fall, och framförallt verkar mammor överföra 
lojalitet till sina döttrar.”  (Intervju med Magnus Söderlund, 2006-05-02) 
 

Vi menar dock att det inte är så enkelt att kategorisera konsumenterna som antingen lojala 
eller icke- lojala. Om en kund blir ”stämplad” som det ena alternativet säger det att kunden 
uteslutande handlar av ett företag och det andra alternativet att kunden inte uppvisar tecken 
till lojalitet gentemot företaget. Det är därför mer relevant att prata om olika grader av 
lojalitet som bland annat Feurst gör. En konsument kan vara mindre eller mer lojal jämfört 
med andra konsumenter. 
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Repetitivt 
beteende 

Lågt 

Lågt Högt 

Relativ 
attityd 

 
Latent lojalitet 

 
Lojalitet 

 
Ingen lojalitet 

 
Falsk lojalitet 

Högt 

Fig 1 

 

2.1.2 Olika grader av lojalitet 
Feurst (1999) gör en indelning av lojaliteten i fyra grader från yttre tvång till inre hängivelse: 

 
1. Tvingad lojalitet (inlåsning) 
2. Köpt lojalitet (exempelvis lojalitetskort) 
3. Praktisk lojalitet (kunden är lojal av bekvämlighetsskäl) 
4. Engagerad lojalitet (handlar om commitment) 

 
De två första graderna av lojalitet är enkla att åstadkomma och lika enkla för en konkurrent 
att ta över och därför benämns de för lömsk lojalitet. Lojalitetsprogram är förknippat med 
denna sorts lojalitet. Vidare menar Feurst att ju större kundengagemang i erbjudandet desto 
högre grad lojalitet. (Feurst, 1999)  

2.1.3 Beteende- och attitydmässig lojalitet 
Dick och Basu (1994) har gjort följande indelning av lojalitet efter dimensionerna attityd och 
beteende: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
                                                                  Beteende- och attitydmässig lojalitet (Dick & Basu, 1994) 
   
 

• Latent lojalitet uppstår när en person har höga tankar gentemot en produkt men köper det 
sällan. 

• Lojalitet avser en person som både hängiven och frekvent köpare av en viss 
produkt/varumärke. En sådan person är även benägen att sprida rykten. 

• Falsk lojalitet avser frekventa återköp men som beror på att det bara finns en leverantör 
eller av bekvämlighetsskäl.  

• Ingen lojalitet förekommer när en person varken är hängiven eller frekvent köpare.  
 

Dick och Basu påpekar att varken beteende- eller attityddimensionen kan enskilt förklara 
”sann” lojalitet vilket även Dahlén vidhåller. Att en kund gör flera återköp av ett visst 
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varumärke behöver inte innebära att kunden föredra detta varumärke framför andra inom 
samma kategori. (Dick & Basu, 1994., Dahlén, 2002)  

 
En kund som är attitydmässigt lojal är mer intresserad av att ha en värdebaserad relation med 
företaget, vilket oftast är fallet med livsstilsprodukter såsom bilar där köpet kräver högre 
engagemang från kundens sida. En kund som exempelvis köper en Porsche vill gärna 
identifiera sig med de värden som varumärket signalerar och är därför mer benägen att ha en 
relation med detta varumärke. (Dahlén, 2002) Ett annat kännetecken är att kunden inte 
behöver stimuleras till återköp med hjälp av olika påverkansfaktorer såsom pris och reklam. 
Day kallar detta för sann lojalitet och menar att sådana kunder är mindre benägna att byta 
även i de fall då andra alternativ dyker upp till skillnad från personer som har en falsk 
lojalitet. (Day enligt Söderlund 2001). 
 
Beteendemässigt lojala kunder är däremot inte intresserade av att ha en känslomässig 
förbindelse med produkten/varumärket. Om problem eller besvärligheter uppkommer byter 
kunden utan större tveksamheter företag. I sådana fall menar Dahlén att företagen skulle tjäna 
på att ha transaktionsbaserade relationer med kunderna. Fokus ligger på kundens beteende 
och det handlar om att förenkla för kunden och anpassa sig efter hennes inköps- och 
konsumtionsvanor till exempel genom att automatisera beställningar, ge påminnelser ifall hon 
har glömt något, ändra förpackningsstorlekar. Kunden förblir lojal även när konkurrenterna 
försöker vinna över henne för då inser hon hur stor ansträngningen blir att lära upp ett nytt 
företag om hennes preferenser och vanor. (Dahlén, 2002) 

 
Dahléns definition av beteendemässig lojalitet kan enligt oss relateras till det Dick och Basu 
samt Day benämner som falsk lojalitet och till det Feurst kallar praktisk lojalitet. Utifrån detta 
kommer vi i fortsättningen av arbetet att skriva falsk/praktisk lojalitet. 
Attitydmässig och beteendemässig lojalitet menar vi, kan härledas till Dahléns hyperlojalitet 
samt Dick och Basus sann lojalitet. Utifrån detta kommer vi i fortsättningen av arbetet att 
skriva hyper/sann lojalitet och det är denna form av lojalitet som vi ser som den ultimata och 
”högsta” formen av lojalitet som en kund kan ha.  
 

2.1.4 Kundnöjdhet och lojalitet 
Kundlojalitet kan för det mesta härledas till kundnöjdhet och är även den vanligaste 
förklaringen till lojalitet. Det är i interaktionen mellan kunden och företaget som grunden för 
kundlojalitet etableras. När kunden är nöjd och har en positiv upplevelse av interaktionen är 
sannolikheten stor för lojalitet. (Söderlund, 2001) 
 
Söderlund (2001) menar att Geyskens och Steenkamp urskiljer två huvudsakliga typer av 
nöjdhet; ekonomisk och social. Ekonomisk kundnöjdhet utgörs av kundens bedömningar av 
de olika ekonomiska erbjudandena från företagen medan social kundnöjdhet omfattar 
kundens bedömningar av de psykosociala fördelarna med respektive företag till exempel ett 
trevligt bemötande och omhändertagande. (Söderlund, 2001).  

 
Söderlund menar att en nöjd kund är en lojal kund, och en lojal kund är en lönsam kund. 
(Söderlund, 2001) 
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Hur kan då kundnöjdhet leda till lojalitet? Enligt Söderlund handlar kundnöjdhet om attityd, 
kundens sammanfattade omdöme av ett visst objekt. En attityd uppstår när kunden väger 
samman alla intryck av varumärket/produkten. (Söderlund, 2001) Företagets interna 
produktion, service och underhållning av produkt och service avgör vad kunden konsumerar 
och utgör grunden utifrån vilket kunderna formar sin subjektiva tolkning av levererad kvalitet 
och värde. Kundnöjdhet är också relaterat till kundens förväntningar. Kundens förväntningar 
byggs upp genom tidigare erfarenheter såsom inköp men också genom vännernas uttalanden 
och information från marknadsförarna. (Söderlund, 2001)   
 
Grönroos (1992) menar att konsumenter inte köper varor eller tjänster. Konsumenter köper de 
fördelar som de anser att företagets produkter erbjuder. (Grönroos, 1992)  
Kotler et al (2002) är inne på samma spår. De hävdar att det väsentliga i slutändan är kundens 
upplevda kvalitet av produkten vilket gör att konsumenten endast jämför den förväntade 
kvaliteten med den upplevda kvaliteten. I ett långsiktigt perspektiv behåller företagen sina 
kunder genom att tillfredsställa eller överträffa deras förväntningar. (Kotler et al, 2002) 
Kunden vill ju känna sig nöjd och när kunden inser vilka tidigare beteendemönster som ger 
upphov till nöjdhet upprepar kunden detta beteende. (Söderlund, 2001)  
 

2.2 Lojalitetsprogram 
 
Söderlund (2000) menar att lojalitetsprogram kan karaktäriseras som en defensiv strategi och 
att en sådan typ av strategi är lämplig i branscher där konkurrensen är hög. Defensiv strategi 
kan se ut på två olika sätt. Ena sättet är när företaget gör det kostsamt för kunden att byta 
företag genom att få kunden att känna att denne går miste om något vid byte av företag. Till 
exempel genom att tillhandahålla ett bonuspoängsystem. Det andra sättet är när företaget 
försöker binda kunderna till sig med förmånliga erbjudanden som kunden finner 
oemotståndliga. (Söderlund, 2000) 
 
Enligt Butscher (2002) ska fördelarna med ett lojalitetsprogram vara så pass uppenbara och 
värdefulla för kunden att denna tycker det är värt att identifiera sig vid varje köp. Förmånerna 
och erbjudanden ska både vara emotionella och ekonomiska, så att det tilltalar både förnuftet 
och känslorna, för att kunna skapa långsiktiga känslomässiga relationer. Olika verktyg inom 
lojalitetsprogrammen kan vara rabatter, kundklubbar, bonussystem. Ju större samhörighet 
kunderna känner med företaget, desto mer benägna är de att lämna information om sig 
själva.(Butscher, 2002) 
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2.3 Konsumentköpprocessen 
 

I Kotlers bok ”Marketing Management” finns en grundläggande modell för köpprocessen 
som är indelad i fem steg: problemidentifikation, informationssökning, utvärdering av 
alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende. (Kotler, 2003) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 

                            Konsumentköpprocessen (Kotler, 2003) 
 
 
Problemidentifikation 
En köpprocess börjar med att ett problem/behov uppstår. Behovet kan utlösas av interna eller 
externa stimulus. Intern stimulus utgörs av personliga grundläggande behov såsom hunger 
eller törst, medan externa stimulus kan till exempel vara när konsumenten ser en annons för 
en Grekland- resa.  
 
Informationssökning 
När ett behov har uppstått ägnar sig konsumenten åt att söka efter mer information från olika 
källor till exempel personliga och/eller kommersiella. Kommersiella källor utgörs av bland 
annat annonser, förpackningar och säljpersonal och har en informerande funktion. Den mest 
effektiva informationen kommer från personliga källor som innehar en legitimerande och 
utvärderande funktion. 

 
Under informationsinsamlingens gång lär sig konsumenten om konkurrerande varumärken 
och dess egenskaper. Inledningsvis beaktar konsumenten alla varumärken som är tillgängliga 
för att därefter successivt under informationsinsamlingens gång reducera antalet varumärken 
till ett fåtal slutgiltiga alternativ.  

 
Utvärdering av alternativen 
Det finns flera utvärderingsprocesser. De vanligaste är kognitivt orienterade vilket innebär att 
man antar att konsumenten fattar beslut på ett medvetet och rationellt sätt. Produkten består 
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av olika attribut med varierande förmåga att leverera de fördelar som söks för att 
tillfredsställa ett visst behov. Det skiljer sig från konsument till konsument vilket 
produktattribut som är viktigast och vikten för varje attribut. Under en 
attribututvärderingsprocess formar konsumenten attityder gentemot de olika varumärkena.   

 
Köpbeslut 
Vid det här laget ska konsumenten verkställa sin köpintention vilket även kan omfatta fem 
ytterligare köpbeslut: beslut om varumärke, återförsäljare, kvantitet, tid och betalningsmetod.  
Preferenser eller köpintentioner behöver inte utgöra pålitliga indikationer för en konsuments 
köpbeteende. Olika faktorer kan komma emellan som påverkar konsumentens beslut att 
modifiera eller undvika ett köpbeslut som till exempel omgivningens attityder. Om en person 
som konsumenten ser upp till föredrar ett visst varumärke ökar köparens preferens för just det 
varumärket. Oförväntade situationsbetingade faktorer som plötslig arbetslöshet eller sjukdom 
kan också påverka köpbeslutet. Ett viktigt begrepp i sammanhanget är den förväntade risken 
som bland annat omfattar den involverade ekonomiska risken och mängden osäkra attribut. 
Konsumenten kan reducera risken på flera olika sätt till exempel genom att välja nationella 
varumärken och samla information från vänner. 

 
Efterköpsbeteende 
Efter att konsumenten har köpt en viss produkt uppstår antingen tillfredsställelse eller 
missnöje. 
Utifrån de meddelanden som mottas från olika informationskällor formar konsumenten sina 
förväntningar. Ju större gapet är mellan köparens förväntningar och produktens faktiska 
resultat desto större blir konsumentens missnöje och tvärtom. Dessa känslor får effekter för 
en konsuments efterföljande beteende såsom återköp och återberättande bland 
bekantskapskretsen. (Kotler, 2003) 
 

2.4 Referensgrupper 
 

Kotler (2003) menar att en konsuments köpbeteende generellt påverkas av kulturella, 
sociala, personliga och psykologiska faktorer 
Kulturella faktorer består av beteenden, uppfattningar och preferenser som individen lärt sig 
sin familj eller andra för individen viktiga personer. 
Sociala faktorer kallas även referensgrupper. Enligt Kotler (2003) är en individs 
referensgrupp en grupp som, direkt eller indirekt, påverkar dennes attityd och beteende. 
Kotler (2003) menar att referensgrupper kan påverka individen på minst tre sätt. De 
exponerar en individ för nya beteenden och livsstilar. De påverkar individens attityd och 
självbegrepp och de skapar ett tryck på anpassning, på dess livsstil som kan påverka 
individens val av varumärke. 
Dessa grupper kan exempelvis bestå av familj och vänner. De innehar funktionen av att 
fungera som jämförelse eller referens till individen vid dennes köp utan att denne själv 
behöver tillhöra gruppen. (Kotler, 2003) 

 
Personliga faktorer utgörs av individens ålder och dess position i livscykel. Ytterliggare 
faktorer som kan tänkas inverka är individens ekonomiska situation och yrke. (Kotler, 2003) 
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2.5 Varumärket 
 

2.5.1 Varumärkets funktioner 
Varumärke är en form av immateriell egendom. I boken ”Marknadsför Turism” skriver Grip 
Röst et al (2003) att varumärkets funktion är att: 

 
- identifiera en speciell produkt, arrangör, resebyrå med mera, associera till de fördelar och 

den kvalitet en speciell produkt erbjuder 
- garantera ett visst mått av kvalitet 
- skapa märkeslojalitet 
- ge produkten en viss image 
 
Uggla (2003) har utvecklat en modell för att beskriva varumärkets funktioner utifrån säljarens 
och köparens perspektiv. I sammanhanget avgränsar vi oss till att endast beakta varumärket ur 
köparens perspektiv (se markerat område i Fig 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                Varumärkets funktioner (Uggla, 2003) 
    

 
Identifikation underlättar för kunden, den framtida resenären, att snabbt identifiera produkten 
och reducera kostnaden och sökprocessen i dennes köpbeslutsprocess. Den som identifierat 
ett varumärke kan välja mellan olika varianter av produkten/tjänsten inom varumärket och 
slipper på så sätt välja mellan olika varumärken. Det som identifieras är det kända, det som 
ger kunden en känsla av trygghet och varaktighet. (Uggla, 2003) 



 
 

15 

I vårt fall kan exempelvis en kund ha valt varumärket Always. Inom varumärket kan kunden 
välja mellan antingen specificerad eller ospecificerad resa.  
 
Status och prestige syftar till att påverka köparens, resenärens självbild. Vem vill köparen 
vara, vilken typ av prestige och status identifierar denne med varumärket? Man bör undvika 
att köparen inte har någon speciell relation till varumärket. Den tredje och sista funktionen 
som Uggla beskriver är kvalitetsgarantin. (Uggla, 2003) 

2.5.2 Varumärkesvärde 
Varumärkesvärde består enligt Aaker av fyra huvuddelar som är: Varumärkeskännedom, 
varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer samt just kvalitet. (Aaker, 1996) 
Aaker menar att det finns ett samband mellan pris och upplevd kvalitet. Ett starkt varumärke 
har i regel ett högre pris, samtidigt som det högre priset spelar rollen av en kvalitetssignal till 
kunden. Poängen med kvalitet är att även om företaget vet att man har hög kvalitet så måste 
man också försöka styra den upplevda kvaliteten. Särskilt inom tjänsteområdet är kvalitet 
något oförutsägbart och komplicerat, men över tiden kan ett varumärke bli en garanti för en 
viss nivå av kvalitet där priset speglar detta. (Uggla, 2003) 
Hög varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och en klar varumärkesidentitet leder enligt 
Aaker till just stark varumärkeslojalitet.(Aaker, 1996) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Fyra grader av lojalitet: Tvingad, Köpt, 
Praktisk och Engagerad 
- Lojalitet efter beteende- och attityd 
dimensioner: Latent, Lojalitet, Falsk, Ingen 
lojalitet 
- En nöjd kund är en lojal kund är en lönsam 
kund 
- Lojalitetsprograms syfte: skapa och 
bibehålla kunder 
- Köpprocessen, Konsumentbeteende 
 

- Referensgrupper påverkar attityd och 
beteende 
- Hög varumärkeskännedom, upplevd 
kvalitet och en klar varumärkesidentitet 
leder enligt Aaker till stark 
varumärkeslojalitet 
-  I denna uppsats avser vi den ultimata 
lojala kunden som både beteende- och 
attitydmässig lojal dvs. 
hyperlojalitet/sann lojalitet, stämmer 
med researrangörernas bild. 
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3    Metod 
I följande kapitel redogör vi för hur våra kvalitativa undersökningar genomförts med 
avseende på undersökningsmetodiken och det vetenskapliga förhållningssätt som vi agerat 
i enlighet med för att ge utomstående en bättre förståelse för tillvägagångssättet som 
använts vid insamlingen och bearbetningen av empirin. 
 

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 
Val av vetenskapligt synsätt ska enligt oss utgå ifrån uppsatsens uppställda syfte och dess 
problemställning och inte baserat på personliga referenser och bedömningar om vad som är 
”mest vetenskapligt”.  
Syftet med vår uppsats är att undersöka resenärernas köpbeteende vid utvärdering av 
alternativen med avseende på researrangör om de reser som Kompisgäng, Yngre Par, 
Barnfamilj, eller Äldre Par. Med andra ord försöker vi förstå och tolka resenärernas val och 
de faktorer som ligger bakom köpbeteendet för att därigenom undersöka existensen av 
lojalitet inom resebranschen och därför kommer en hermeneutisk förhållningssätt tillämpas i 
uppsatsen. Hermeneutikern strävar efter att förstå människor och företeelser vilket är i 
enlighet med vårt syfte.  
 
Ordet hermeneutik betyder tolkningslära. (Thurén, 1991) Det är just tolkning utifrån våra 
egna sinnen och upplevelser som vi har ägnat oss åt vid våra fokusgrupper och intervjuer. 
Precis som Patel och Tebelius (1987) menar vi att subjektiva tolkningar är det enda möjliga 
vid studier av det mänskliga beteendet. Som undersökare utgår vi från våra egna 
uppfattningar för att förstå hur andra upplever en situation och hur det har påverkat deras 
handlingar och beslut.  (Patel & Tebelius, 1987). Vår förförståelse (värderingar, känslor, 
invanda kulturella mönster och tidigare erfarenheter) har varit utgångspunkt för denna studie 
och genom att läsa in oss på problemområdet genom litteratur och Internetkällor har vår 
förförståelse utökats. Vi är medvetna om att vår förförståelse kommer påverka tolkningen av 
data, dock menar vi att det inte går att studera sin omvärld utan att påverka den då vi själva är 
en del av denne. Med en annan bakgrund hade vi antagligen gjort andra val vad beträffande 
exempelvis teorier, frågeställningar och upplägg.  
 
Utifrån våra ståndpunkter menar vi att objektivitet, som är eftersträvansvärt inom 
positivismen, är omöjligt. Sanningar går inte att fastslå, istället talar vi om tendenser. Detta 
gäller likväl hermeneutisk inriktade studier.  
 
Målet för positivismen är att finna absolut kunskap och allmängiltiga lagar för 
socialvetenskapen. (Patel & Davidson, 1991) Vi menar att människan inte styrs av naturlagar 
utan är fria att styra och skapa sitt handlande. Därav anser vi att sociala företeelser såsom 
resenärernas beteende inte kan förklaras lika djupt och brett med hjälp av logiska analyser, 
siffror och diagram eftersom det handlar om respektive resenärs känslor och upplevelser.  
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Hermeneutikerna framhåller betydelsen av att se delarna i sitt sammanhang, att se helheten 
för att förstå delarna. För att kunna motivera tolkningar av vissa delar måste man ha en 
tolkning av hela fenomenet. För att kunna motivera en tolkning av hela fenomenet måste man 
utgå ifrån tolkningar av de enskilda delarna. (Thurén, 1991)  
Patel & Davidson (1991) menar att det behövs en pendling mellan del och helhet för att 
uppnå en så komplett förståelse av forskningsobjektet och dess beteende som möjligt. Ett 
köpbeslut, i detta fall köp av resa och val av researrangör, kan påverkas av många faktorer i 
omgivningen och i omvärlden. Genom att förstå de olika enskilda faktorer som påverkar 
resenären kan vi förklara dennes köpbeslut och vice versa.  Ett beteende som verkar vara 
irrationellt kan bli fullt begripligt om den tolkas utifrån den kontext den utförs inom. Enligt 
Bryman underlättar en bra kommunikation i form av dialog mellan oss som undersökare och 
det undersökta objektet en riktig tolkning. (Bryman, 2002) Detta har vi haft i åtanke vid val 
av vår forskningsansats och datainsamlingsmetod.  

 

3.2 Forskningsansats 
 

De två främsta angreppssätten inom forskning är induktion och deduktion. Det som skiljer 
dem åt är vilken utgångspunkt forskningen har, antingen empiri eller teori. Det handlar 
således om förhållandet mellan teori och empiri och om olika sätt att komma fram till och dra 
vetenskapliga slutsatser.  
 
I och med att det valda problemområdet är ganska outforskat med få existerande teorier har vi 
valt att tillämpa induktion. Induktion innebär att vi som undersökare utgår ifrån enskilda och 
händelser och företeelser för att observera ett samband som utgör en allmän princip eller en 
generell lagbundenhet. (Alvesson och Sköldberg, 1994)  
Vårt fokus kommer att läggas på empiri-insamlingen och utifrån analysen av det insamlade 
materialet har vi utformat teorier och modeller samt format grunden för vår slutdiskussion. 

 

3.3 Forskningsmetod 
 

Med forskningsmetod avses det arbetssätt på vilket undersökningen genomförs. Dess funktion 
är att överbrygga klyftan mellan det vetenskapliga synsättet och problemområdet. 
Forskningsmetodiken kan delas in i två inriktningar som är kopplade till de olika 
vetenskapsfilosofierna: kvantitativ och kvalitativ. Valet av forskningsmetod påverkas av den 
verklighetssyn som undersökarna har, vilket redogjordes i föregående kapitel, såväl som av 
det som ska undersökas.  
 

Kvantitativa undersökningar, som associeras med positivismen, karakteriseras av att man 
undersöker den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper för att därefter 
analysera företeelserna/bevisa sanningarna med statistiska metoder. (Hartman 1998) Vi 
strävar inte efter att mäta utbredningen och förekomsten av varumärkeslojaliteten och därav 
är en kvalitativ metod att föredra. I kvalitativa undersökningar, som är kopplat till 
hermeneutiken, strävar vi som undersökare efter att förstå hur något är till exempel en 
individs, grupps eller en företeelses egenskaper och natur. (Hartman, 1998) Till skillnad från 
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den kvantitativa metoden omvandlas den data som samlas in till ord och inte till siffror. 
(Denscombe, 2000) Detta är i enlighet med uppsatsens syfte som är att få fram enskilda 
resenärernas uppfattningar och åsikter kring de grundläggande faktorer som ligger till grund 
vid köp av en resa och val av researrangör för att därigenom kunna få en uppfattning om den 
föreliggande varumärkeslojaliteten.  
Ett framträdande drag hos kvalitativ forskning är att det finns en vilja att betrakta sociala 
företeelser och världen utifrån undersökningspersonernas perspektiv och inte från ett 
objektivt distanserat håll som i en kvantitativ metod. (Bryman, 2002) Detta anser vi vara 
nödvändigt för att kunna förstå resenärernas beteenden. Med en kvalitativ ansats ökar 
möjligheten till utförligare och mer nyanserade svar då resenärerna får uttrycka och utveckla 
sina egna tankar och åsikter.  

 
Den kvantitativa metoden anser vi vara alltför begränsad för vår problematik då den 
karaktäriseras av kontroll från undersökarens sida och en distanserad relation till objektet till 
exempel är hypoteserna förbestämda, tänkbara svar avgörs i förväg, populationen är noggrant 
definierad och möjligheten att ställa följdfrågor begränsad. 
 
En styrka med den kvalitativa metoden är just att vi som undersökare kan påverka 
undersökningens riktning. Till exempel om man upptäcker att en viss frågeställning har 
glömts bort kan en korrigering göras eller om ny information framkommer kan 
undersökningen anpassas till de nya förutsättningarna. Dock försvårar korrigeringar som görs 
i efterhand jämförelsen mellan objekten. (Arbnor & Bjerke, 1977)  
Allt eftersom data samlas in kan det kontrolleras utifrån relevans och riktighet. Eftersom det 
inte finns några studier om resenärernas varumärkeslojalitet anser vi att det är nödvändigt 
med en flexibel process. 

 

3.4 Population  
 

Fokusgruppernas populationer är avgränsad till fyra grupper baserat på resesällskapet. Dessa 
är: 
 
� Kompisgäng – vid resor med en eller flera kompisar i åldersgruppen 18-25 år  
� Yngre Par – kan utgöra sambos eller bara flickvän/pojkvän i åldersgruppen 20-35 
� Barnfamiljer – med barn avses barn under 12 år 
� Äldre Par– här avses resenärer som är i åldersgruppen 55-70 år, som har barn men som 

inte är hemmavarande. Resenärerna reser med livskamrat eller en vän. 
 
Indelningen gjordes baserat på våra egna subjektiva tolkningar av vilka resesällskap som är 
vanligt förekommande. Detta genom en övergripande granskning av researrangörernas 
marknadsföring, främst tidningsannonser och resekataloger. Denna indelning av kundgrupper 
har även de researrangörer som vi talat med verbalt uttryckt som de viktigaste målgrupperna. 
Med andra ord använder sig även aktörerna inom resebranschen av en likartad indelning.  
 
Vi valde att ha med respondenter av båda könen för att få en bättre och mer mångfacetterad 
bild av populationens vanor. Vi har inte undersökt par i åldersgruppen 36-54 av den 
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anledningen att många av dessa ändå fångas upp genom att vi undersökt Barnfamiljer. Övriga 
kundgrupper har inte beaktats eftersom vi finner dessa inte lika intressanta ur 
researrangörernas perspektiv och för att begränsa studiens vidd. Dessutom anser vi att den 
nuvarande indelningen är intressant eftersom varje grupp representerar en social livsfas som 
många människor kommer att genomgå. På så sätt kan vi hitta tendenser och jämföra 
grupperna när det gäller lojalitet och beteendet.  
 
När det gäller intervjuerna är populationen avgränsad till marknadscheferna eller annan 
person som har insyn i kundfrågor i de fyra största researrangörerna på den svenska 
marknaden idag.  
 

3.5 Urval  
 
Till intervjuerna och fokusgrupperna har ett bekvämlighetsurval tillämpats. Vid 
fokusgrupperna har även ett snöbollsurval tillämpats. I bekvämlighetsurvalet har deltagare till 
fokusgrupperna hittats i vår egen umgängeskrets. Snöbollsurvalet har exempelvis använts för 
att finna Barnfamiljer och andra fokusgruppsdeltagare som inte utgör en stor del av vår 
bekantskapskrets. 
Till intervjuerna har vi valt marknadscheferna hos de idag fyra största researrangörerna på 
den svenska marknaden. I sammanhanget bör dock nämnas att två av dessa researrangörer, 
Ving och Always, skall inom kort gå samman under namnet Vingflex varvid intervjun med 
marknadschefen för Vingflex representerar såväl Ving som Always. 

 

3.6 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Malholtra och Birks (2006) är de varierande datainsamlingssätten inte ömsesidigt 
uteslutande utan kan användas i ett kompletterande sätt för att bygga upp varandras styrkor 
eller kompensera varandras svagheter. Vi har därför i denna uppsats övervägt respektive 
metods för- och nackdelar och kommit fram till att fokusgrupper är den mest lämpliga 
metoden för att angripa de föreliggande forskningsfrågorna. Studien kompletteras av 
intervjuer med representanter från resebranschen. Detta för att få både ett kund- och 
företagsperspektiv på ämnet i fråga. 

3.6.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Orsaken till att vi har valt att intervjua representanter från de fyra största svenska 
researrangörerna är att vi ville ta reda på hur aktörer inom resebranschen uppfattar lojaliteten 
bland resenärerna men också för att få en uppfattning av hur resenärerna och resemarknaden 
ser ut idag. Att förbise dessa hade enligt oss lämnat ett stort gap i studien eftersom det då 
blivit något ensidigt då vi endast studerat resenärerna och därmed endast beaktat 
kundperspektivet.  
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Vår ambition var att genomföra samtliga intervjuer via personliga besök då vi anser att denna 
form ger oss mer detaljerad information med möjlighet att även observera kroppsspråk till 
skillnad från intervjuer som genomförs via exempelvis telefon eller e-mail.   

 
Initialt visste vi inte vem vi skulle prata med på respektive företag och därför ringde vi upp 
företagen och blev genom deras telefonist hänvisade till rätt person, i samtliga fall till 
marknadschefen. De marknadschefer som vi intervjuade representerade Vingflex (innefattar 
såväl Always som Ving), Apollo och Fritidsresor. Den sistnämnda intervjun skedde via e-
mail då personen i fråga inte hade möjlighet att ställa upp på en personlig intervju. Samtliga 
intervjuer genomfördes i slutet av april och i början av maj år 2006. 
 
I och med att vi visste vilken information vi var ute efter och med tanke på problemområdets 
komplexa karaktär eftersom det berör människors beteende ansåg vi att det med en 
ostrukturerad intervju skulle vara svårare att få fram relevant information. 
Samtidigt ville vi inte vara alltför låsta, som vid strukturerade intervjuer med begränsade 
svarsalternativ och förbestämd ordningsföljd, utan vara öppna för nya synvinklar och 
perspektiv på det föreliggande problemområdet. 
Inom ramen för den kvalitativa forskningsstrategin har vi därför valt semi-strukturerade 
intervjuer. Denna intervjuform har en viss grad av struktur, vilket underlättar jämförelser 
mellan respondenter. Samtidigt har respondenterna möjlighet att uttrycka och förklara sina 
åsikter med egna ord och det kan leda till att en djupare och mer nyanserad bild fås. Det finns 
utrymme för följdfrågor och möjlighet att justera riktningen på intervjun beroende på 
respondenternas svar. (Bryman, 2002) Utifrån dessa faktorer anser vi att semi-strukturerade 
intervjuer är lämpligast vid informationshämtning från representanter från resebranschen. 
 
På förhand utformade vi en lista/förteckning över de teman och frågeställningar som skulle 
behandlas under intervjuerna. Dock var vi medvetna om att ordningen på frågorna kunde 
förändras allt efter situation. Dessutom var det troligt att de intervjuade i viss mån skulle styra 
samtalet eftersom de har ett stort kunskapsövertag inom sitt område. Med hjälp av 
förteckningen kunde vi om det var nödvändigt styra samtalet åt rätt riktning. När det gäller 
intervjun via e-mail förkortades listan med frågor till att omfatta färre frågor som skickades 
till och besvarades av den berörde (se bilaga 2) 
 
En nackdel med personliga intervjuer är att analyseringen av data blir svårare eftersom 
materialet kan innehålla icke-standardiserade svar. Rent allmänt är det svårt att uppnå 
objektivitet vid intervjuer på grund av kontextens och intervjuarens inverkan vilket i sin tur 
kan påverka tillförlitligheten. (Denscombe, 2000) Detta gäller även intervjuer via e-mail. 
Dessa faktorer har vi haft i åtanke vid utformningen av intervjuguiden och frågorna. 
Uppsatsens båda författare närvarade vid de personliga intervjuerna för att på så vis diskutera 
vårt tolkande sinsemellan vilket kunde leda till tillförlitligare slutsatser. De intervjuer som 
genomfördes genom personliga besök spelades in på band med hjälp av en diktafon för att 
underlätta efterarbetet samt genomfördes på intervjuobjektens arbetsplatser för att de skulle 
känna sig trygga i miljön.  
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3.6.2 Fokusgrupper 
Den främsta anledningen till valet av fokusgrupper framför andra datainsamlingsmetoder är 
att vi anser att fokusgrupper bäst låter oss ta del av resenärernas känslor, tankar och åsikter 
kring det specifika ämnet som delas av gruppen och som ses som gällande i ett större 
sammanhang. I grupp kan intressanta diskussioner uppstå vilket kan ge oss ett rikare material. 
Det huvudsakliga syftet med fokusgrupperna är att få en bild av resenärernas köpbeteende 
och lojalitet samt tankegångar vid utvärdering av olika alternativ. De frågor som ställdes 
handlade främst om deras vanor och erfarenheter vid bokning av en resa bland annat om deras 
framförhållning vad gäller tiden, informationsinhämtning, jämförelseprocess, benägenhet att 
boka hos en och samma researrangör och bokning av sistaminuten resor. Genom information 
om resenärernas köpprocess kan det skapa en bättre förståelse för resenärernas kontextuella 
situation vilket i sin tur ge oss en bättre förståelse för existensen eller icke- existensen av 
lojaliteten bland resenärerna.  
I diskussionerna fick deltagarna även uttrycka sina åsikter och attityder gentemot 
researrangörerna. Det kan ge oss en god bild av resenärernas beteende och val av 
researrangör. 
 
Fokusgrupper består av en liten grupp människor vars syfte är att diskutera och fritt tala kring 
ett förbestämt ämne. (Malhotra & Birks, 2006) Fokusgrupper bör enligt Malhotra och Birks 
(2006) vara tämligen homogen gällande egenskaper av demografisk eller socioekonomisk 
karaktär eftersom det är lättare för fokusgruppernas deltagare att dela åsikter med varandra 
om de känner inbördes gemenskap. Detta har vi haft i åtanke vid definieringen av 
populationen och indelningen av de olika fokusgrupperna.  
 
Vi har genomfört sammanlagt tolv fokusgrupper fördelat på tre fokusgrupper för varje grupp: 
Kompisgäng, Yngre Par, Barnfamilj, och Äldre Par. I varje fokusgrupp deltog fem 
respondenter. De fokusgrupper som vi genomförde hade ett tidsspann mellan 1-2 timmar och 
genomfördes under april och maj år 2006. Fokusgrupperna genomfördes hemma hos en av 
deltagarna. Detta för att få respondenterna att känna sig så pass avslappnade att de kan 
uttrycka sig som de vill utan risk för exempelvis prestigebias. 
 
Fokusgrupperna leddes av uppsatsens författare. En av författarna agerade moderator medan 
den andre bistod denne. Det är moderatorns uppgift att leda och utveckla diskussionen åt rätt 
håll samt att få deltagarna att känna sig bekväma och avslappnade. (Malhotra, et al 2005) 
Innan själva genomförandet av fokusgrupperna utformade vi en intervjuguide innehållandes 
en rad viktiga ämnen och frågor som deltagarna skulle diskutera fritt kring.  
 
Intervjuguiden utgjorde en minneslista och hjälpmedel för att styra diskussionen åt rätt håll 
och därmed få önskvärd information. Intervjuguiden underlättade även jämförelsen av svaren 
mellan de olika fokusgrupperna. Beroende på hur diskussionen utvecklades varierade 
ordningsföljden av frågorna från situation till situation.  
 
Innan undersökningen sattes igång blev deltagarna informerade om syftet med fokusgruppen 
och tillvägagångssättet. Detta för att kunna få fram så mycket information som möjligt. 
Därefter ställde vi frågor och lät deltagarnas diskussion flyta på utan några större 
invändningar eller kommentarer från vår sida. Däremot när vi kände att diskussionen 
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utvecklades åt fel riktning på så sätt att det inte berörde vårt problemområde inflikade vi med 
en fråga från vår intervjuguide för att styra in diskussionen på rätt spår igen.  För att variera 
lite under fokusgruppgenomförandet skrev vi ned olika faktorer på lappar som vi tror 
påverkar beslutet att köpa en viss resa hos en viss researrangör. Dessa faktorer var följande: 
pris, hotell, researrangör, reslängd och övrigt. Lapparna lades ned på bordet framför 
deltagarna. Därefter fick fokusgruppen i uppdrag att komma fram till en gemensam 
rangordning av dessa faktorer efter vad de ansåg som viktigast vid bokning av en resa. 
Dokumentationen av fokusgrupperna skedde med hjälp av bandspelare och egna 
anteckningar. 

3.6.3 Kodning och databearbetning 
Efter genomförandet av fokusgrupperna och intervjuerna transkriberades det inspelade 
materialet på papper. Detta för att förenkla och få en bättre översikt inför 
bearbetningsprocessen.  
Bearbetningen av transkripten för både fokusgrupperna och intervjuerna gick till på följande 
vis att vi först ögnade igenom allt material för att få en översikt men också för att få någon 
första uppfattning av vad resenärerna respektive researrangörerna tyckte.  
Både till intervjuerna och fokusgrupperna hade vi en lista eller guide över de frågor och 
teman som skulle behandlas under varje intervjutillfälle. Vid tolkningen och bearbetningen av 
transkripten utgick vi från denna lista eller guide. Vi tog fråga för fråga och gick igenom 
transkripten för att hitta svar och åsikter som kunde hänföras till just den frågan. Detta var en 
krävande process eftersom vi inte exakt följt samma ordningsföljd vid varje enskild 
intervjutillfälle. Efter att vi hade tillfört svaren till respektive fråga gick vi igenom varje fråga 
för att hitta gemensam nämnare bland respondenterna och för resenärer tendenser för 
respektive grupp. Exempelvis för frågan om vilken faktor som är viktigast vid köp av en resa 
kan en majoritet av barnfamilj svarar hotell. Utifrån denna tendens försökte vi få en förståelse 
för resenärens val genom att studera dennes kontext via det empiriska materialet. Fokus låg 
hela tiden på köpbeteendet, köpvanorna och lojalitet. Dock har vi hela tiden förhållit oss 
kritiska under bearbetningen genom att ifrågasätta resultatets riktighet. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Hermeneutik 
- Induktion. 
- Kvalitativa undersökningar 
- Bekvämlighetsurval 
- Intervjuer med fyra största svenska 
researrangörerna, semi-strukturerade 
intervjuer.  
-12 fokusgrupper á 5 personer i varje 
- Fokusgrupper inom 4 kundgrupper, 
Kompisgäng, Yngre Par, Barnfamiljer och 
Äldre Par 
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4    Empiri 
 
I följande kapitel kommer resultaten från vår empiriska undersökning i form av 
fokusgrupper med olika kundgrupper inom resebranschen samt intervjuer med 
representanter från researrangörerna att redovisas.  

 

4.1 Kompisgäng 
 
För att samla relevant information i enlighet med studiens syfte undersöktes den första 
kundgruppen Kompisgäng genom fokusgrupper. Totalt genomfördes 3 fokusgrupper med 5 
deltagare i varje grupp för kundgruppen Kompisgäng. Deltagarnas ålder varierade inom 
åldersspannet 18-25 år. Fokusgrupperna utfördes i hemmet hos en av deltagarna. 

4.1.1 Informationsinhämtning och bokning 
Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna inom denna kundgrupp uppgav att de initialt söker 
efter resor på Internet. Dock vände sig majoriteten av respondenterna till en fysisk 
researrangör för att komplettera informationssökningen och för att sedan genomföra själva 
bokningen.  
 
”Man vill ha den personliga servicen hos researrangören, det känns tryggare. De kan svara 
på eventuella oklarheter” 

 
”Jo vi brukar gå till researrangörer, vet egentligen inte varför, är nog mer en vanesak än 
något annat.” 

 
Bokningen av resan gjordes hos researrangören, ingen av deltagarna hade provat på att boka 
via Internet. Detta gällde såväl de som bokade flera månader i förväg såsom de som åkte på 
en sista-minuten resa.  

 
”Mamma säger alltid att man inte kan lita på Internetbokning, trots att jag visserligen gör 
det så envisas hon med att jag går till researrangören.” 

 
”Nä, alltså, jag sköter visserligen det mesta över nätet, räkningar och sånt, men det har nog 
mest blivit en vanesak att man sticker till researrangören och bokar, det känns bättre på nåt 
sätt.” 
 
De som enbart åkte på sista-minuten resor valde denna form av resa mest av ekonomiska skäl. 
Generellt ansåg majoriteten av deltagarna att en sista-minuten var värt pengarna. 
 
”Man är ju bara ung en gång, och man har inte hur mycket pengar som helst på fickan. 
Friskt vågat hälften vunnet liksom.” 
 



 
 

24 

När det gäller hur lång framförhållning deltagarna hade vid bokning av en resa skiljde sig 
vanorna åt. Dels var det en grupp deltagare som bokade flera månader i förväg och dels var 
det en grupp som brukade boka mellan en vecka och en dag innan. De sistnämnda bokade 
enbart resor benämnda sista-minuten resor. Medan de andra bokade en resa till dess ordinarie 
pris där val av ort, toalett- och dusch möjligheter med mera bestämdes i förväg.  
Anledningen till att majoriteten av deltagarna valde att boka sin resa i förväg låg främst i 
faktorn gällande hotellstandard.  
 
”Man tror ju att om man bokar en tid innan så har man större valmöjligheter gällande att få 
ett bra hotell.” 
 
Den arrangör som föräldrar eller vänner brukade välja hade inte någon större inverkan på 
vilken researrangör deltagarna valde.  

4.1.2 Avgörande faktorer vid köp av resa 
Från och med gymnasieåldern har deltagarna i fokusgruppen Kompisgäng försökt resa med 
en eller flera kompisar varje år. De flesta som hade åkt med andra resesällskap ansåg att det 
fanns en viss skillnad mellan att resa med kompisar eller med familjmedlemmar. Den största 
skillnaden utgjordes av resmålet. Vid resor med familjen lades större tonvikt på val av hotell 
som ska vara familjevänliga. Resmål med många uteställen undveks. För Kompisgäng var 
”lugna” områden eller områden rekommenderade för Barnfamiljer inte lockande. Vid resor 
med kompisar utgör resmålets nöjesutbud den viktigaste faktorn eftersom syftet med resan 
oftast är att festa och att ha roligt.  
 
”Utan sol och partyställen kan du liksom glömma att vi reser dit. ” 
 
”Absolut spelar nöjesutbudet den mest avgörande faktorn. Jag menar, jag åker inte till en 
pensionärsort bara för att resan kostar 10 spänn” 
 
Efter resmålets nöjesutbud är priset den mest viktiga faktorn. 
 
”Vi vill ha maximalt roligt för så lite pengar som möjligt. Eller som man brukar säga: mest 
värde för pengarna”.  

 
Man vill komma billigt undan och därför är det aldrig tal om fyr- eller femstjärniga hotell. 
Vid bokning av sista-minuten resor bokades dock inte alltid den billigaste resan utan 
deltagarna var villiga att betala några hundralappar mer för att komma till ett bättre resmål 
eller för att få bättre standard på hotellet. Men överlag är priset väldigt viktig. 
 
”Man har inte hur mycket pengar som helst. Man får CSN och så jobbar man lite extra. Man 
kan ju inte kosta på sig någon lyxsemester precis”  
 
Nästa faktor i prioriteringslistan blev hotell. Man skulle lätt kunna tro att denna målgrupp 
med begränsad ekonomi endast fokuserar på de resor som erbjuder lägst pris men våra studier 
visar tydligt att så inte alltid är fallet. Man ville ha bästa hotellstandarden för bästa pris.  
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”Bara för att vi åker ner för att festa, och sola och bada så innebär inte det att vi vill bo på 
ett ruckel, vi måste ju ändå sova där så då kan det vara av hygglig standard, det är ju ändå 
vår semester” 

4.1.3 Researrangörens betydelse 
Majoriteten av deltagarna i fokusgruppen Kompisgäng ägnade ingen större vikt åt vilken 
researrangör man reste med och det hade inte heller någon betydelse eftersom deltagarna 
ansåg att det inte finns någon större skillnad mellan de stora aktörerna det vill säga Ving, 
Always, Fritidsresor och Apollo. Samtliga deltagare var eniga om att det inte fanns någon 
enskild specifik aktör som tilltalade just deras behov och anpassade sig efter just deras 
önskemål. 
 
”De här stora researrangörerna erbjuder ju samma resmål, ungefär likvärdiga hotell och 
pris och då spelar det egentligen ingen roll vilken researrangör man väljer.” 
 
”Jag struntar fullständigt i vilken researrangör som ligger bakom min resa.” 
 
”Researrangören ger mig inte bonuspoäng eller rabatt för att jag bokar hos dem som till 
exempel HM och andra klädesbutiker, så varför ska jag boka hos samma researrangör varje 
gång?” 
 
Researrangör hamnade sist på prioriteringslistan. Vid bokning av resa jämförs inte 
researrangörer medvetet utan de faktorer deltagarna jämför mellan är främst pris och därefter 
hotell. Ingen av deltagarna brukade boka hos samma researrangör varje gång när de skulle ut 
och resa. I de fall då samma researrangör väljs är det snarare omedvetet än medvetet.  
 
”Vi brukar hämta kataloger från så många researrangörer som möjligt… Det är inte så att 
man tänker på vilken researrangör man vill resa med utan man jämför främst pris, sen  
hotell, närheten till stranden och så vidare.” 

 
Deltagarna i fokusgrupperna yttrade även att de kände sig förbisedda i marknadsföringen. 
Sällan är annonserna eller reklamkampanjerna riktade mot dem. 
 
”När man reser med vänner känns man väldigt bortglömd som kundgrupp.” 
 
”Om jag skulle resa som barnfamilj eller med min flickvän då skulle jag definitivt känna mig 
‘träffad’ och mer tilltalad till någon researrangör för det verkar vara de enda två 
kundgrupper som de bryr sig om.” 
 
Önskemål om en researrangör som endast satsar på resor för ”ungdomligare” kunder som 
prioriterar sol och party togs upp. I dagslägen menade majoriteten av respondenterna att de 
inte uppfattade någon researrangör som mer ungdomlig än någon annan i sin profil. I 
sammanhanget nämndes Kilroy Travels vilket marknadsför sig mot ungdomar. Dock hade 
ingen av deltagarna bokat via Kilroy Travels. Detta mest för att Kilroy Travels förknippades 
med backpackers och rundresor och inte med renodlade sol- och semesterresor. Av denna 
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anledning och relaterat till resans syfte beaktades aldrig Kilroy Travels som ett alternativ vid 
bokning av en resa.  
Kompisgäng framhäver att de inte har så mycket kontakt med själva researrangören. På själva 
resmålet håller man sig gärna med sina kompisar och de andra ungdomarna på orten.  
 
”Man har ju inte precis någon regelbunden kontakt med researrangören när man väl är på 
plats, det känns som att tiden kan spenderas på roligare sätt.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 

4.2 Yngre Par 
 

För kundgruppen ”Yngre Par” genomfördes 3 fokusgrupper med 5 deltagare i varje grupp. 
Deltagarnas ålder varierade inom ålderspannet 20-35 år och fokusgrupperna utfördes i 
hemmet hos en av deltagarna. 

4.2.1 Informationsinhämtning och bokning 
Inför en resa ser samtliga respondenter först över de fyra största researrangörernas 
erbjudanden över Internet. Efter att detta har genomförts beställs kataloger från samtliga 
byråer hem.  
I linje med detta menar deltagarna att de helst bokar resan genom någon av de mer kända 
researrangörerna. Deltagarna känner sig mer tillfreds med detta eftersom det är dessa som 
syns och hörs mest. 
 
”Egentligen vet man inte om bolagen är bättre än något annat men det är ju dessa som syns 
och hörs mest så då faller det sig naturligt att först kolla deras erbjudanden.” 
 
I sammanhanget spelar råd från bekanta och vänner mindre roll. 
 

- Bokar i slutändan på resebyrå 
- Nöjesutbud styr resmål 
- Pris styr val av researrangör 
- Ägnar ingen notis till val av researrangör 
- Tar inte råd av familj och vänner 
- Ser ingen skillnad mellan researrangörerna 
- Känner sig förbisedda av researrangörer. 
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”Om någon jag känner åkt med en researrangör som misskött sig är jag naturligtvis mindre 
benägen att boka av dem än av de andra researrangörerna, men jag utesluter det dock inte 
som alternativ.” 

 
I slutändan sker bokningen mestadels över Internet. 
 
”Man är van vid att sköta allt över Internet, om det är säkert att göra bankärenden över nätet 
så måste det ju vara säkert att även boka en resa.” 

 
Deltagarna bokar resan upp till 2 månader innan och som lägst 3 veckor innan avresa. 
Att boka en sista-minuten resa förekommer för samtliga deltagare lika frekvent som det gör 
att boka en specificerad resa. Vilket man väljer att göra beror exempelvis på hur den egna 
ekonomin och det svenska vädret samt hur den personliga tidsplanen ser ut, det vill säga hur 
man är ledig från skolan/jobbet osv. 
För deltagarna anses det vara lika bra att boka en sista-minuten resa som att boka en 
specificerad. 
 
”På ett sätt kan det vara bättre att boka en sista-minuten eftersom man aldrig vet hur länge 
förhållandet håller” 

4.2.2 Avgörande faktorer vid köp av resa 
Majoriteten av deltagarna menar att den mest avgörande faktorn vid köp av resa är priset 
tillsammans med hotell.  
 
”Som par är man inte ute och festar dygnet runt. Man vill gärna kunna slappna av och ta det 
lugnt på hotellrummet och på hotellområdet då och då. Därför spelar hotellet roll och det är 
därför det är viktigt vid val av resa att hotellet håller en viss standard” 
 
”Pris är definitivt en avgörande faktor, definitivt, MEN, med det sagt kan inte resan vara skit, 
precis som alla andra vill jag ha ut mest värde för pengarna och i det ingår att få ett bra 
hotell” 
 
Generellt sett sa majoriteten av deltagarna att de var såväl kvalitets- som prismedvetna och att 
det var en avvägning mellan pris och hotell som avgjorde köpet av resa. 
Samtliga deltagare menar att köpbeteendet som gäller då man reser som Yngre Par inte gäller 
då man reser med vänner. 
 
”Att resa med kompisar handlar inte om att sitta på ett hotell. Det handlar om att vara ute 
och ha trevligt. Om man känner till landet någorlunda kan man lika gärna endast boka en 
flygstol ner och fixa boendet på plats men så modig är man oftast inte. När man reser som 
par är man mer kvalitetsmedveten än när man reser med vänner” 
 
Restid spelade ingen större roll i sammanhanget, det gjorde inte heller researrangören. 
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4.2.3 Researrangörens betydelse 
Majoriteten av deltagarna uppgav att det var mycket viktigt att anlita ett känt bolag. 
 
”Man vill ju liksom inte åka med Lasses lilla resebyrå, det känns liksom  inte säkert” 
 
”En välkänd researrangör inger en trygghet, absolut. Det handlar ju faktiskt om ganska 
mycket pengar och ett känt varumärke inger nog en viss trygghet hos mig som kund” 
 
”Det är Always, Ving, Fritidsresor och Apollo som syns mest och det är dessa man hör mest 
om vilket gör att man tror att de måste erbjuda något bra.” 
 
Samtliga deltagare säger sig vara villiga att beakta alla researrangörer. Majoriteten av 
deltagarna menar att de inte känner någon större lojalitet.  
 
”Även om man rest med ett bolag som man är nöjd med så handlar det i slutändan om priset. 
Det bolag som presenterar en resa till lägst pris och till en bra kvalitet, samt är ett erkänt 
varumärke väljs.” 

 
Deltagarna säger att Fritidsresor känns mer familjärt än de andra arrangörerna. Däremot 
menar samtliga deltagare att de inte ser någon skillnad mellan Ving och Always. Apollo 
förknippas uteslutande med Grekland och Turkiet. 
Kundgruppen menade att om researrangörerna skulle införa lojalitetsprogram skulle detta 
vara ett uppskattat inslag som enklare skulle avgöra valet av researrangör. Som återbäring 
föreslog majoriteten en simpel monetär sådan. 
 
”Man behöver inte få tillbaka flera tusen kronor. Man behöver inte få tillbaka mer än man 
får hos exempelvis ICA. Poängen är att det visar att de ”ser” mig som kund. Tanken räknas 
mer än återbäringen. Jag skulle absolut välja denna researrangör framför andra.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Bokar helst över Internet hos kända 
researrangörer 
- Vill ha bra kvalitet till bra pris. 
- Är inte enbart prismedvetna men mest 
- Ägnar ingen notis till val av researrangör 
- Tar inte råd av familj och vänner 
- Ser ingen skillnad mellan researrangörerna 
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4.3 Barnfamiljer 
 

För kundgruppen ”Barnfamiljer” genomfördes 3 fokusgrupper med 5 deltagare i varje grupp. 
Deltagarna skulle ha barn som inte var äldre än 12 år. Fokusgrupperna utfördes i hemmet hos 
en av respondenterna. 

4.3.1 Informationsinhämtning och bokning 
Samtliga deltagare menar att de planerar sin resa upp till ett halvår och som lägst tre månader 
innan avfärd varvid sista-minuten är uteslutet. En annan gemensam faktor bland de 
intervjuade är att de söker sin researrangör via Internet, detta betraktas dock som en 
mellanhand för att därifrån beställa hem katalogen. När man sökt information i katalogen 
ringer man upp och bokar resan eftersom detta ger större trygghet och då kan man även fråga 
dem om eventuella oklarheter. 
 
I sammanhanget menade kundgruppen att, förr,  då de var mer ovana att resa som Barnfamilj 
tog de hjälp av andra Barnfamiljer för att få råd gällande vad de rest med tidigare och vad 
som fungerat bra för dem. 

 
”Självklart lyssnade man mycket på omgivningen. Det är ju de människor som man litar på i 
alla andra avseenden och då även vad gäller resor” 
 
Majoriteten av fokusgruppdeltagarna inom kundgruppen Barnfamilj var mer rutinerade∗∗∗ i 
sitt resande och uppgav att de är lojala mot en viss researrangör. Detta beteende speglas i att 
de inte beaktar konkurrenters erbjudanden. 
 
”Vi tittar bara på vår researrangörs erbjudanden, det är smidigast. Om man ska sitta och 
utvärdera alla bolags erbjudanden skulle det ta halva dan och som småbarnsmamma har 
man lite annat att göra.” 

4.3.2 Avgörande faktorer vid köp av resa 
När deltagarna skulle rangordna vilka faktorer som de ansåg var viktigast vid köp av resa 
ansåg de att de mest betydelsefulla faktorerna var hotell samt restiden. På andra plats utsågs 
researrangörer och på tredje och sista plats priset. 
 
”Jag skulle vilja påstå att jag som resenär är mer kvalitets- än prismedveten. Pris finns alltid 
i bakhuvudet men det är absolut inte avgörande. Vi semestrar 1 gång per år och för att 
barnen skall ha det bra får det kosta lite extra”  

 
Barnfamiljer satte alltså bekvämligheter, det vill säga kort restid, boende och komfort framför 
pris. Dessa semestrar inte så ofta varvid de gärna lägger ner lite extra pengar för att försäkra 
sig om att få en trevlig semester.  

 

                                                 
∗∗∗ Dessa resenärer hade rest mer än fem gånger som Barnfamilj.  
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De flesta i denna kundgrupp valde att jämföra tiden som Barnfamilj med tiden när de rest 
med kompisar. När man reste på detta sätt menade de att man knappt spenderade någon tid på 
hotellområdet eller hotellrummet. Det var endast ett ställe där man sov på natten, den 
resterande tiden var man ute och roade sig. När respondenterna nu bokar måste de försäkra 
sig om att hotellet håller en viss standard, att hotellet exempelvis har vissa barnaktiviteter och 
är barnanpassat, till exempel att det finns barnpool, att restiden är kort och så vidare 
 
”Den största skillnaden med att resa som Barnfamilj är att man inte endast kan ta hänsyn till 
sig själv och eventuellt ”vuxet” resesällskap” 

 
Samtliga menar att de inte haft detta köpbeteende innan de skaffade barn utan att 
kvalitetsmedvetenheten kommit tack vare detta. 

4.3.3 Researrangörens betydelse 
Majoriteten av de tillfrågade respondenterna menade att de är lojala till en viss researrangör. 
 
I samband med detta beteende menar Barnfamiljerna att de inte tittar på andra researrangörers 
hemsidor. Om en annan researrangör på något sätt skulle fånga deras uppmärksamhet och 
presentera ett erbjudande som erbjuder ett mycket bra hotell, kort restid och till en låg 
kostnad så skulle detta naturligtvis vara intressant men samtidigt säger de att de känner sig för 
lata för att byta. De kan sin arrangörs boknings- och resrutiner och ett byte skulle kanske vara 
jobbigt eftersom det trots allt är ett riskmoment om man ser det ur ett kvalitetsperspektiv.  
 
”Det är ju mycket som låter jättebra i reklamen men väl på plats kanske det inte alls 
motsvarar annonspelarens löfte.” 
 
”Jag orkar inte byta bolag. Varför ska man byta när man är nöjd?” 

 
Rent marknadsföringsmässigt såg kundgruppen Barnfamiljer ingen skillnad mellan de fyra 
största researrangörerna på marknaden.  
 
”Alla vänder sig till samma segment, Barnfamiljer och Par av olika slag, känns som att de 
borde vara lite mer kreativa.” 
 
Om researrangören en gång visat sig vara bra stannar resenärerna kvar. Med andra ord är 
första intrycket mycket viktigt. 
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4.4 Äldre Par 
 

För kundgruppen ”Äldre Par” genomfördes även här 3 fokusgrupper med 5 deltagare i varje 
grupp. Deltagarnas ålder varierade inom ålderspannet 55-70 år och fokusgrupperna utfördes i 
hemmet hos en av deltagarna. 

4.4.1 Informationsinhämtning och bokning 
Informationsinsamlingen för denna kundgrupp skedde ofta genom att resenärerna hämtade 
kataloger från samtliga bolag för att därefter välja ut den mest lämpliga resan. Det slutgiltiga 
köpet genomfördes dock med ett fysiskt möte med resesäljaren då många inte var vana vid att 
hantera Internet. 
 
”Internet är säkert jättebra och säkert men eftersom man inte är van att sköta sin bestyr där 
så gör jag helt enkelt inte det” 
 
”Det känns tryggare att faktiskt prata med en reell person. När man trycker på en ”send” 
knapp vet man ju inte riktigt vart pengarna går.” 
 
Majoriteten av deltagarna menade att det förekom en utvärderingsprocess. 
 
”Självklart måste man titta på en rad alternativ. Man vill ju ha det bästa och då kan man inte 
ligga på latsidan.” 
 
En majoritet menade också att de inte tar intryck av vad vänner och bekanta reser med. 
 
”Visst är vänners åsikter viktiga men val av researrangör brukar oftast inte dyka upp som ett 
intressant samtalsämne om inte vännerna blivit missnöda det vill säga då lyssnar man och tar 

- Bokar med hjälp av fysisk person  
- Är mer kvalitetsmedvetna 
- Barnfamiljer är obenägna att byta 
researrangör 
- Majoriteten bokar alltid hos samma 
researrangör, lojala 
- Hotell och restid är viktigast 
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till sig, men detta är nog mer för stunden. Jag menar, bara för att vännernas resa med ett 
visst bolag inte blev lyckat så finns det inget som säger att inte vår resa kommer bli bra. Man 
måste ta allt med en nypa salt och anpassa råden efter verkligheten.” 

4.4.2 Avgörande faktorer vid köp av resa 
För denna kundgrupp var den viktigaste faktorn vid köp av resa hotellet. Att detta hade ett bra 
läge samt att det var välrenommerat prioriterades. På andra plats kom pris. 
 
Samtidigt som resenärerna sa att de gärna bokar hos samma researrangör gång på gång 
eftersom de lärt sig och fått erfarenhet av researrangörens procedur så menar de trots detta att 
de gärna tittar på och väljer andra researrangörer. Kundgruppen betonar att den arrangör som 
erbjuder bäst gällande boende och resmål är det som man väljer men många gånger menar de 
att man gärna åker med ett bolag som man känner till. Man vet vad man får för pengarna. 
 
”Bara för att vi haft positiva erfarenheter hos en researrangör behöver inte detta innebära 
att det är den enda som kan erbjuda en bra resa. Många gånger kan det dock vara skönt att 
resa med en arrangör som man rest med många gånger eftersom man då vet vad man får.” 

 
Majoriteten menar att samtidigt som de vill ha en ”billig” resa så vill de ändå ha god kvalitet. 
 
”Vi vet vad bra kvalitet är och vi köper inte en resa enbart på grund av att den är billig, vi 
vill ha en bra och trevlig semester också.” 
 
Äldre Par säger sig vara mer kvalitetsmedvetna än prismedvetna, dock säger de själva att pris 
är en viktig faktor och att detta inte alltid varit fallet.  
Flertalet av deltagarna menar att bokning av resor sker ungefär 3 månader innan avresa. Trots 
att denna kundgrupp lägger stor vikt vid att resan har ett lågt pris menar dock majoriteten av 
deltagarna att de inte bokar sista-minuten resor. .  

4.4.3 Researrangörens betydelse 
Kundgruppen säger sig själva inte vara lojala mot någon researrangör. 
 
Majoriteten av deltagarna menar att de tidigare, när de reste som barnfamilj, var lojala mot 
vissa researrangörer. När man dock endast åker två stycken säger de själva att de vågar 
riskera lite mer än tidigare, vilket gör att de nu, mer än tidigare tittar på priset. 
 
”Nu kan vi vara lite ‘vilda’ i våra köp eftersom vi endast behöver tänka på oss två.” 
 
Denna kundgrupp var skeptisk till införandet av lojalitetsprogram som skulle ge en monetär 
återbäring, dock menade de att de skulle uppskatta att bli ”sedda” av bolaget om man frekvent 
anlitar dem. Sedd kunde i sammanhanget innebära att man får speciella erbjudanden eller 
katalogen tidigt och så vidare. 
 
”Att få tillbaka pengar är inget som lockar i någon större utsträckning, däremot vore det 
uppskattat om de höll koll på mig som kund och vad vi tycker om vad gäller resmål, pris, när 
vi brukar resa och sådant” 
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Rent marknadsföringsmässigt menar kundgruppen Äldre Par att de egentligen inte ser någon 
skillnad mellan de fyra största researrangörerna på marknaden. Dock betonar de att de själva 
upplever skillnader mellan researrangörerna beroende på vilka erfarenheter som de fått av 
researrangörerna. De menar att om de en gång fått en negativ upplevelse av en researrangör 
så vill de inte gärna resa med det igen. 
 
 
 
 
 

 
 

4.5 Researrangörer 
 

För denna uppsats har intervjuer genomförts med representanter för de fyra största 
researrangörerna, Vingflex (Vingflex är resultatet av sammanslagningen av Ving och 
Always), Apollo och Fritidsresor. Avsikten med dessa intervjuer var att beakta studiens syfte 
ur deras synvinkel för att på så sätt öka förståelsen för de resultat som vi kom fram till genom 
våra fokusgrupper. 

4.5.1 Marknadens utseende 
Om man ser rent generellt på charterresor så är trenden att charterresor sjunkit på 2000-talet 
men att resandet i sig har ökat. Detta beror på de ökande lågprisflygen, att resenärerna reser 
fler gånger per år samt att resenärerna åker reguljärt varvat med charter det vill säga ett mer 
blandat resande. 
Idag menar Marcus Hammarström (Tactical Marketing, Fritidsresor) att ”Ett karakteristikum 
för resebranschen är att den är ytterst konjunkturkänslig och känner tidigt av svängningar 
uppåt och neråt i förväntningar på ekonomin.” 
 
”Resebranschen är stabil på så sätt att folk reser men viktigt att ta i beaktande är att 
resenärerna reser på olika sätt, beroende på resesällskapet” (Peter Bertilsson, 
Marknadschef, Apollo)  

- Bokar i slutändan på resebyrå 
- Bokar gärna hos samma researrangör men 
är ombytliga i sitt beteende 
- Bästa erbjudandet  styr val av researrangör 
- Ser ingen marknadsföringsmässig skillnad 
mellan researrangörerna. 
- Tar inte råd av familj och vänner 
- Hotell och Pris värderas högst. 
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”Kundernas förväntningar på semestrarna har generellt sett stigit något de senaste åren, 
men det är svårt att ge några enkla förklaringar till varför.” ( Marcus Hammarström, Tactical 
Marketing, Fritidsresor)  
 
”Dagens kunder vill ha valuta för pengarna och en tydlig tendens på marknaden är att man 
ser att det är ett senare bokningsmönster.” (Annika Heinmetz, Marknadschef, Vingflex) 
 
 ”Man ser dessutom en polariseringstrend hos dagens resenärer, kunderna söker antingen 
något enkelt, eller riktigt lyxigt. Givetvis finns många som vill ha något däremellan också, 
men det har blivit tydligare än tidigare att man har olika syften med sin resa. Samma kund 
kan ju exempelvis vilja ta en prisvärd spontant bokad extra semestervecka vid ett tillfälle för 
att sedan boka in en riktigt lyxig resa där man firar exempelvis en jämn födelsedag.” (Marcus 
Hammarström, Tactical Marketing, Fritidsresor)  

4.5.2 Karakteristika för de fyra kundgrupperna 
Gällande de fyra kundgrupper som vi utgått ifrån i denna uppsats menar intervjuobjekten att 
Barnfamiljer generellt styrs av barnens behov. Barnfamiljer är prismedvetna men även 
kvalitetsfokuserade och de är inte villiga att riskera att det inte fungerar vilket gör att de 
parallellt med kvalitetsmedvetenheten söker trygghet. Äldre Par består av två grupper, dels 
prisjägare som är flexibla och dels de som är kräsna och kvalitetsmedvetna. Barnfamiljer och 
Yngre Par identifieras som de primära målgrupperna. Dessa karakteriseras av att vara 
kvalitetsmedvetna men ändå är prismedvetna. 
 
”En och samma kund kan mycket väl boka olika typer av resor beroende på vad syftet är. 
Exempelvis kan ju föräldrarna i en familj som under sommarlovet reser till ett barnvänligt 
hotell på stranden i Alcudia vilja åka på en ”barnfri" weekend för att endast ägnar sig åt 
varandra. Vid dessa två olika resor är det ju inte samma faktorer som styr valet av boende, 
resmål med mera även om kunden är densamma.”  (Marcus Hammarström, Tactical 
Marketing, Fritidsresor)  
 
Denna tankegång instämmer Peter Bertilsson (Apollo) i och betonar att kundens beteende och 
val av researrangör är starkt relaterat till resans syfte. Dessutom menar han att det är viktigt 
att beakta att kundens informationstillgänglighet och kunskap har ökat.  
 
På frågan om varför ingen marknadsföring i dagens läge riktas mot ungdomar och 
Kompisgäng menar Annika Heinmetz (Vingflex) att denna målgrupp hittar till resmålen 
själva utan deras hjälp.  
 
”Vi har riktat marknadsföring mot dem förut men vi vill inte göra det längre, vi behöver inte 
konceptualisera hotellen, ungdomarna hittar själva vilka hotell som är mer för ungdomar. Vi 
vill heller inte ”branda” hotell som ungdoms hotell eftersom ungdomarna själva hittar dessa. 
Om vi skulle göra detta så är det för att varna andra resenärer att det är ungdomshotell.” 
(Annika Heinmetz, Marknadschef Vingflex) 
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Den förutfattade meningen att sista-minuten endast bokas av unga stämmer inte enligt 
intervjuobjekten. På sommaren är det kanske så men det kan även gälla för Barnfamiljer. Om 
vädret är dåligt i Sverige så är alla konsumenter föremål för sista-minuten. 

4.5.3 Förekomst av varumärkeslojalitet 
Angående de mest avgörande faktorerna vid resa instämmer de intervjuade i att pris är viktigt 
men menar även att kunden ser till hela resan.  
”Det ska inte bara vara billigt att resa, det måste fungera på plats också. Trenden går mot 
resmål till där man får mycket för pengarna.”  (Annika Heinmetz, Marknadschef Vingflex) 

 
Samtliga researrangörer ser sina kunder som relativt prismedvetna och menar att många 
jämför olika alternativ innan de köper sin semester. Priskänsligheten menar de följer 
köpkraften och ett Yngre Par som har dubbla inkomster och inga barn att försörja har ju 
vanligtvis mer pengar att röra sig med än en barnfamilj. 
Peter Bertilsson (Apollo) ser dock att pris utan tvekan är den viktigaste faktorn vid köp av 
resa, vilket inte anses vara något positivt. 
 
”Idag råder en transparens på marknaden. Kunder idag drivs av tillgänglighet och pris. Pris 
är utan tvekan den främsta faktorn då en resenär köper en resa.”  
”Om man tar fram en tidning idag och tittar på resor vad ser man, jo priset. Detta är inte bra 
för oss researrangörer. Varumärket försvinner.” (Peter Bertilsson, Marknadschef, Apollo)  

 
Majoriteten av researrangörerna menar dock att det existerar varumärkeslojalitet såtillvida att 
att kundernas attityd till ett företag är en av faktorerna som spelar in när man fattar sitt 
köpbeslut.  
 
Ja, jag anser att man kan prata om varumärkeslojalitet i bemärkelsen att kundernas attityd 
till ett företag är en av faktorerna som spelar in när man fattar sitt köpbeslut. (Marcus 
Hammarström, Tactical Marketing, Fritidsresor) 

 
Bilden av varumärket styr också en stor del av de förväntningar man bygger upp inför sin 
resa. Det ger en viss trygghet.  
 
Vi tror att det finns lojalitet och att varumärket definitivt spelar in i köp av resa”.                                 
(Annika Heinmetz, Marknadschef, VingFlex) 
 
Researrangörerna menar även att många av kunderna slussas igenom olika segment, från att 
ha varit Yngre Par slussas de vidare till barnfamilj segmentet vilket gör att varumärket följer 
med och lojala kunder skapas.  
 
”Vi ser ett tydligt samband mellan attityderna till vårt varumärke och försäljningen och det 
är därför viktigt för oss att på alla sätt arbeta för att göra våra kunder så nöjda att de 
återvänder.” (Annika Heinmetz, Marknadschef, VingFlex) 
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4.5.4 Lojalitetsprogram 
Researrangörerna medger att de inte har några lojalitetsprogram Detta beror enligt Annika 
Heinmetz på det faktum att marginalerna i resebranschen är lägre än hos ICA och HM.  
 
”Vi tror inte att en kund som köper en resa för 30 000 tycker att det känns ok att få rabatt på 
100 kr. Det vi gör är att gamla kunder får katalogerna först.” 
”Vi tror inte att man ska få tillbaka pengar utan istället se till att kunden får ett mycket bra 
bemötande. Vi ska hålla koll på våra kunder, det vill säga vilka är lojala och vilka är 
lönsamma. Dessa vill vi inte släppa men vi har inte lojalitetsprogram dock gör vi allt för att 
göra dessa nöjda.” (Annika Heinmetz, Marknadschef, VingFlex) 
 
Flygbolag har jobbat hårt med lojalitetsprogram och de har många utestående fodringar, men 
de flyger med 70-80 procent fulla flyg. Researrangörernas priser baseras däremot på att deras 
flyg kommer att vara fulla. Detta gör att utrymmet för pålägg är liten.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kundbeteende och val av researrangör  
är relaterat till resans syfte 
- Ingen marknadsföring mot  
kundgrupp ungdomar 
- Varumärkeslojalitet existerar då kundernas 
varumärkesattityd 
 påverkar köpbeslutet  
- Ingen researrangör har lojalitetsprogram 
pga. låga marginaler 
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5    Analys 
 
I detta kapitel analyseras studiens empiri i förhållande till de teorier som tidigare 
presenterats i arbetet. Initialt analyseras varje kundgrupp för sig, därefter sker en 
sammanfattande analys gällande den observerade köpprocessen samt vår erhållna bild av 
resebranschens lojalitet. 
 

5.1 Kundgrupper 
 

5.1.1 Kompisgäng 
Våra studier visar tendenser på att resenärer som reser inom Kompisgäng är generellt mer 
prismedvetna jämfört med andra resenärer. Kompisgäng är däremot inte lojala i någon större 
utsträckning. Kompisgäng uppvisar både en låg attityd och lågt repetitivt beteende gentemot 
researrangörerna vilket Dick och Basu (1994) stämplar som Ingen lojalitet. Som Söderlund 
(2001) menar vi att en resenär som karakteriseras som icke lojala behöver inte innebära att 
denne inte uppvisar tecken till lojalitet. Det kan vara så att Kompisgäng på ett omedvetet plan 
väljer samma researrangör om och om igen. I sådant fall är valet av researrangör mer av en 
slumpmässig karaktär än reellt.  
 
Orsaken till denna bristande lojalitet hos kundgruppen Kompisgäng återfinns bland annat i 
det övergripande syftet som Kompisgängen har med sina resor. Dessa reser av orsaker som 
sol, bad och nattliv och då är resmålet av större betydelse.  En annan viktig faktor kan tänkas 
vara att de inte ser någon skillnad mellan dagens researrangörer och kanske inte upplever 
någon skillnad mellan företagens erbjudanden vilket gör att valet av researrangör har minimal 
betydelse i sammanhanget.  
Men den kanske viktigaste faktorn av dem alla som påverkar denna kundgrupps lojalitetsgrad 
är det faktum att researrangörerna inte gett denna kundgrupp några incitament att vara lojala 
vilket gör att de köper en prisvärd resa, frikopplat från researrangören som ligger bakom. De 
väljer den researrangör som för tillfället erbjuder ett bra pris och som samtidigt uppfyller 
resenärens andra kriterier. 

 
Vad som skett är i princip att kundgruppens uteblivna lojalitet fragmenterar varumärket och 
kvar återfinns endast tjänsten utan ett varumärke att koppla det till. Researrangörerna bör 
syfta till att skapa en varumärkesmedvetenhet även hos denna kundgrupp eftersom dessa 
resenärer förr eller senare kommer att ingå i nya kundgrupper såsom Yngre Par och 
Barnfamiljer. Resenärerna ”mognar” alltså i sin köpbeslutsprocess. Vidare kan resenärerna 
även växla mellan dessa olika typer av beteenden beroende på resesällskapet.  
 
Valet av researrangör som en tidigare resenär inom kategorin Kompisgäng väljer att anlita när 
denna faller inom exempelvis kundgruppen Yngre Par eller Barnfamilj menar vi påverkas 
främst av de intryck och erfarenheter som resenären tidigare fått. För researrangörer är det 
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Pris 

Kompisgäng 

Kvalitet Fig 4 

viktigt att ha en god relation med kunden i ett tidigt skede eftersom det kan påverka kundens 
fortsatta beteende.  
 
Enligt Söderlund (2001) är det i interaktionen mellan kunden och företaget som grunden för 
kundlojalitet etableras. I vårt fall kan det ske i butiken, med företagets försäljningspersonal, 
service och marknadsföringskommunikation. När det gäller Kompisgäng sker själva 
bokningen i butiken men den fysiska interaktionen mellan parterna är kortvarig. Idag riktas 
inte så mycket marknadsföring mot dem yngre kunderna på grund av deras ekonomiska 
situation. I och med att de upplever att de inte ha någon större kontakt eller kommunikation 
med researrangören är efterköpskänslorna och attityden efter resan ”likgiltig”. Vidare menar 
researrangörerna att denna kundgrupp hittar sin resa på egen hand. På resmålet är 
kundgruppen Kompisgäng inte intresserade av att ha en interaktion med företagets personal 
eller ta del av deras service utan vill hellre hålla för sig själva. Dessa olika faktorer pekar på 
att det bli svårt för Kompisgäng att bilda sig en riktig uppfattning om företaget. Kundgruppen 
Kompisgäng är säkerligen nöjda efter resan men denna kundnöjdhet avser inte i första hand 
researrangören utan resmålet och dess aktiviteter. Kundnöjdheten kan som vi tidigare har 
nämnt indelas som ekonomisk och social. I detta avseende har Kompisgäng begränsade 
möjligheter att uttala sig om den sociala. Däremot kan Kompisgäng göra bedömningar om 
den ekonomiska biten, till exempel kan de tycka att de kom billigt undan med tanke på alla 
nöjen de fått vara med om. Fortfarande handlar det inte om bedömning om själva företaget i 
fråga.  

 
Avsaknaden av lojalitetsprogram menar vi kan ha en inverkan på resenärernas benägenhet att 
vara lojala gentemot en viss researrangör.   
Researrangörerna menar att resenärer inte skulle uppskatta att få tillbaka några hundralappar 
på en resa som kostar flera tusen kronor, men vad de missar i sammanhanget är det faktum att 
Kompisgäng inte är kapitalstarka vilket innebär att ett par hundralappar kan vara det som 
avgör vilket researrangör resenären väljer att anlita. Ett lojalitetsprogram kan etablera en 
relation som så småningom kan leda till lojalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kundgruppen Kompisgängs positionering i relationen mellan pris kontra kvalitet. 
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5.1.2 Yngre Par 
När det gäller kundgruppen Yngre Par har man endast en annan person att tänka på vilket 
påverkar faktorerna som styr köpbeslutet och förutsättningarna för lojalitet. Deltagarna i 
fokusgrupperna ansåg att valet av researrangör är viktigt på så sätt att researrangören måste 
vara känd. Oftast handlade valet mellan de fyra största researrangörerna på grund av deras 
kännedom. Att det förhåller sig så här kan bero på ”lathet”. Man väljer bland de 
researrangörer som syns mest för att man inte orkar leta efter andra alternativ men företagens 
storlek och gigantiska markandsföringsaktiviteter kan även betraktas som en kvalitetsstämpel. 
Ur företagens synvinkel kan detta utgöra ett tillfälle att bygga upp en relation som på sikt kan 
leda till lojalitet i och med att de redan har en framträdande roll i resenärernas mindset.  
 
Denna varumärkeskännedom kan dels bero på nära och kära som i egenskap som 
referensgrupp utgör en viktig källa vid informationssökningen. Enligt Kotler (2003) kan 
referensgrupper påverka individen på minst tre sätt varav ett sätt är en individs attityd. I detta 
fall är det inte helt osannolikt att mer erfarna och äldre bekantskaper bidra med upplysningar, 
upplevelseberättelser som påverka de unga parens attityd och därmed val av researrangör. 
Kännedomen kan även bero på tidigare erfarenheter.  
 
Den känslomässiga förbindelsen till researrangören är svagare hos Yngre Par än för 
Barnfamiljer och Äldre Par. Detta är något för företagen att tänka på eftersom det gör att 
konkurrenterna lättare kan vinna över denna kund till deras företag.  
Generellt kan denna kundgrupp knappast anses vara lojala i verklig bemärkelse, det vill säga 
sant lojala, då de varken är frekventa köpare eller lojala gentemot en viss researrangör. Precis 
som för kundgruppen Kompisgäng råder det Ingen lojalitet enligt Dick och Basus benämning. 
Även om Yngre Par har varit nöjda med en researrangör och fått en generellt positiv attityd 
gentemot researrangören är kundnöjdheten inte tillräckligt för en fortsatt lojalitet. Det kan 
vara så att kundnöjdheten ligger på ungefär samma nivå för alla de researrangörer som de 

- I enlighet med Dick och Basus teorier 
hamnar Kompisgäng i kategorin Ingen 
lojalitet 
-Varken beteende- eller/och attitydmässigt 
lojala 
- Orsak till avsaknad av lojalitet: resans 
syfte, researrangörernas likhet och bristen på 
marknadsföringsåtgärder 
- Kundnöjdhet avser inte researrangören 
- Varumärkesmedvetenhet och lojalitet= 
viktigt i tidigt stadium 
- Inga incitament till lojalitet 
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Yngre Par 

Pris 

Kvalitet Fig 5 

Yngre Par har prövat vilket gör att inget alternativ föredras mer än andra. Detta gäller även de 
andra grupperna: Barnfamilj, Kompisgäng och Äldre Par. I våra undersökningar framgick det 
även att skillnaderna mellan de stora researrangörerna var nästintill obefintlig med undantag 
för Apollo som förknippas med Greklandresor. Denna faktor försvårar 
identifikationsprocessen vilket enligt Uggla (2003) sänker varumärkets värde, något som kan 
spela en stor roll för resenärernas benägenhet att vara lojala gentemot en viss researrangör. 
Att lojalitet är så pass svag kan även bero på att Yngre Par vill vara flexibla och tillvarata 
känslan av frihet innan den kan komma att begränsas genom familjebildning.  
 
Kundnöjdhet är som vi tidigare har nämnt även relaterat till kundens förväntningar. Att sann 
lojalitet inte ännu finns i denna kundgrupp kan härröra till det faktum att samtliga resenärer 
har kognitiva förväntningar som ingen överträffat vilket också påverkar kundens benägenhet 
att stanna kvar hos en viss researrangör.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kundgruppen Yngre Pars  positionering i relationen mellan pris kontra kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Mer prismedvetna än kvalitetsmedvetna. 
- Kundnöjdheten samma nivå för samtliga 
researrangör  
- Vill behålla frihetskänslan och 
flexibiliteten 
- Stark kännedom om de fyra största 
researrangörerna – möjlighet till att skapa 
lojalitet 
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5.1.3 Barnfamiljer 
Rent allmänt så är Barnfamiljer mycket försiktigare i sitt beslutsfattande än vad andra 
kundgrupper i studien är, vilket är förståeligt eftersom föräldrarna måste ta hänsyn till en 
tredje part: barnet/barnen. Barnen sätts i centrum och det är med barnen i åtanke som 
föräldrarna fattar sina beslut. När Barnfamiljer ska köpa en resa är det helt andra faktorer som 
prioriteras och det ställs helt andra krav på kvalitet och säkerhet. Detta visade sig även när 
deltagarna i fokusgrupperna fick rangordna de faktorer som var viktigast vid köp av resa. 
Hotell och reslängd hamnade före pris och researrangör. Pris var den faktor man satte på sista 
plats. Med andra ord är Barnfamiljerna avsevärt mer kvalitetsmedvetna än prismedvetna. 
 
När barnen är små kan det oftast vara jobbigt att resa runt mycket i och runt omkring resmålet 
och Barnfamiljerna stannar därför hellre kvar på hotellet med omnejd vilket gör att hotellets 
egna aktiviteter prioriteras på ett helt annat sätt än vad andra resesällskap gör. Hotellet utgör 
mer än bara tak över natten. Mer tid spenderas på att hitta ett hotell som är barnvänligt och 
som uppfyller alla de kriterier som föräldrarna sätter upp. Det är också därför man är beredd 
att betala lite mer för att få en behaglig semester både för barnen och för föräldrarna. 
 
Vår studie tyder på att kundgruppen Barnfamiljer är lojala mot en specifik researrangör i 
större utsträckning än andra grupper. I Dick och Basus (1994) modell kan de som grupp 
generellt hänföras till termen Falsk lojalitet. Det som talar för att Barnfamiljer är falskt lojala 
är att de främst är enbart beteendemässigt lojala och anledningen till att de är ovilliga att byta 
trots problem eller brister med den befintliga researrangören är att det har tagit dem en sådan 
tid och engagemang att slutligen ”finna” denna researrangör. Givetvis finns det undantag. 
Vissa är säkerligen attitydmässigt lojala såtillvida att de har en viss känslomässig förbindelse 
till researrangören. Till exempel kan en barnfamilj ha fått utmärkt service och känner att 
researrangören tillfredsställer just deras behov.  
 
Enligt deltagarna i fokusgrupperna är första intrycket av en researrangör särskilt viktigt. 
Avgörande är avståndet mellan den förväntade och den upplevda kvaliteten. Detta beror 
enligt oss på att det trots allt är i interaktionen mellan kunden och företaget som grunden för 
kundlojalitet etableras. Om uppfattningen av researrangören en gång visat sig vara positiv, 
servicen tillfredsställande och upplevelsen mött eller överträffat förväntningarna är det större 
sannolikhet att resenärerna återkommer. Med andra ord är kunden nöjd och denna nöjdhet 
utgör grunden för lojalitet. Vidare utgörs kundnöjdhet av två olika delar: den ekonomiska och 
den sociala biten. Researrangörerna erbjuder oftast olika former av erbjudanden direkt riktade 
mot Barnfamiljer, till exempel barnrabatter, enhetspriser för barn eller gratis boende för barn. 
Deltagarna i fokusgrupperna är även socialt nöjda utifrån de psykosociala fördelarna såsom 
trevligt bemötande och omhändertagande som barnklubbar erbjuder. I och med att 
Barnfamiljerna är nöjda med researrangören och dess erbjudande hoppar de därför över steget 
med att utvärdera olika researrangörer. Utifrån Feurst (1999) indelning av lojaliteten i fyra 
grader kan därför den lojalitet som gruppen Barnfamiljer uppvisar även beskrivas som 
Praktisk lojalitet. Barnfamiljer väljer samma researrangör av bekvämlighetsskäl. Deltagarna i 
fokusgrupperna ansåg att det var alltför krävande att byta researrangör även om en konkurrent 
erbjöd ett bättre erbjudande. Denna uppfattning kan bottna i att Barnfamiljerna har ett 
vanemässigt beteende att boka hos denna researrangör och att Barnfamiljerna vet vad de kan 
förvänta sig av researrangören. Därmed är det mindre risk för oförutsedda överraskningar och 
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missförstånd. Barnfamiljerna tar gärna det säkra före det osäkra. Beaktandet av risken 
manifesteras även av att Barnfamiljerna bokar sina reser flera månader i förväg innan avresa. 
I och med att Barnfamiljer inte semestrar så ofta är det än viktigare att resan blir vad de har 
förväntat sig. Grönroos (1992) menar att konsumenter inte köper varor eller tjänster. 
Konsumenter köper de fördelar som de anser att företagets produkter erbjuder. Detta 
resonemang gäller Barnfamiljer mer än andra kundgrupper.  
 
Varumärkets funktioner kan enligt Uggla (2003) indelas i tre kategorier; Identifikation, Status 
och prestige samt Kvalitetsgaranti. Som vi tidigare nämnt riktar researrangörerna medvetet 
deras huvudsakliga marknadsföring mot Barnfamiljer och par eftersom dessa två kundgrupper 
utgör deras primära målgrupper. I och med den extensiva marknadsföringen skapas en 
identifikation med varumärket som reducerar sökkostnaden vilket innebär att konsumenten är 
ett steg närmare ett köp och i samband med annat även ett lojalt beteende. Enligt oss spelar 
dock kvalitetsgarantin den största rollen då Barnfamiljer är lojala mot en viss researrangör. 
Våra studier har visat att trygghetsfaktorn är viktigt att uppfylla. Genom att anlita en 
researrangör man tidigare rest med och som rekommenderats till kundgruppen Barnfamiljer 
uppfyller det denna kvalitetsgaranti vilket i sin tur reducerar den upplevda risken som kan 
förknippas med resan. I enlighet med Ugglas tankar om kvalitetsgaranti identifierar resenären 
det kända vilket ger kunden en känsla av trygghet och varaktighet 
 
Även om resenärerna endast skulle vara beteendemässigt lojala så är det ingenting som 
förhindrar dem att köpa hos en annan researrangör i och med att det inte förekommer någon 
form av lojalitetsprogram (tvingad/köpt lojalitet). Det kan tänkas att de mindre rutinerade 
resenärerna egentligen föredrar en researrangör framför andra men vill gärna prova på andra 
researrangörer för variationens skull.  
Trots att de rutinerade resenärerna var mer eller mindre beteendemässigt lojala gentemot en 
researrangör menade de att det inte gick att urskilja någon skillnad ur ett 
marknadsföringsperspektiv mellan de fyra största researrangörerna på den svenska 
marknaden. Detta gällde även för de mindre rutinerade resenärerna och för dem kan 
avsaknaden av en tydlig positionering bland researrangörerna förklara deras mer ombytliga 
beteende.  
 
Det kan tänkas att Barnfamiljer gärna sprider ”word-of-mouth” för att berätta om sina och 
barnens upplevelser för sina nära och kära men även för andra som befinner sig i samma 
situation och livsfas. Inte minst hör Barnfamiljer, i ett tidigt stadium av denna livsfas, för sig i 
bekantskapskretsen, det vill säga referensgrupperna för att få råd och tips. Barnfamiljer 
påverkas av referensgrupper på alla de tre sätt som Kotler (2003) presenterar. Dels blir de 
exponerade för nya beteenden vilket inte minst effekten av ”word-of-mouth” har visat, dels 
påverkas deras attityd och slutligen skapas ett tryck på anpassning.  
 
Just ”word-of-mouth” kan tänkas utgöra ett ”hot” mot den befintliga lojaliteten. Till exempel 
om en Barnfamilj får höra massa lovord och fantastiska berättelser om en annan researrangör 
blir de säkerligen frestade att pröva den andra researrangören. I och med att en annan 
Barnfamilj själva har upplevt researrangören känns det betryggande. Utifrån detta anser vi att 
det är viktigt för företagen att ha en värdebaserad relation med kunderna för att kunna behålla 
dessa på längre sikt. 
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Kundgruppen Barnfamiljers  positionering i relationen mellan pris kontra kvalitet 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mer kvalitetsmedvetna än prismedvetna. 
- Lojala mot en specifik researrangör i större 
utsträckning än andra grupper. 
- Beteendemässigt lojala, väljer samma 
researrangör av bekvämlighets- och 
trygghetsskäl � falskt/ praktisk lojalitet  
-  Repetitivt beteende säkrar kvalitetsgaranti 
- Viktigt med word-of-mouth 
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5.1.4 Äldre Par 
Våra studier visar tendenser på att resenärer som reser inom Kompisgäng är ytterst 
prismedvetna men även till viss del kvalitetsmedvetna. Eftersom vi fastställt att Barnfamiljer 
är lojala mot researrangörer ligger det nära till hands att anta att även kundgruppen Äldre Par 
är det, vilket innebär att lojaliteten följer konsumenten genom olika livsstadier. Så är dock 
inte fallet. Våra studier visar tydligt att kundgruppen Äldre Par har en viss lojalitet men att 
denna dock inte är stark. För att benämna Äldre Pars lojalitet i enlighet med Dick och Basu 
(1994) ser vi att attityden mot vissa varumärken är hög i samband med ett lågt repetitivt 
beteende. Detta föranleder att lojaliteten här kan benämnas som Latent.  
 
 
Äldre Par medger att de gärna reser med en researrangör som de känner till eftersom det ger 
en trygghetskänsla. En annan orsak till denna lojalitet är enligt oss att kunden vill reducera 
stressen och förenkla beslutsprocessen.  
Att Äldre Par inte längre är falskt/praktiskt lojala som ”de var då de reste som Barnfamilj” 
beror enligt oss på ökad frihet och flexibilitet gällande att resa utan barn. De beslut dessa 
resenärer tar påverkar endast de själva. Som Äldre Par blir konsumenten mer risktagande i 
sina köp vilket exempelvis märks på att de är mer benägna att byta researrangör samt mer 
prismedvetna. Detta beteende har vi i våra undersökningar kunnat iaktta när konsumenterna 
reste som Yngre Par men som försvann i och med inträdet i kundgruppen Barnfamiljer men 
som nu återkommit. Dessutom tar denna kundgrupp inga intryck av referensgrupper, i alla fall 
inte medvetet. Det intressanta i sammanhanget är det faktum att trots att de inte själva tar 
hjälp av andra vid val av researrangör visar våra studier att det ändå är denna kundgrupp som 
fungerar som referensgrupper åt andra. En tanke är att detta beror på att Äldre Par ofta är 
någons föräldrar och släkt.  
I vår studie har Barnfamiljer visat sig vara falskt/praktiskt lojala men detta kan mycket väl 
vara något som endast är giltigt inom denna studie. Sett ur ett annat perspektiv är Äldre Par 
kanske inte alls risktagande. Det kan mycket väl förhålla sig på så vis att de haft detta 
beteende hela tiden, genom samtliga livsfaser något som framkommit om en annan typ av 
undersökningsmetod valts. Men på grund av att detta är det enda vi har att utgå ifrån väljer vi 
dock att se Äldre Par som risktagande och mer djärva i sina köpbeslut jämfört med resultaten 
från kundgruppen Barnfamiljer. 
 
Generellt sett var Äldre Par skeptiska till tanken om att nyttja lojalitetsprogram och erhålla en 
monetär bonus och menade att de hellre ville bli sedda och uppskattade som kunder av 
researrangören på andra sätt. Vad orsakerna är beträffande denna skepsis är svårt att 
spekulera i men en undran är om den varit realitet om lojalitetsprogrammet funnits en längre 
tid, sedan denna kundgrupp exempelvis rest som Kompisgäng eller Yngre Par. 
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Kundgruppen Äldre Pars  positionering i relationen mellan pris kontra kvalitet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ytterst prismedvetna men även 
kvalitetsmedvetna. 
- Vill reducera stressen och förenkla 
beslutsprocessen 
- Risktagande i sina köp 
- Attityd mot vissa varumärken är hög i 
samband med ett lågt repetitivt beteende 
�latent lojalitet 
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5.2 Resenärers köpbeslutsprocess 
 

Den grundläggande modellen för köpprocessen är användbar i många olika situationer och 
även i detta fall. Dock har vi använt den som en stomme eller skelett utifrån vilket vi har 
broderat ut, förändrat och anpassat den till den köpbeslutsprocess som vi har kunnat urskilja 
genom våra undersökningar. Nedan presenterar vi en egen version av processen som 
illustrerar kundens väg fram till val av researrangör.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

47 

Likt den grundläggande modellen börjar hela processen med att konsumenten identifierar ett 
problem som behöver lösas eller att konsumenten blir medveten om ett behov som behöver 
tillfredsställas. Initialt har resenärerna oftast redan klart för sig vilken faktor som är viktigast 
vid bokning av en resa, till exempel: hotell, resmål, pris och researrangör. Resenären har vissa 
kriterier vilket påverkar informationssökningen och utvärderingsfasen.  
 
I våra undersökningar ansåg deltagarna att det inte finns någon tydlig skillnad mellan de fyra 
största researrangörer på den svenska marknaden. De ansågs erbjuda likvärdiga hotell på 
samma prisnivå och det kan förklara varför en majoritet av resenärerna nämligen 
kundgrupperna Kompisgäng, Yngre Par och Äldre Par inte hade researrangören och dess 
varumärke som utgångspunkt för köpprocessen. Istället har dessa kundgrupper resans syfte, 
resesällskap, deras ekonomi och ålder som utgångspunkter vid informationssökningen. 
Informationen kan erhållas genom sökning på Internet, försäljningspersonal i butiken, via 
kataloger eller genom referensgrupper. Både kundgruppen Yngre Par och Barnfamiljer 
använder sig gärna av referensgrupper vid val av researrangör. Referensgruppen bidrar även 
med viktiga och intressanta berättelser och upplysningar. Äldre Par påverkas inte i lika stor 
utsträckning av word- of- mouth och referensgrupper.  
 
Ett intressant fenomen som framkom i våra undersökningar var att vid informationssökningen 
var det oftast endast de fyra största researrangörerna som var aktuella. Orsakerna till detta är 
förmodligen att det faktiskt är dessa som syns och hörs mest och har därmed en hög placering 
i resenärens mindset. 
 
När resenären har sökt tillräckligt med information har hon eller han reducerat antalet 
tänkbara alternativ och ska nu utvärdera de återstående. Vid utvärderingen av alternativ har 
researrangör mindre betydelse för de flesta. Särskilt målgruppen Kompisgäng tänker inte 
mycket på vilken researrangör som bokas. I och med att både Yngre och Äldre Par prioriterar 
hotell och pris vid bokning av resa kan man tänka sig att de vid informationssökningen 
inhämtar information från diverse olika researrangör. Den researrangören med det bästa 
”hotellet” och priset väljs och därför kan valet av researrangör sägas vara slumpmässigt.  
Däremot, Barnfamiljer som är mest lojala, hoppar över faserna Informationssökning och 
Utvärdering av alternativ gällande övriga researrangörer och går direkt till köpbeslut. Denna 
kundgrupp genomgår dock dessa faser för dess ”egna” researrangörs utbud. 
 
De yngre konsumenterna det vill säga Kompisgäng och Yngre Par har generellt kortare 
framförhållning än de andra kundgrupperna. De är också mer benägna att boka en sista-
minuten resa. Vid en sådan situation tar den övergripande processen kortare tid. Det är 
relativt rimligt att Barnfamiljernas köpprocess tar längre tid eftersom de behöver ta hänsyn till 
barnet eller barnen och allt vad det innebär såsom smidighet, säkerhet, barnanpassning. Till 
exempel är tiden mellan köpet och förbrukningen av resan längre jämfört med andra 
kundgrupper. 
 
Den senare hälften av köpprocessen är i princip lika för kundgrupperna. Efter utvärderingen 
av alternativen och eventuell påverkan från omgivningen och effekten från oförutsedda 
händelser har resenären äntligen kommit fram till ett köpbeslut, det vill säga vilken 
researrangör denna ska boka sin resa hos. Våra undersökningar visar att bokning via Internet 
inte är så vanligt förekommande, med undantag för Yngre Par, som man skulle kunna tro. 
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Däremot använde många Internet för att söka information och jämföra researrangörer men när 
det gällde bokningen skedde den oftast via ett butiksbesök. Detta berodde mycket på känslan 
av tryggheten och säkerheten genom interaktionen med försäljaren från researrangören. 
Överraskande nog gällde detta även bland dem yngre konsumenterna som trots allt är uppväxt 
i informationssamhället och därmed mer vana Internet användare.  
 
Efter upplevelsen av den köpta resan uppstår efterköpskänslor. En resenär kan känna sig nöjd 
eller missnöjd med resan och researrangören. Barnfamiljer menade att om researrangören en 
gång visat sig vara bra stannar resenärerna kvar. Detta innebär att första intrycket är väldigt 
viktigt för att rätt typ av efterköpskänslor ska uppstå och för att det ska kunna leda till 
lojalitet.  
Oavsett om kundnöjdhet har uppstått eller inte har resenären nu erfarenheter från denna 
researrangör. Ju positivare kundnöjdheten och erfarenheterna är desto större är sannolikheten 
för återköp. När denna procedur har upprepat sig ett antal gånger uppstår lojalitet. 
Erfarenheterna en resenär fått eller samlat på sig blir en påverkande faktor nästa gång 
resenären köper en resa och ska utvärdera researrangörerna.  Om resenären står och väljer 
mellan exempelvis fem researrangörer och har minne av att resan med researrangör A var 
väldigt positiv kan detta alternativ få större tyngd vid utvärderingen. Om resenären har enbart 
negativa minnen och erfarenheter får det en motsatt inverkan och effekterna kan vara större 
än vid kundnöjdhet. Resenären kanske aldrig mer vill vara kund hos denna researrangör och 
uttrycker sitt missnöje inför andra vilket kan påverka dem när de ska välja researrangör.  
 
En annan intressant aspekt är att om resenären har provat några researrangörer och 
upplevelsen av dessa har varit detsamma att kundnöjdheten håller sig på samma nivå för 
samtliga uppstår lojalitet inte lika lätt.  
 
Den streckade cirkeln runt modellen utgör marknadsföring. Vi menar att marknadsföring i 
dess alla former påverkar resenärerna oavsett vilken fas i processen de befinner sig i. Varje 
dag tar vi emot budskap och information från researrangörerna. Vidare bygger 
marknadsföring upp förväntningarna på resan och researrangören. Dessa förväntningar har 
resenären sedan med sig genom hela processen tills hemkomsten. Det är dessa förväntningar 
som resenärerna sedan utgår ifrån för att utvärdera resan och researrangören. Om upplevelsen 
inte motsvarade förväntningarna uppstår missnöje och omvänt.  
Resultatet från våra undersökningar visar att resenärernas ålder och position i livscykel har en 
väldigt betydelsefull roll för hur köpprocessen ser ut, särskilt när det gäller utvärderingsfasen 
och lojalitetsgraden. Gemensam faktor för alla kundgrupper utom Äldre Par, som framgick i 
våra undersökningar, är att de var positivt inställda mot ett eventuellt lojalitetsprogram från 
researrangörernas sida. De menade att de gärna vill bli sedda och uppmärksammade. Ett 
lojalitetsprogram av något slag skulle kunna framhäva researrangörens position vid 
utvärderingsfasen och därmed till fler återköp.  
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- Info hämtas från Internet, resekataloger 
och referensgrupper 
- Majoriteten beaktar endast de fyra 
största researrangörerna vid infosökfasen 
- Researrangör har mindre betydelse vid 
utvärdering 
- Vid lojalitet hoppar man direkt till 
köpbeslut 
 

-Första intrycket är viktigt, 
påverkar utvärderingen nästa gång 
- Positiv kundnöjdhet och 
erfarenhet� större sannolikhet för 
återköp. 
-Ålder och position i livscykel 
påverkar  
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5.3 Resenärers lojalitet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ovanstående figur visar de undersökta kundgruppernas preferenser gällande pris kontra kvalitet vid val av 
researrangör och då även köp av en resa. 

 
 

Som figur 9 illustrerar är Barnfamiljer de ”mest” kvalitetsmedvetna medan Kompisgäng är de 
”mest” prismedvetna.  Det är dock viktigt att beakta att Barnfamiljer oftast är begränsade till 
när de kan åka på året på grund av barnens skollov. Kanske kan detta tolkas som att 
Barnfamiljer inte är lika prismedvetna som andra kundgrupper eftersom de ”tvingas” resa på 
de tidpunkter på året när det är som dyrast. Kanske förhåller det sig som så att Barnfamiljer 
då väljer bland de minst dyra resalternativen. Eftersom denna aspekt dock inte framkommit i 
våra studier kan vi inte se detta som ett faktum men det bör beaktas. 
 
Det intressanta är hur kundgruppen Barnfamiljer förändras från att ha varit väldigt 
kvalitetsmedvetna till att i större utsträckning preferera pris, vilket märks på kundgruppen 
Äldre Pars placering. Trygghetsaspekten som var essentiell för Barnfamiljer har försvunnit 
för Äldre Par och istället har vi observerat att dessa nu tillämpar ett mer utsvävat beteende. 
Attityden genomgår en sorts regression i och med att deras sociala utseende förändrats där 
barn inte längre ingår i bilden, till att nu mer likna den attityd och det beteende som kunde 
iakttas för kundgruppen Yngre Par. 
Aaker menar att det finns ett samband mellan pris och upplevd kvalitet. Ett starkt varumärke 
har i regel ett högre pris, samtidigt som det högre priset spelar rollen av en kvalitetssignal till 
kunden. (Uggla, 2003) I enlighet med våra studier ser vi att många resenärer till stor del är 
prismedvetna och köper den resa och väljer den researrangör som uppvisar lägst pris. På sikt 
kan detta tänkas medföra problem för researrangörens varumärken. En risk är nämligen att 
kvalitetssäkringen som researrangörerna laddar varumärket med tenderar att urholkas och 
därmed kan upplevelsen av reducerad risk försvinna. I förlängningen bottnar denna 
diskussion i problematiken att kundgruppen Kompisgäng och Yngre Par inte kan fastställa 
någon skillnad mellan dagens researrangörer. Våra undersökningar visar att dessa två 
kundgrupper inte köper en resa av skäl som är förankrat till en specifik researrangörs 
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Kompisgäng Yngre Par Barnfamiljer Äldre Par 

Lojalitet 

Tid Fig 10 

varumärke, istället köps tjänsten frikopplat från varumärket och alla de associationer som 
skulle kunna utgöra ett fundament till ett lojalt beteende.  

 
Den lojalitet som går att urskilja, utifrån våra studier, var begränsad och återfanns i termer av 
falsk/praktisk lojalitet främst i kundgruppen Barnfamiljer. Den främsta orsaken till deras 
lojalitet ligger i att Barnfamiljer vill ta det säkra före det osäkra. Om det visar sig att en 
researrangör har infriat resenärernas förväntningar och kundnöjdhet har uppstått fortsatte 
Barnfamiljer att göra återköp hos denna researrangör, istället för att pröva en annan 
researrangör och riskera att upplevelsen inte blir lika positiv. Att de andra tre kundgrupperna 
egentligen inte är lojala i någon större utsträckning kan bero på en mängd faktorer. Många 
resenärer har redan inledningsvis av köpprocessen resmålet, hotellstandarden, prisnivån, 
tidpunkt med mera klart för sig. Dessa faktorer får därefter styra hela köpprocessen och 
präglar även utvärderingen av alternativen. 
Som vi nämnt kan vi benämna Barnfamiljer som falskt/praktiskt lojala som understryker ett 
repetitivt köpbeteende dock utan en positiv attityd till varumärket ifråga. Denna positiva 
attityd gentemot researrangörers varumärke kunde dock ses hos kundgruppen Äldre Par, dock 
saknade de det repetitiva beteendet varvid denna typ av lojalitet kom att benämnas som 
Latent. Med andra ord har vi här två typer av beteenden som tillsammans utgör det 
researrangörerna menar existerar, nämligen hyper/sann lojalitet.  
 
Resenärers köpbeteende är inget enhetligt som kan tas för givet utan beror alltså i mångt och 
mycket på i vilket stadium i livet konsumenten befinner sig i. Med andra ord kan man, baserat 
på våra studier, tolka det som att lojalitet står i förhållande till tid och därmed konsumentens 
livsfas. Eftersom lojaliteten är ”högst” hos Barnfamiljer ser vi det inte som konstigt att 
merparten av researrangörernas marknadsföring riktas mot just denna kundgrupp. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aktuellt utseende gällande lojaliteten för kundgrupperna Kompisgäng, Yngre Par, Barnfamiljer och Äldre Par 
som en funktion av tid. 
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- Barnfamiljer de ”mest” 
kvalitetsmedvetna 
- Kompisgäng är de ”mest” 
prismedvetna 
- Begränsad lojalitet, återfanns endast 
 i en kundgrupp, barnfamiljer 
- Lojalitet står i förhållande till tid 
och därmed konsumentens livsfaser 
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6    Slutdiskussion 
 

Följande kapitel syftar till att besvara uppsatsens grundläggande frågeställning och 
sammankoppla erhållna resultat till studiens syfte. 
Om vi inte studerat och analyserat empirin med hjälp av hela vår teoretiska referensram i 
kapitel 5 hade vi aldrig nått de slutsatser vi gjort. Vi har genom denna analytiska process fått 
en bred kunskapsbas som hjälpt oss dra de konklusioner som vi kommer att presentera. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
 

 
Som Schriver (1997) påpekar översvämmas marknaden av likartade produkter och priser, 
vilket inte gäller minst resebranschen. Konkurrensen om kundernas uppmärksamhet och tid är 
hård, vilket gör att det har blivit svårare för kunderna att vara lojala. Det tar längre tid och det 
har blivit kostsammare för företagen att skaffa nya kunder.  
Däremot om företaget väl har en lojal kund blir det svårare för konkurrenterna att ta över. En 
stark attityd motstår förändringar och ”frestelser”. En lojal kund känner väl till företaget och 
dess system vilket gör att transaktionen blir en rutin och det i sin tur innebär ekonomiska 
besparingar för företaget jämfört med att lära upp en ny kund. Dessutom fungerar en sann 
lojal kund som ambassadör för företaget då denne gärna sprider word of mouth i sin 
bekantskapskrets. Ovanstående faktorer poängterar vikten av att ha lojala kunder. 

 
Researrangörerna menar själva att det existerar varumärkeslojalitet såtillvida att kundernas 
attityd gentemot en researrangör påverkar köpbeslutet. I början av denna uppsats ställde vi 
oss frågan om det existerar varumärkeslojalitet inom resebranschen. Våra undersökningar 
visar att det existerar varumärkeslojalitet, dock främst hos en kundgrupp, Barnfamiljer. Som 
figur 9 visar är Kompisgäng, Yngre Par och Äldre Par mer prismedvetna än Barnfamiljer 
vilket medför att deras köpbeslut inte baseras på researrangörernas varumärke och därmed 
återfinns ingen större lojalitet hos dessa kundgrupper. Barnfamiljer visade sig dock vara mer 
kvalitetsmedvetna än övriga kundgrupper vilket kan samspela med förekomsten av lojalitet. 
Vidare bygger deras lojalitet emellertid inte på en positiv attityd mot varumärket som 
researrangörerna hävdar. Istället talar vi i sammanhanget om ett repetitivt beteende som 
grundar sig på ett trygghetsbehov och riskreducering samt vana. Vi talar alltså om så kallad 
falsk/praktisk lojalitet som illustrerar hur ett tillsynes lojalt beteende inte alltid behöver bero 
på varumärket ifråga, en uppfattning som inte delas av researrangörerna.  
 
Generellt sett visar våra studier att resenärer idag inte har en tydlig varumärkesuppfattning på 
grund av en oklar differentiering bland researrangörerna. Utifrån våra studier föranleder detta 
att resenärer fattar sitt köpbeslut och därmed ”val” av researrangör baserat på andra faktorer, 
såsom exempelvis resans syfte, resesällskap, ekonomi och ålder, vilket försvårar existensen 
av hyper/sann lojalitet.  
 
Sann lojalitet eller hyperlojalitet som bland annat Feurst (1999) och Dahlén (2002) talar om 
som den ideala lojaliteten existerar enligt vår mening inte inom resebranschen. I enlighet med 
Schriver (1997) menar vi att förutsättningarna för lojalitet var annorlunda förr i tiden och det 
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var lättare att skaffa lojala kunder. I och med att de marknadsmässiga villkoren nu har 
förändrats då utbudet av likartade erbjudanden ökat i takt med att konkurrensen har hårdnat 
samtidigt som researrangörernas marknadsföring smälter samman är förutsättningar för 
lojalitet, och då särskilt för hyper/sannlojalitet inte detsamma. Vi menar att den högsta nivå 
av lojalitet som kan uppnås inom resebranschen är falsk/praktisk lojalitet som enbart betonar 
beteendemässig lojalitet. I dagens läge innehas denna typ av lojalitet endast av Barnfamiljer.  
Den uteblivna marknadsföringsmässiga differentieringen i kombination med uteblivna 
relationer med researrangören skulle kunna vara några av orsakerna till att det, i dagsläget, är 
svårt att skapa lojalitet hos andra kundgrupper än Barnfamiljer.  
 
Ett verktyg för att skapa relationer är lojalitetsprogram. Våra intervjuer med representanter 
från de fyra största researrangörerna visade att ingen av dessa i dagsläget har några 
lojalitetsprogram. Detta menar de själva beror på att de tror att detta inte skulle uppskattas av 
resenärer samt att det idag är en så liten vinstmarginal på resorna vilket inte skulle göra det 
lönsamt att erbjuda rabatter och dylika återbäringar till lojala kunder. Utifrån våra 
undersökningar kan man se tecken på att det faktiskt, tvärtemot researrangörernas utsago, 
finns ett intresse och en efterfrågan för att bli medlemmar i lojalitetsprogram, främst inom 
kundgruppen Kompisgäng och Yngre Par, det vill säga yngre konsumenter. Att exempelvis få 
tillbaka 100 kr skulle uppskattas stort eftersom dessa två kundgrupper inte är särskilt 
kapitalstarka och i förhållande till övriga kundgrupper, inte spenderar så mycket på sin resa. 
Ju större samhörighet kunderna känner med lojalitetsprogrammets erbjudanden och 
researrangörerna, desto mer benägna är de att lämna information om sig själva och bli lojala. 
Lojalitetsprogram mot kundgruppen Kompisgäng skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att 
skapa en varumärkesmedvetenhet bland dessa resenärer eftersom marknadsföringen riktad 
mot denna kundgrupp i dagens läge är närmast obefintlig.  
I och med att Kompisgäng och Yngre Par uppvisar en stark prismedvetenhet vid köp av resa 
tenderar detta till att urholka varumärket vilket i sig är en bidragande faktor för att dessa 
kundgrupper inte upplever någon marknadsföringsmässig differentiering mellan 
researrangörerna. Dessutom härstammar en stor del av differentieringsproblematiken från det 
faktum att samtliga av de största researrangörerna har en likartad marknadsföring mot i 
princip samma kundgrupper vilket i huvudsak gäller Barnfamiljer och Par. Att det ser ut på 
detta vis är egentligen ingen konstighet. Ur researrangörernas perspektiv är det dessa två 
kundgrupper som är mest kapitalstarka. Att resa är dessutom ett stort osäkerhetsmoment som 
gärna kräver någon form av trygghet. Genom att resa med en arrangör som riktar en stor del 
av sin marknadsföring mot Par och Barnfamiljer ger detta en viss trygghetskänsla. Samma 
signaler skulle inte sändas ut om researrangörerna marknadsförde sig i lika stor utsträckning 
mot kundgruppen Kompisgäng och man skulle då riskera att förlora befintliga kunder.  
 
Vi menar dock att det primära syftet med lojalitetsprogram som är anpassade efter samtliga 
kundgruppers preferenser är att skapa en lojalitet som växer och ökar över tiden till dess att 
det når den högsta graden av lojalitet, falsk/praktisk lojalitet. Tanken med detta är att på ett, 
än i nuläget, tidigare stadium grunda en form av lojalitet som etableras redan hos 
kundgruppen Kompisgäng så att researrangören redan där ligger Top of mind vid köp av resa. 
Genom att dessa erhåller någon form av återbäring samspelar detta med respondenternas 
uppgivna prismedvetenhet som främst stod att finna hos Yngre Par och Kompisgäng och 
eftersom det lönar sig att vara med i ett lojalitetsprogram och dessa är prismedvetna så är 
detta ett reellt alternativ som föredras. Dessutom vill vi påstå att man då undkommer 
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Kompisgäng Yngre Par Barnfamiljer Äldre Par 

Lojalitet 

Tid 

Med 
lojalitetsprogram 

Utan 
lojalitetsprogram 

Fig 11 

differentieringsproblematiken, förutsatt att kunderna upplever skillnader mellan 
researrangörernas lojalitetsprogram. 
 
Därigenom finns reella förutsättningar till att skapa falsk/praktisk lojalitet som sträcker sig till 
fler kundgrupper än endast Barnfamiljer. Dessutom får man inte glömma den viktigaste 
faktorn i lojalitetsekvationen nämligen att det är betydligt mer lönsamt att fokusera på 
befintliga kunder än att söka nya. Med andra ord genom att skapa falsk/praktisk lojalitet hos 
kundgrupper som ligger före Barnfamiljer med avseende på livsfaser är förhoppningen att 
varumärket ligger Top of mind genom samtliga livsfaser vilket förenklar 
utvärderingsprocessen och då även val av researrangör vid köp av resa.    
 
Vi påstår inte att lojalitetsprogram är det enda sättet att skapa lojalitet och då särskilt 
hyper/sann lojalitet men utifrån denna studie ser vi det som ett efterfrågat verktyg som 
resebranschen bör beakta.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Möjligt utseende gällande lojaliteten för kundgrupperna Kompisgäng, Yngre Par, Barnfamiljer och Äldre Par 
som en funktion av tid om lojalitetsprogram implementeras . 
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6.1 Slutsats 
 

Solidaritet, pålitlighet, trohet, trofasthet. Alla är de synonymer till ordet lojalitet. Ordet 
betyder uppenbarligen olika saker för olika människor och kan vara av större eller mindre 
betydelse.  
Alla har vi några särskilda produkter som vi aldrig skulle välja bort, kanske på grund av att vi 
är lata och inte vill byta bort något som fungerar, kanske för att vi gillar själva produkten eller 
tjänsten eller kanske kort och gott för att de, företaget och varumärket har lyckats representera 
något som vi som konsument kan känna att vi står för. Eller kanske är detta vad vi intalar oss 
när vi ser den kräsna Volvoföraren köra förbi i en ny Audi, eller när vi som kassörer tar betalt 
för Naturell honungsschampo av tonåringen som tvättar håret med Fructis eller äter 
Kungsörnens spaghetti hemma hos den Barilla-älskande hemmafrun.  
 
Det viktigaste att beakta och som läsare ta med sig från denna uppsats är två saker. Den första 
berör det faktum att det generellt sett är svårt att skapa lojalitet bland dagens resenärer 
eftersom köp av resor av researrangörer i de flesta fall beror på, andra från varumärket, 
frikopplade faktorer som exempelvis berör resans syfte, resenärens resesällskap (nuvarande 
livsfas) samt ekonomiska tillstånd. 
Den andra faktorn handlar om att ett köpbeslut och ett tillsynes lojalt beteende inte alltid 
behöver bero på varumärket ifråga, därmed bör lojalitet som term inte brukas lättvindigt. 
Inom resebranschen har vi kommit till slutsatsen att den högsta formen av lojalitet som kan 
uppnås är en beteendemässig sådan, kallad falsk/praktisk lojalitet, som exkluderar den mer 
fördelaktiga sorten där konsumenten även har en positiv attityd och inre hängivelse gentemot 
varumärket, kallad hyper/sann lojalitet. Detta beror enligt oss på att konsumenterna har svårt 
för att åtskilja researrangörerna på grund varumärkesurholkning och på grund av deras 
likartade marknadsföring och utbud. Ett tillsynes lojalt beteende är därmed, i enlighet med 
denne studie, inte alltid vad det verkar vara. Beteendet formas snarare av bekvämlighet att 
stanna hos befintlig researrangör i synnerhet för kundgruppen Barnfamiljer som söker 
uppfylla en känsla av trygghet, något researrangörerna misstar för hyper/sann lojalitet. 

 
I teorin kan lojalitet vara ett enkelt begrepp men i verkligheten, i praktiken är det kanske ett 
av de mest mångfacetterade och komplexa begrepp vi som marknadsförare har att förstå. En 
sak är dock säker. Den viktiga kampen om att skaffa lojala kunder och förstå orsaken bakom 
denna lojalitet har länge utkämpats och för researrangörerna är striden långt ifrån över.  
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7 Förslag till vidare forskning 
  

 
Om man hade fått göra om uppsatsen skull man kunna tänka sig att en kohort studie varit ett 
bättre alternativ eftersom man där kan studera hur lojaliteten förändras inom samma ”kull”.  

 
Något som vore intressant att undersöka är hur lojalitet som begrepp ser ut i ett historiskt 
perspektiv och jämföra detta med dess aktuella innebörd. Ännu en aspekt som kan tänkas vara 
givande att studera är lojalitetsprogrammens betydelse för konsumenters beteende, även inom 
andra branscher än resebranschen för att sedan försöka göra en kartläggning av detta. 
Dessutom kan det vara intressant att studera i vilken mån reklam påverkar köp av resor såväl 
geografiskt som demografiskt? 
 
Det skulle även vara intressant att ta del av en mer omfattande studie där man undersöker 
fokusgrupper på samma sätt som gjorts i denna dock med en geografisk skillnad. Hur ser 
exempelvis lojaliteten ut på landsbygden i förhållande till de resultat som presentats i denna 
uppsats? 
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8 Kritik mot eget arbete 
 
 

Eftersom våra studier är kvalitativa och hermeneutiska kan dess slutsatser ifrågasättas 
eftersom undersökningarna till stor del präglas av subjektivitet, gällande såväl frågor som 
svar. Går det att dra generella slutsatser när man som undersökare endast utgår ifrån sig själv? 
Eftersom vi inte kan se in i andra människors hjärnor kan vi endast tolka vad de andra säger 
och gör. Då vi genomfört våra 12 fokusgrupper har vi som undersökare varit tvungna att tro 
på vad respondenterna säger. I de fall då respondenterna ljuger är det svårt för oss som 
undersökare att bevisa det. Ibland ljuger människor för sig själva vilket komplicerar det hela. 
För att kunna göra en korrekt tolkning behövs gedigna kunskaper om den mänskliga naturen 
och uppfattning om den enskilda människans verklighetsuppfattning vilket få eller ens någon 
har. Detta sammantaget kan alltså ha inverkat på studiens tillförlitlighet. 
 
När det gäller undersökningarna av kundgruppen Barnfamiljer har vi i uppsatsen inte 
behandlat barnens inflytande på köp av resa, val av researrangör och därmed föräldrarnas 
lojalitetsgrad 
 
Efter att vi sorterat vår empiri har vi utgått ifrån vissa på förhand bestämda teman för att på så 
vis sålla bort överflödigt material. Denna sortering kan även den naturligtvis ifrågasättas. 
Kanske skulle vi ha valt andra teman och kanske missade vi därigenom viktiga aspekter ur 
empirin. Dessutom kan kritik riktas mot att de frågor som användes vid de semistrukturerade 
intervjuerna samt den mall som användes vid utförandet av samtliga fokusgrupper inte 
förtestats. Dessutom kan man säkerligen även finna brister i formuleringen av dessa frågor. 
 
Till denna kvalitativa studie har totalt 60 respondenter medverkat genom ett 
bekvämlighetsurval. Om man dock genomfört den som en kvantitativ sådan med ett till 
exempel  slumpmässigt urval skulle resultatens validitet och generaliserbarhet ha ökat.  
Dessutom så kan man tänka sig att studien fått mer bäring om fler representanter intervjuats 
från näringslivet eftersom researrangörernas ord spelat en stor roll gällande arbetets 
inriktning. Ett annat tänkbart scenario är att en djupare förståelse skulle erhållas om vi hade 
begränsat studiens vidd till att enbart behandla en enda kundgrupp. 
 
Viktigt att beakta är att studien är av kvalitativ art varvid dess resultat inte är giltiga annat än i 
sammanhanget av denna studie. 
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”Om du verkligen ser ut som på ditt passfoto, då är du för sjuk för att ge dig ut och resa.” 
      -Earl Wilson-  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Frågor till fokusgrupperna 
 
• Hur ofta reser ni som familj/par osv.? 
• Är det någon skillnad mellan att resa som x och resa som y?  
- Vilka skillnader finns det? 
- Påverkar det ert val av researrangör? 
 
• Vänligen rangordna de faktorer som ni ser som viktigast vid bokning av resa: 
Pris 
Hotell 
Researrangör 
Restid 
 
• Brukar ni jämföra researrangörer innan ni bokar resan? 
 
• Bokar ni hos samma researrangör varje gång? Varför/varför inte? 
- Tittar ni på andra alternativ? 
- Vad skulle det krävas för er att byta? 
- Vad krävs för att få er att stanna kvar? 
 
• Vilken researrangör brukar era föräldrar resa med? 
 
• Brukar ni titta på sista-minuten – resor? Varför/varför inte?  
 
• Varifrån hämtar ni information om er resa/resmål? 
 
• Hur långt innan brukar ni bokar er resa?  
 
• Hur lång tid tar det innan ni bokar resan? 
 
• Hur bokar ni er resa? Via Internet, via researrangör? 
 
• Efter den senaste tidens oroligheter i världen (naturkatastrofer, krig, terrorattentat) har 
det förändrat ert sätt att boka en resa dvs går ni efter andra faktorer?  
 
• Efter den senaste tiden oroligheter i världen, har ni fått en förändrad attityd till någon 
researrangör? 
 
• Känner ni till en researrangör som tilltalar ert sätt att resa och er personlighet? 
- Ser ni skillnad mellan researrangörerna? Är det positivt/negativt? 
 
• Vilka bolag brukar ni boka hos? 

 
• Vad förknippar ni med följande bolag 
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Always 
Fritids 
Apollo 
Ving 
STS 
Kilroy 
Övrigt 
 
• Vad har ni för tankar angående avsaknaden av lojalitesprogram inom resebranschen? 
 
 

Bilaga 2 Frågor till researrangörer 
 
 
*Hur anser du att resemarknaden ser ut idag? Dvs är den stabil, eller är den på 
uppåtgående?  
 
 
*Kan man märka av en förändring hos kundgrupperna över tiden, dvs attitydförändring? Är 
de mer kräsna vilket gör att det är svårare att locka kunder? 
 
 
*Vad är er primära målgrupp? 
 
 
*Anser ni att olika typer av kunder, tex Kompisgäng, Yngre Par, Barnfamilj, eller Äldre Par 
har olika preferenser för en resa? Dvs att de har olika faktorer som styr valet av resa. 
Kanske är vissa mer prismedvetna och utnyttjar sista-minuten resor än andra? 
 
 
*Hur stor roll menar du att priset har då resenären skall köpa en resa? Tror du att det finns 
en skillnad gällande Kompisgäng, Yngre Par, Barnfamilj, och Äldre Par? 
 
 
*Har ni några lojalitetsprogram? 
 
 
*Tror du att det existerar varumärkerslojalitet inom resebranschen eller går resenärer endast 
efter det bolag som har lägst pris? 
 
 
*Om det existerar varumärkeslojalitet, ser du den som stark eller svag? Som exempel kan 
bilbranschen nämnas då den  präglas av en väldigt stark varumärkeslojalitet 

 
 


