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Förord 
Jag önskar härmed ta tillfället i akt att tacka samtliga respondenter som medverkat och 

bidragit till uppsatsens tillkomst. Vill även passa på att tacka min handledare Sten Köpniwsky 

för de värdefulla kunskaper och erfarenheter han under terminens gång bidragit med. 

Slutligen vill jag också passa på att tacka mina opponenter för er konstruktiva kritik som 

bidragit till ett bättre slutresultat.  

 

Stockholm, den 6 juni 2006 

 

Gunnar Eriksson 
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Sammanfattning 
Uppsatsen syfte är att söka klargöra hur stor betydelse charterbolagens varumärken har för 

konsumenten vid valet av charterbolag. Jag har använt mig av teorier rörande varumärkets 

betydelse ur ett konsumentperspektiv, konsumentbeteende samt marknadskommunikation 

som sedan applicerats på empirin. Empirin består av sju kvalitativa intervjuer varav tre varit 

personliga intervjuer och de resterande fyra har varit telefonintervjuer. 

     Slutsatsen är att varumärket inte är av överordnad betydelse för mina respondenter vid 

valet av charterbolag. Respondenternas varumärkeskännedom om de största aktörerna är, med 

vissa undantag, god. Trots detta så bidrar inte varumärkeskännedom i detta fall till ökad 

benägenhet hos respondenterna att välja ett välkänt bolag framför ett annat mindre känt bolag. 

Respondenternas lojalitet inför de olika charterbolagen är dessutom låg och inte heller word-

of-mouth har den inverkan på mina respondenter som teorin föreslår. 

 

Nyckelord: Charter, varumärke, konsument, image, konsumentbeteende, lojalitet och word-

of-mouth. 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om varumärkets betydelse för konsumenten vid valet av charterresa.  

I detta inledningskapitel ges först en kort introduktion och bakgrund till charterbranschen i 

Sverige och varför jag funnit detta ämne intressant. Därefter följer problemformulering, syfte, 

avgränsningar samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Idén för det som i folkmun idag kallas för charter föddes på 1950-talet.  Den 6 april 1954 lyfte 

en fullsatt DC3 från Bromma Flygplats. Destinationen för resan var något förvånande 

Hamburg. Året därpå fick Mallorca för första gången besök av svenska charterturister. Hur 

det gick sen vet vi alla. Charterbolagen transporterade under 2004 totalt cirka 1 700 000 

resenärer vilket gör chartern till en av den vanligaste formen för att semestra utomlands 

(Thomas von Seth 2001:23f). Idag kännetecknas branschen av få men jämförelsevis jämnstora 

aktörer. Marknadsandelarna för 2004/2005 var följande: 
Ving 24 % 

Always 10 % 

Fritidsresor 25 % 

Apollo 21 % 

Solresor 8 % 

Övriga  12 % 

Figur 1. Charterbolagens marknadsandel (www.fritidsresor.se). 

Dessa procenttal bör dock tas med en viss nypa salt då siffrorna härrör från charterbolagen 

och åsikter om marknadsandelarna starkt går isär varandra (www.di.se). Få aktörer står för en 

stor del av alla charterresor som säljs i Sverige. Dessa företag är någorlunda jämnstora och det 

finns heller ingen explicit marknadsledare. 

     Runt millennieskiftet upplevde charterbolagens sin djupaste kris någonsin vilket bidragit 

till den konsolidering som chartermarknaden fått uppleva. Idag så är de största aktörerna 

uppköpta och ingår numera i globala resekoncerner (von Seth 2001:44).  

     Branschen som helhet uppvisar låga nettomarginaler, ett bra år har man cirka 3% i 

nettomarginal. Det finns många faktorer som bidrar till att marknaden är så skör och känslig. 

Vädret ses som den enskilt viktigaste faktorn (von Seth 2001:71). En solig och varm sommar 

gapar flygplanen tomma. Men även konjunkturen, dollarkursen, oljepriset samt även den 

politiska stabiliteten i charterländerna spelar viktig roll. Vid dålig konjunktur har 

konsumenterna inte tillräckligt med pengar för att resa, en hög dollarkurs medför 
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prishöjningar från charterbolagens sida då de flesta inköpen görs i dollar men även efterfrågan 

på resor till dollarländer såsom USA påverkas negativt. Oljepriset som fluktuerat frekvent 

under den senaste tiden har gjort att bränsletillägg fördyrar resan. Slutligen kan även politisk 

oro i länder orsaka ”grus i maskineriet”. Ett illustrativt exempel på detta är att efterfrågan på 

resor till Egypten har sjunkit som en följd av ständigt överhängande terrorhot.  

1.2 Problemdiskussion   

Forskningen rörande varumärken har hittills främst riktat in sig på två fenomen. Antingen har 

forskningen sökt svara på hur företagen hanterar sina varumärken, s.k. brand management.  

Övrig forskning har ur ett företagsperspektiv hanterat frågeställningar rörande varumärkets 

betydelse. Vad man dock verkar ha glömt bort är själva köparen, d.v.s. konsumenten som 

förväntas köpa företagens varor eller tjänster.  

     Philip Kotlers marketing mix teori behandlar vilka konkurrensmedel företagen har till sitt 

förfogande och hur dessa påverkar kundens val av en vara eller tjänst. Mixen består av 

produkt, plats, pris och påverkan (1994:1ff). Denna teori har bl.a. fått utstå kritik för att återge 

en alltför förenklad bild av verkligheten detta speciellt sedan de relationsorienterade teorierna 

kommit till. Trots detta kan marketing mix modellen vara användbar på mindre komplexa 

konsumentmarknader. 

     Applicerat på en charterresa kan det så ut ungefär så här: Produkten utgörs exempelvis av 

bolagens paketering och service. Hur tillgänglig är reseledare och hur har hotell och flygresa 

paketerats ihop? Platsen kan vara allt ifrån antalet resebutiker, dess geografiska spridning 

samt vilka försäljningskanaler man har. Här kan även detaljer såsom inredningen i butiken 

komma att spela avgörande roll. Priset innehåller förutom själva katalogpriset rabatter och 

betalnings- samt kreditvillkor. Slutligen, så handlar påverkan om vilka redskap 

charterbolagen använder sig för att få resan såld. Här kan nämnas annonsering i dagspress, 

själva katalogen men även public relations (ibid).  

     Vid en okulär besiktning av charterbolagen så är skillnaderna små. Inget av de stora 

charterbolagen skiljer sig väsentligt åt vad gäller dessa konkurrensmedel, produkt, plats, pris 

och påverkan. Detta åskådliggörs tydligast genom att jämföra charterbolagens priser som inte 

nämnvärt avviker från varandra.  Efter vilka kriterier väljer en konsument vilket charterbolag 

man ska åka med om inte upplever någon skillnad? Finns det andra, enligt konsumenterna, 

viktigare faktorer än t.ex. priset. Kan varumärket tillskrivas en primär betydelse? 
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1.3 Problemformulering 

Min avsikt är att undersöka hur stor betydelse varumärket har för konsumenten vid besluts- 

och köpprocessen av en charterresa. Hur viktigt är egentligen varumärket för konsumenten 

och i slutändan för charterbolagen? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka samt åskådliggöra hur stor betydelse varumärket har för 

konsumenten vid valet av charterbolag. 

1.5 Definition av begreppet charter 

Eftersom begreppet charter fått en vid betydelse (jfr Nationalencyklopedin) så har jag 

definierat ordet charter som flygcharter, det vill säga anordnande av gruppresor utomlands 

med flyg där boende på destinationen inkluderat i resans pris. Därmed utelämnas buss och 

båtcharter. 

1.6 Avgränsningar 

Jag har i första hand valt att se på varumärket ur ett konsumentperspektiv och därför 

utelämnas företagsperspektivet helt. Slutligen avser uppsatsen att endast behandla 

charterbranschen i Sverige.  

1.7 Disposition 

För att tydligt ge en bild av vad som väntas i varje kapitel inleds dessa med en kort 

presentation om vad kapitlet innehåller. I detta kapitel ges en bakgrund och förförståelse till 

ämnet som har som mål att intressera läsaren kring problematiken. Kapitel två beskriver mitt 

tillvägagångssätt närmare, det vill säga utifrån vilka vetenskapliga perspektiv problemområdet 

har behandlats samt vilka metoder som använts för att besvara mina frågeställningar. I kapitlet 

därefter presenteras de teorier som jag funnit relevanta för uppsatsens ämne. Dessa teorier 

kommer att utgöra mitt teoretiska ramverk som sedan ska appliceras på empirin. En metafor 

för detta skulle kunna vara att se vilka verktyg en hantverkare använder där en del av 

verktygen aldrig kommer till användning. Kapitel fyra utgör själva empiridelen där empirin 

som samlats in presenteras. Empirin i denna uppsats grundar sig på kvalitativa intervjuer med 

konsumenter som nyligen avslutat en charterresa eller inom snar framtid planerar att åka på 

en. I kapitel fem presenteras min analys av empirin. Mina slutsatser som jag genom analysen 
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kommit fram till läggs fram i kapitel sex. Dessa slutsatser ska ge svar på 

problemformuleringen. 
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2. Metod 
I metodkapitlet beskrivs vilka forskningsmetoder som använts samt varför dessa lämpar sig 

väl till att angripa min problemformulering. Dessutom beskrivs mitt praktiska 

tillvägagångssätt. Allt detta sker med ett kritiskt förhållningssätt till de val som gjorts samt 

reflektioner över vilka eventuella följder dessa val kan ha medfört. 

2.1 Undersökningsansats 

Som redan tidigare nämnts är uppsatsen skriven ur ett konsumentperspektiv. Valet kändes 

naturligt. Litteraturen kring marknadsföring är ofta skriven ur ett företagsperspektiv vilket 

bidragit till att empiriska undersökningar gjorda ur ett konsumentperspektiv är få. Att 

konsumenten beskrivs som förhållandevis passiv och lättmanipulerad ter sig vara en alltför 

grov modell av verkligheten. Min teoretiska referensram påvisar att konsumenten i allra 

högsta grad är aktiv och därför anser jag att vidare studier kring detta är nödvändiga. Ola 

Feurst framhäver exempelvis att företagen bör eftersträva att uppnå en relation med sina 

kunder (1999:1ff). 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 

Det finns två klassiska vetenskapsfilosofiska förhållningssätt, hermeneutiken och 

positivismen.  Positivismen har sitt ursprung från 1700-talet och går ut på positiv, d.v.s. säker 

kunskap. Positivismen förkastar allt som är metafysiskt, t.ex. tron på gud, och kan därför vara 

mindre användbar inom vissa forskningsområden. Tydliga gränser för vad som är social- och 

naturvetenskap dras. Även det kringliggande och outforskade utesluts där tyngdpunkten läggs 

istället på att beskriva och förklara. En positivistisk studie kännetecknas som väldefinierad 

och avgränsad. Personliga erfarenheter och vetenskap skiljer man åt (Jacobsen 2002:31f). 

Inom hermeneutiken däremot så accepteras inflytande av ens personliga erfarenheter. 

Hermeneutiken bygger på sökandet efter en helhetsförståelse och insikt. Uppfattningen är att 

det inte finns någon objektiv social verklighet utan att det finns olika tolkningar av 

verkligheten beroende på vem som utför undersökningen samt hur den utförs. Dag Ingvar 

Jacobsen menar att alla observationer måste förstås utifrån sin egen kontext (2002:32f).  

     Eftersom jag är intresserad av konsumenters beteende, inställningar och attityder har målet 

varit att få en så bra helhetsbild av informanternas livssituation och därför har jag valt att inta 

ett hermeneutiskt förhållningssätt.    
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2.1.2 Deduktion och induktion 

Det finns två metoder man kan använda sig av för att utföra sin undersökning, deduktiv eller 

induktiv metod. Med induktion menas att man samlar in data som sedan analyseras. Utifrån 

denna analys framställer forskaren sedan sina teorier.  Deduktion å andra sidan innebär att 

man skapar hypoteser ur befintlig teori och formuleras så att det föreslås finnas en relation 

mellan olika variabler (Torsten Thurén 2002:9-24). Vilken av dessa metoder som lämpar sig 

bäst beror bl.a. på vilket ämne som ska undersökas samt undersökningens tidsram. Jacobsen 

framhåller dock den analytiska ansatsen som mest optimal. Den analytiska ansatsen bygger på 

att man ska vara klar över sina förväntningar och antaganden innan data samlas in. Genom 

denna ansats frigör man sig från induktion och deduktion, eller kanske snarare att den är ett 

mellanting av dessa två (2002:32-43).   

     I min undersökning utgår jag från befintlig teori och modeller rörande varumärkens 

betydelse. Dessa appliceras sedan på empirin som består av kvalitativa intervjuer. Då 

stickprovet på populationen är litet kommer jag inte att kunna dra några generella slutsatser 

om mina forskningsresultat. Å andra sidan är det inte mitt mål att svara på hur varumärket 

påverkar hela Sveriges befolkning eftersom jag anser att det vore en omöjlighet att 

generalisera alla konsumenter till en enda grupp. Jag kommer istället att fokusera på hur mina 

informanter upplever betydelsen av varumärken och utifrån detta kan jag dra slutsatser om 

mina informanter. 

2.1.3 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Kvalitativ och kvantitativ data avger båda information men av olika slag. Båda har dock som 

syfte att bidra till ökad förståelse inför det fenomen som studeras. Kvantitativt inriktad 

forskning innebär att man strävar efter att mäta företeelser som kan omvandlas till siffror. När 

data har sammanställts genomförs en analys av siffermaterialet. Denna metod innebär hög 

standardisering, t.ex. en enkät där alla får samma frågor och svarsalternativ (Holme och 

Solvang 1991:76f). Kvalitativa metoder används då man istället vill uppnå en djupare 

förståelse för något och då det inte anses vara meningsfullt att försöka kvantifiera resultatet. 

Syftet med kvalitativa undersökningar är att få fram individers egna tolkningar av den miljö 

de befinner sig i. Kvalitativa studier har också större flexibilitet genom att man t.ex. kan 

anpassa efterföljande frågor efter de svaren som ges. Giltigheten i vad informanten säger 

prövas aldrig utan man antar att det informanten upplever verkligen stämmer (Holme och 

Solvang 1991:14f).  Jag anser att den kvantitativa metoden är oförenlig med mitt syfte 

eftersom kunskapen studien utgår ifrån inte är absolut, utan tolkad av både mig och mina 
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informanter. Jag har därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ ansats. Varumärken 

upplevs individuellt och därför kommer det bli min uppgift att individuellt tolka och förstå 

varje informants känslor och upplevelser. 

2.2 Datainsamling 

Materialet som jag använt mig av i den här uppsatsen kan delas upp i sekundär- och 

primärdata.  

     Primärdata är material eller information som samlas in av forskaren för en undersökning 

som görs för första gången. Fördelen med primärdata är att man erhåller ”skräddarsydd” 

information anpassad till ens undersökningsproblem. Informationen är dessutom tillförlitlig. 

Nackdelen är att det är tidskrävande att framställa primärdata. 

     Sekundärdata är däremot redan insamlad data. Det skulle t.ex. kunna röra som om 

tillgängligt material som dock har använts i ett annat syfte än den aktuella undersökningen 

(Karin Dahmström 1991:51f). En fördel med sekundärdata är att informationen är 

lättillgänglig och därför är det mindre tidskrävande att använda sig av den. Nackdelen med att 

använda sig av sekundärdata är att det kan vara svårt att få materialet passa in i det aktuella 

problemet som ska undersökas. Sekundärdata kan även bli ”gammal” och kanske inte är 

lämplig att använda eftersom data inte återspeglar dagens paradigm. Vid användandet av 

sekundärkällor förlitar man sig en annan forskares redovisade material. I den mån det går bör 

därför dessa källor granskas kritiskt (Holme och Solvang 1997:103). 

     Mina sekundärdata består främst av tryckt litteratur och elektroniska källor. Ur litteraturen 

har jag främst riktat in mig på teorier som berör varumärket ur konsumentens perspektiv, 

konsumentbeteende, word-of-mouth samt image. Såväl engelsk som svensk litteratur har 

använts. Den engelska litteraturen har exempelvis berört konsumentbeteende ur ett europeiskt 

perspektiv. Det hade t.ex. varit mer önskvärt att hitta avgränsad litteratur som behandlar 

svenska konsumenters beteende istället för europeiskt konsumentbeteende. Istället så har jag 

analogt tolkat att europeiskt konsumentbeteende går att applicera på individer boende i 

Sverige, trots alla eventuella skillnader som kan förekomma.  

     Mina primärdata består av empirin, d.v.s. all information som härrör från mina intervjuer. 

De utförda intervjuerna utgör uppsatsens stomme. 
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2.2.1 Urval 

Det finns två urvalsmetoder som man kan använda sig av i en forskningsrapport. Dessa kallas 

för antingen sannolikhets- och ickesannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att 

sannolikheten att en person ur en population väljs ut bör vara given på förhand. Däremot 

behöver inte varje enskild individs sannolikhet att bli utvald vara lika stor. Målet med 

sannolikhetsurval är att resultatet ska vara generaliserbart, d.v.s. att resultatet approximativt 

ska vara nära en totalundersöknings resultat. Vid ett ickesannolikhetsurval däremot väljer 

forskaren, på egna bedömningar, själv ut de individer som deltar i undersökningen. Fördelen 

med metoden är att man kan få en bra uppfattning över situationen om man har god kunskap 

om populationen. Fördel kan dock lätt vändas till nackdel om man saknar kunskap om 

populationen. Resultatet riskerar då istället att bli skevt och missvisande vilket innebär att 

slutsatserna som dras inte är representativ för populationen (Holme och Solvang 1999:183-

185). 

     Jag har valt ett icke-sannolikhetsurval av följande anledningar. Mina respondenter är 

personer boende i Sverige som nyligen varit på en charterresa eller snart avser att åka på en. 

Då det ungefär säljs 1 700 000 miljoner charterresor årligen så består min population av 

nästan 20% av Sveriges befolkning (www.fritidsresor.se). Det finns m.a.o. många tänkbara 

informanter men eftersom jag valt att utföra kvalitativa intervjuer med ett begränsat antal 

personer vill jag försöka välja ut personer som jag tror bidrar till en mer rättvisande bild 

istället för att t.ex. stå utanför en resebyrå och välja ut de tio första som passerar mig. På detta 

sätt kan jag tillgodose flera olika variabler såsom att ha med respondenter i olika åldrar, gärna 

boende på olika orter inom Sverige, samt även av olika kön vilket bidrar till en bredare mix av 

charterresenärer. Genom detta tror jag att mitt stickprov blir mera representativt. Man kan 

dock ifrågasätta huruvida mitt urval verkligen är representativt och därför bör resultaten 

granskas kritiskt. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Efter att ha färdigställt teoriavsnittet så utformades en intervjumall för mina intervjuer. 

Frågorna i mallen har utarbetats utifrån min teori. Jag har strävat efter att ställa så öppna 

frågor som möjligt för att inte leda mina respondenter. Det finns dock en risk för att mina 

intervjuer komma att innehålla diverse skevheter, s.k. bias, då jag medvetet eller omedvetet 

kan ha påverkat respondenterna. En testintervju hölls först med min flickvän för att se om 

mallen behövde modifieras eller om vissa frågor inte gick att förstå men även tidsaspekten var 

intressant. Jag ansåg att hon var en idealisk testperson då hon har akademisk bakgrund men 
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aldrig studerat företagsekonomi. Testintervjun kommer inte redovisas utan var ett sätt för mig 

att få en ”rätt” känsla inför intervjun, eller enklare sagt för att se om intervjumallen ”höll 

måttet”. Vissa saker tänker man inte på när man utformar frågorna. Ens egen bakgrund och 

preferenser påverkar sättet hur man jobbar och tänker. Några frågor behövde förenklas eller 

förtydligas eftersom min flickvän inte förstod dessa ”ekonomitermer”.   

2.3.1 Intervjuns uppbyggnad  

Vad gäller typerna av forskningsintervju talar Asbjørn Johannessen om strukturerade, 

semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer (2003:96ff). 

     Strukturerade intervjuer innebär att forskaren på förhand bestämt uppsättningen av frågor, 

deras ordningsföljd samt även svarsalternativen (Johannessen 2003:97f). Jag anser att 

nackdelen med strukturerade intervjuer är att svaren inte blir lika uttömmande och därför 

svårare att analysera. Tror även att reliabiliteten kan påverkas negativt när man låter 

respondenten välja mellan alternativ som denne kanske inte anser passar in på just 

honom/henne.  

     Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren ska ingripa så lite som möjligt. Ett ämne 

introduceras och sedan låts respondenten tala fritt kring ämnet (ibid).  

     Semistrukturerade intervjuer är en kompromiss mellan ostrukturerad och strukturerad 

intervju. Frågorna och ordningsföljden är redan givna innan intervjun. Däremot så finns det 

ingen tidsgräns för svaren och man låter respondenten utveckla sina idéer. Kravet som ställs 

på forskaren är flexibilitet. Utifrån svaren som ges kan forskaren ändra ordningsföljden på 

frågorna eller ställa relevanta följdfrågor (ibid). Jag ansåg att denna form var bäst lämpad för 

mina intervjuer då attityder bl.a. inte kan fångas in i ett strukturerat intervjuförfarande. 

Möjliga nackdelar med vald metod är att det kan ta lång tid att bearbeta all insamlad data från 

intervjuerna. 

2.3.2 Intervjuförfarandet 

Jag har utfört sju semistruktuerade kvalitativa djupintervjuer varav 4 hölls per telefon. 

Anledningen till telefonintervjuerna var att jag ville ha en geografisk spridning på mina 

informanter och av tidsskäl hann jag inte besöka dessa informanter personligen. Jag hittade 

mina respondenter som intervjuades via telefon via en annons jag la jag upp på resfeber.se 

som är ett forum för reseintresserade på nätet. Tanken var från början att alla intervjuer skulle 

bandas men tekniska problem omöjliggjorde bandning av telefonintervjuerna. Övriga 

intervjuer finns bandade.  
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2.4 Metodkritik 

Uppsatsen kärna består av empirin, d.v.s. den information mina respondenter avgett under 

intervjutillfällena. För att ett forskningsresultat ska anses som vetenskaplig så ställs det krav 

på att de valda undersökningsmetoderna är objektiva, valida samt reliabla (Thurén 1993:22f).  

2.4.1 Objektivitet 

Objektivitet innebär bl.a. att forskningsresultatet inte påverkas av forskarens personliga 

värderingar eller åsikter. Gynnsamma fakta ska exempelvis inte överbetonas. Förutom 

neutralitet så medför objektivitet även reproducerbarhet. Detta innebär att en annan forskare 

under samma förutsättningar kommer fram till ett snarlikt resultat. Hög objektivitet bidrar till 

att forskningsarbetet för en högre tillförlitlighet. Holme och Solvang påpekar dock att det att 

kan vara svårt att uppnå objektivitet eftersom sociala- och kulturella faktorer har inverkan på 

forskarens arbete. Forskarens intresseområde är ett exempel på en sådan bakomliggande 

faktor (1993:330-332). Mitt intresse för varumärken i allmänhet har förvisso påverkat valet av 

ämne men jag tror inte att detta har påverkat objektiviteten.  

2.4.2 Validitet 

Med validitet menas att man faktiskt mäter det man från början avsåg att mäta (Thurén 

1993:22). För att säkerställa en hög validitet har jag avsatt mycket tid för att utforma min 

intervjumall utifrån de frågor jag strävat att få besvarade. Jag anser att mina frågor har 

förankring i teorin och att de ställda frågorna i hög grad givit svar på det jag avsåg att 

undersöka.  

2.4.3 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur hög tillförlitligheten i undersökningen är. Hög reliabilitet 

kännetecknas av att ens datainsamlingsmetod ger samma resultat vid olika undersökningar av 

samma objekt. Hög reliabilitet skapar trovärdighet (Thurén 1993:23). Vad man dock måste 

tänka på är att individers åsikter och attityder är föränderlig vilket gör att man kan diskutera 

huruvida det överhuvudtaget är möjligt att reproducera samma resultat. För att öka 

tillförlitligheten i min undersökning har jag vidtagit följande åtgärder. För att besvara min 

problemformulering har mina respondenter bestått av potentiella eller faktiska 

charterkonsumenter. Jag har också försökt att vara väl förberedd inför varje intervjutillfälle 

och även avsatt lika mycket tid inför varje enskild intervju. Därutöver har alla respondenter 

genom en sammanställd återkoppling fått möjligheten till att korrigera eventuella 
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missuppfattningar eller sakfel. Dessa åtgärder tros ha ökat empirins tillförlitlighet. Dessvärre 

kan olika variabler och val av metod ha bidragit till att trovärdigheten påverkats negativt. 

Exempel på detta är att språkförbistring kan ha förekommit under intervjuerna eller att en 

annan intervjuform kanske hade lämpat sig bättre för att söka besvara min 

problemformulering. 
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3. Teori 
I detta kapitel avhandlas de teorier som jag funnit relevanta för att kunna besvara min 

problemformulering. Inledningsvis behandlas vad ett varumärke är och vilken roll den kan 

tillskrivas, för att sedan även beröra teorier kring konsumentbeteende och 

marknadskommunikation. 

3.1 Vad är ett varumärke? 

Inom litteraturen finns det en mängd olika definitioner på vad ett varumärke är. Anders 

Bengtsson ställer sig dock kritisk till de definitioner som hittills gjorts och menar att dessa 

bara beskrivit varumärket ur företagsledningen perspektiv och negligerat konsumenten.  
Even though issues of brands and brand management have been examined quite extensively in recent 
years, there is an insufficient understanding of what a brand means to consumers. Oftentimes, brands are 
defined from a managerial point of view [...]. ( 2002:17) 

 
En juridisk definition av ett varumärke finner man i Varumärkeslagen (1960:664). 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt 
figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att 
tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en 
annan. (1 § 2st VmL) 

 
Philip Kotler var en av dem första som försökte sig på att definiera vad som avsågs med ett 

varumärke. 
A name, term, sign, symbol, or design or a combination of these intended to identify the good or services 
of one seller or group of sellers and to differentiate them from the competitors. (1994:285) 

 
Larry Light betonar istället att varumärket bör ses som ett löfte. ”A brand identifies a promise. 

[…] It is a trustmark of enormous value” (i Uggla 2001:29). Andra teoretiker hävdar att 

varumärket ger uttryck för personlighet och identitet (jfr Aaker 1997). I de olika 

definitionerna betonas olika synsätt på vad ett varumärke är och symboliserar. Ovan nämnda 

påståenden handlar om immateriella värden, alltså om något mer än själva produkten, något 

som skapar mervärden för kunden. Uggla anser att varumärket Ralph Lauren är ett talande 

exempel på hur olika egenskaper såsom kultur, drömmar och personlighet sammanvävda 

bidragit till Ralph Laurens framgång i USA. 
In fact Ralph Lauren speaks out the American dream. It involves culture, knowledge and tradition. Young 
adaptable, and lively are the personality of Ralph Lauren. Costumers identify Ralph Lauren himself with 
the trend too. They think he is the most successful fashion designer in American history, as well as a big 
hero in the industry. The brand has become a character of American history, like Micky Mouse, Donald 
Duck and Superman. (2001:35) 
 

Perrier menar att varumärkets betydelse varierar kraftigt beroende på bransch. När det gäller 

livsmedelsvaror så anser konsumenten att varumärket är betydligt viktigare än hos exempelvis 
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förbrukningsvaror (1997:44). För att tillföra diskussionen kring ett varumärkes betydelse 

ytterligare dimension återger Aaker blindtesterna mellan Coca-Cola och Pepsi Cola dryckerna 

som regelbundet utförs av oberoende marknadsundersökningsföretag. En majoritet av 

respondenterna anger innan blindtestet att de föredrar Coca-Cola drycken. Vid blindtestet så 

framhävs dock Pepsi Cola som det godare alternativet (Aaker 2002:38-40). 

3.2 Varumärkets funktion  

Enligt Uggla kan köparen känna funktionella, emotionella och direkt självuttryckande fördelar 

med varumärken, s.k. värdelöften. Vidare så fyller varumärket sett ur köparens perspektiv 

främst tre funktioner. Dessa är identifikation, status & prestige och kvalitetsgaranti. 

Summerat så handlar dessa tre funktioner om minska osäkerheten och risken för konsumenten 

(2001:30). Aaker har utarbetat en modell som ur företagets perspektiv beskriver varumärkets 

styrka som summan av ingredienserna lojalitet, kännedom och uppfattad kvalitet (1991:15f).  

3.2.1 Identifikation 

Identifikation handlar bl.a. om att spara tid för konsumenten. Varumärket hjälper köparen att 

känna igen produkten och därmed kortas sökprocessen ner. Behovet av identifikation anses 

vara viktigast när man befinner sig i miljöer där man saknar naturliga referenspunkter. Det vi 

identifierar som ”bekant” inger en känsla av trygghet. Uggla tar upp den kända M-symbolen 

som ett exempel för identifikation. ”Att uppsöka en McDonald´s restaurang på en turistort är 

ett uttryck för identifikation av det kända och etablerade, det vi kan, vill och vågar lita på” 

(Uggla 2001:31). Identifikation blir en viktig egenskap i miljöer där kunden översvämmas av 

information, internet är enligt Uggla en sådan miljö (2001:33). 

3.2.2 Status & prestige 

Status och prestige påverkar köparens självbild. Genom att t.ex. åka runt i en Porsche kan 

köparen vilja uttrycka sina framgångar. Begreppen är dynamiska och kan därför skilja sig åt 

mellan olika kulturer (Uggla 2001:33f). Kapferer anser att det kan handla om både yttre och 

inre självbilder i relation till status och prestige. Det inre handlar om hur vi vill vara till följd 

av användandet av varumärket medan det yttre är en generaliserad bild av varumärket (i 

Uggla 2001:34). Applicerat på en bil, låt säga en Volvo, så skulle den yttre självbilden kunna 

vara att bilen är säker, men den inre självbilden kanske signalerar något helt annat, allt från 

sportighet till gubbighet. Kapferer menar här att det enda logiska vore att vädja till den inre 

självbilden än den generella (i Uggla 2001:34f).  
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3.2.3 Kvalitetsgaranti 

Uggla talar om 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 kunderna. (2001:35) 

 
Om kunden uppfattar varumärkets kvalité som hög så kommer denna att uppleva en reducerad 

risk än om kunden köpt en likartad generisk produkt. Varumärket blir då som en sorts garant 

för kvalitet. Aaker talar om att det här kan finnas ett gap mellan den faktiska och upplevda 

kvalitetén (1991:78ff).  

3.3 Externa varumärkespåverkande faktorer 

Uggla nämner främst trender och IT som externa varumärkespåverkande faktorer. Tekniken 

är irreversibel och en ny teknologi kan rasera industrier med otillräcklig framförhållning. 

Internet har medfört att informationen decentraliserats till kunderna. Prisjämförelsesajten 

pricerunner.se är ett exempel på en sådan hemsida. Där exploateras varumärkena av flera 

olika aktörer vilket primärt bidrar till lägre pris för konsument men i slutändan kan 

varumärkets värdelöften minska, t.ex. genom minskad uppfattad exklusivitet (2001:49-63). 

Även globala och regionala trender påverkar varumärket. Man observerade på åttiotalet ”att 

världen både var global och lokal till sin beskaffenhet” (Uggla 2001:58). Lösningen blev att 

strategier utarbetades som både bejakade globala aspekter tillsammans med den lokala 

förankringen (ibid). Ett tydligt exempel på detta är vilken läskedryck som inhandlas runt 

juletid. Är det Coca-Cola eller julmust? Coca-Cola tvingades till slut att utveckla sin egen 

julmust, den regionala trenden var för stark för det globala varumärket Coca-Cola. 

3.4 Om varumärkeslojalitet 

Lojalitet inför ett varumärke är essentiellt för företagen att uppnå. Det är allmänt vedertaget 

att bibehålla en befintlig kund är väsentligt billigare än att försöka locka fram nya kunder 

(Aaker 1991:51-53). Aaker beskriver de olika nivåerna av lojalitet. Längst ner hamnar de 

konsumenter som antingen är indifferenta eller priskänsliga. Dessa konsumenter har ingen 

varumärkeslojalitet alls. Konsumenten skulle här kunna liknas vid en prisjägare som föredrar 

prisnedsatta varor framför andra. Nästa steg beskriver slentrianköparen som inte är missnöjd 

och därför inte heller har anledning till att byta ut en vara. Efter det så kommer den nöjda 

kunden som upplever utträdesbarriärer och av den anledningen känner att denne inte kan byta 

ut befintlig vara/tjänst. Att byta frisör, för den man har exakt vet hur man vill bli klippt, skulle 

kunna vara ett sådant hinder. Det nästhögsta steget är konsumenter som gillar varumärket så 
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pass att man ser den som sin vän. Högst upp på listan hamnar de som känner att de har en 

relation till varumärket. För dessa konsumenter är varumärket en viktig del av deras liv. 

Märket blir ett slags uttryck för deras personlighet och livsstil. Skulle man fråga en Harley 

Davidson-ägare om ens relation till motorcykel så skulle svaret antagligen bli att det är en 

livsstil (Aaker 1991:39-42).  

När det gäller att uppnå lojalitet så finns det enligt Aaker fem åtgärder som stimulerar lojalitet 

(1991:50-54): 

• Att behandla kunden väl - Kunden bör alltid bemötas med respekt och dialogen bör 

föras i en positiv anda. Enda sättet att uppnå detta är att personalen utbildas. 

• Finnas nära till hands - Genom att exempelvis låta produktionsteamet träffa sina 

kunder kan teamet komma att inse hur beroende kunden är av att kvalitén är jämnhög. 

Interaktionen kan även leda till att kunden nu känner sig uppskattad och att man 

lyssnar på ens åsikter.  

• Mäta kundnöjdheten - Regelbundna enkäter om kundnöjdhet är användbara för att 

förstå sig på hur kunden tänker och känner. Det är dock viktigt att man följer upp 

resultaten så förbättringsåtgärder kan initieras. 

• Skapa utträdesbarriärer - Flygbolagens frequent-flyer program är ett exempel på 

möjliga utträdesbarriärer kunden kan uppleva. Programmen gör att kunden upplever 

att det känns jobbigt att byta flygbolag. 

• Skapa mervärde – Istället för att ge en viss procent i rabatt på en bil bör man istället 

extrautrusta bilen för motsvarande summa. Detta kapar ett högre mervärde för kunden. 

Man behöver inte ens gå så långt. En minttablett på kudden i ditt hotellrum är en 

vänlig och ofta uppskattad gest. 

Ola Feurst beskriver närmare om hur konsumenten kan engageras i s.k. lojalitetsprogram 

(1999:129ff). 

3.5 Varumärkeskännedom 

Aaker definierar varumärkeskännedom som:  
Brand awareness is the ability of a potential buyer to recognize or recall that a brand is a member of a 
certain product category. (1991:61) 

 
Vidare så varierar graden av kännedom. Dessa kan delas in i fyra nivåer (Aaker 1991:62): 

• Top of mind – Det första varumärket konsumenten tänker på i en speciell 

produktkategori. 

• Erinran – Varumärket nämns spontant i en produktkategori dock inte först. 
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• Igenkännande – Konsumenten känner först igen varumärket när man frågar. 

• Omedvetenhet – Konsumenten känner inte till varumärket. 

Oavsett om konsumenten redan innan hon/han anlänt till affären bestämt sig för vilket märke 

som ska inhandlas eller först gör det på plats i affären så är varumärkeskännedom en viktig 

faktor som verkar påskyndande för köpprocessen. Därför menar Kevin L. Keller att 

varumärkeskännedom är viktigare än t.ex. attityd, för utan varumärkeskännedom så spelar det 

ingen roll vilken attityd produkten förmedlar eftersom ingen ändå kommer känna igen märket 

(Keller 1998:91). Aaker utvecklar detta med sin graveyard model där han menar på att det 

finns ett samband mellan varumärkeskännedom och erinran av varumärket kopplat till 

köpintention där ett varumärke med hög kännedom men låg erinran intar en s.k. 

kyrkogårdsposition. Med detta menas att varumärket är känt men inte köpt (i Uggla 

2001:184). 

3.6 Identitet, profil och image 

Teorier kring identitet, profil och image härrör från marknadskommunikationsteorier som 

handlar om företagens/organisationens omvärld.  

     Identiteten är företagets självbild, d.v.s. hur företaget ser sig själva. Att skapa, utveckla och 

att föra ut identiteten till företagets relevanta omvärld innebär att upprätta en profil. Profilen 

är alltså hur företaget vill bli uppfattad av omvärlden. Syftet med arbetet kring profilen är att 

framställa en så positiv bild av företaget samt dess utbud. Imagen är sedan omvärldens 

uppfattning av företaget eller dess utbud (Olof Holm 2002:73).  

     De tre begreppen kan ses som mängder vilka kan inrymmas i var sin cirkel. Relationerna, 

d.v.s. cirklarnas placering jämte mot varandra kan sammanfalla olika beroende på vilken 

produkt eller företag som analyseras. Det optimala läget är när cirklarna sammanfaller helt 

med varandra, detta kallas enligt Holm för en integrerad relation mellan identitet, profil och 

image. Detta innebär att det saknas ett gap. Som företaget ser sig själva har de även förmedlat 

till omvärlden där deras syn är lika med den förmedlade profilen. Om detta är fallet så har 

företaget lyckats väl med sin marknadskommunikation. Det är dock vanligare att cirklarna 

inte sammanfaller helt utan endast delvis s.k. partiell integration, detta innebär att profilen har 

täckning i identiteten samtidigt som detta inte uppfattas, accepteras eller förstås av omvärlden. 

Detta betyder också att imagen överensstämmer med profilen som dock avviker från 

identiteten. Problemet som uppstått är att omvärldens uppfattning om företaget är korrekt men 

företaget hade önskat sig en annan uppfattning. Att bygga en profil, positionera sig eller att 
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bygga och förmedla ett varumärke måste börja med ett klargörande av identiteten (2002:73-

79). Kopplingen till varumärkesidentiteten är tydlig. Aaker beskriver identitet närmare: 
Brand identity is an unique set of brand associations that the brand strategist aspires to create or maintain. 
These associations represent what the brand stands for and imply a promise to customers from the 
organization members. (2002:68) 

 
Identitet, profil och image går även att applicera på varumärken därför att dessa är en del av 

företagens utbud. Eftersom jag är intresserad av mottagarens bild så kommer fokus att ligga 

på imagen, d.v.s. köparens bild av ett varumärke. Enligt Aaker så innehåller varumärkets 

image olika associationer. “A brand image is a set of associations, usually organized in some 

meaningful way” (Aaker 1991:109f). Kapferer menar att det optimala fallet är när 

varumärkets image är en spegelbild av dess identitet (2004:98).  

     Solomon et al anser att imagen är det allra viktigaste för kunden. Att konsumera vissa 

varumärken kan vara ett uttryck för ens livsstil och personlighet: 
The deeper meanings of a product may help it to stand out from other , similar goods and services – all 
things being equal, a person will choose the brand that has an image (or even personality!) consistent with 
his or her underlying ideas. (1999:16) 

 
När det gäller upplevelser såsom exempelvis charterresor blir imagen än mer betydelsefull. 

Anledningen till det är att vi på förhand inte vet om det kommer bli en positiv upplevelse 

eftersom resan inte är en fysisk produkt som kan inspekteras i förväg. Charter är för de flesta 

heller inget rutinmässigt köp och därför saknar man eventuellt erfarenhet sedan tidigare (Lena 

Mossberg 2003:167f).  

3.6.1 Imagens olika roller 

Christian Grönroos har utvecklat fyra roller som förklarar varför imagen är betydelsefull. För 

det första skapar image drömmar om positiva upplevelser och förväntningar. Kunder tenderar 

att vara lojala mot företag som de uppfattar har en bra image och som därför motsvarar ens 

förväntningar. En stark image kan öka kundens förtroende och ju positivare uppfattning desto 

större är chansen att just det varumärket väljs bland andra, i samma produktkategori, 

konkurrerande varumärken. Forskning inom turism tyder på att om t.ex. en charterarrangör 

inte på ett tydligt sätt skiljer sig från sina andra konkurrenter så minskar sannolikheten att 

kunden ens ser charterarrangören som ett potentiellt val (i Mossberg 2003:167f). 

     Grönroos påstår även att image är ett filter som påverkar ens uppfattningar. Kunden 

utvärderar den funktionella och tekniska kvaliteten beroende av hur imagen uppfattas. Med 

detta menas att om företagets image uppfattas som god så verkar imagen som ett skydd och 

kunden kan ha överseende med vissa brister i produkten. Effekten kan även bli motsatt. Dålig 
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image gör kunden mera missnöjd än vad hon/han hade varit i annat fall (i Mossberg 

2003:168f).      

     För det tredje så ska image vara en funktion av både förväntningar och erfarenheter. Här 

jämförs de uppbyggda inneboende förväntningar man från början hade med verkligheten. 

Resultatet blir den uppfattade kvaliteten. Om den uppfattade kvaliteten är densamma som 

företagets uppfattade image så kommer bilden vara densamma eller möjligtvis förstärkas. Ett 

företags hantering av ett klagomål kan trots klagomålet i sig bidra till en förstärkt bild av 

företaget om de lyckas uppfylla/överträffa ens förväntningar på hanteringen av klagomålet. 

För vissa konsumenter räcker det att företaget bara lyssnar för att överträffa förväntningarna. 

Om företaget uppträder sämre än förväntningarna så får detta motsatt effekt (i Mossberg 

2003:169f). 

     Till sist så har image en intern påverkan på anställda likaväl som en extern påverkan på 

kunden. Om företagets image inte är tydlig kan den missuppfattas vilket kan påverka 

företagets anställdas attityder jämte mot företaget. De anställdas uppträdande påverkas 

negativt vilket kan gå ut över kundrelationerna. Även motsatt effekt kan uppstå då positivt 

uppfattade och internt kommunicerade värden kan hjälpa att stärka de anställdas attityder 

vilket ”smittar” av sig på kunden (ibid).      

3.7 Inledning till konsumentbeteende - Maslows behovspyramid 

Innan jag går in på vad konsumentbeteende är och handlar om så tänkte jag presentera 

psykologen Abraham Maslows behovspyramid där han rangordnat individens olika behov. I 

grund och botten handlar modellen om olika behov som ska tillfredställas. Alla individer 

strävar uppåt i pyramiden mot självförverkligande men man kan inte avancera till nästa steg 

förrän de nuvarande behoven blivit tillfredställda (i Solomon et al 1999:97ff).       

     Modellen har kritiserats för att återge en alltför grov förenkling av verkligheten. Solomon 

et al anför att sex är ett exempel på detta. 
Sex, for example, is characterized as a basic biological drive. While this observation is true throughout 
most of the animal kingdom, it is obviously a more complicated phenomenon for humans. Indeed, this 
activity could conceivably fit into every level of Maslows hierarchy. (1999:98) 
 

Modellen kritiseras även för att den endast avspeglar en viss typ av västerländsk kultur. Den 

blir mindre applicerbar när man ser på andra kulturer eftersom behovsordningen kan variera.  

Fastän modellen kritiserats så används den regelbundet inom forskningen (Solomon et al 

1999:97-101). 

     Det första steget, fysiologi, är grunden till våra behov. Individen måste sova och äta. När 

dessa grundläggande behov är uppfyllda kan man avancera till nästa nivå, trygghet. När den 
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nivån blivit uppfylld så känner individen ett behov av tillhörighet som måste tillfredställas. 

Sedan kommer de egoistiska behoven som handlar om status. Högst upp hamnar de 

självförverkligande behoven. Enligt Maslow är denna fas svår att nå, de flesta av oss får vara 

nöjda med att bara ibland få uppleva den (i Solomon et al 1999:97f). Solomon et al menar att 

västvärldens samhälle idag har fått de materialistiska behoven uppfyllda och därför söker 

konsumenten att tillfredställa de psykologiska behoven såsom självförverkligande och 

nöjesinriktade behov. De varor eller tjänster som får oss att må bra kommer konsumeras 

oftare och under en längre period (Solomon et al 1999:123-126). 

3.7.1 Om konsumentbeteende 

Med konsumentbeteende avses studier kring de processer där enskilda individer, eller grupper 

av individer köper varor eller tjänster för att tillfredställa sina behov och begär (Solomon et al 

1999:5). Litteraturen illustrerar konsumentbeteende som ett rationellt handlande och tänkande 

med undantag för vissa vanebildande mönster fastän man vet att så inte är fallet. En icke-

rationell och omedveten handling är svår att mäta och beskriva(1999:1ff).  

3.7.2 Beslutsprocessen 

Beslutsprocessen är en generell modell för köpbeteende som gör det möjligt att förstå 

processen under vilken konsumenten fattar beslut om att köpa en vara eller tjänst (Solomon et 

al 1999:207ff). Modellen kan även delas in i tre underkategorier, före, under, och efter köpet 

(Mossberg 2003:72). Vissa inköp är viktigare än andra, varan eller tjänsten kräver antingen 

högt- eller lågt personligt engagemang. Billiga varor, regelbundet köpta varor eller varor vars 

varumärke man sedan tidigare känner till kräver lågt engagemang. Konsumenten är van vid 

dessa köp och känner därför ingen osäkerhet. Om det däremot handlar om ett sällanköp eller 

priset upplevs som högt så krävs ett större personligt engagemang för att komma till beslut.  

Resor är enligt Salomon et al ett exempel på köp som kräver högre personligt engagemang. 

Den potentielle köparen vill först låta sig inspireras av resekatalogerna men innan beslut tas så 

kanske man vill rådfråga någon i sin umgängeskrets som man vet har stor erfarenhet av 

resande (1999:208-210). 

     Det första steget i beslutsprocessen innebär att konsumenten upplever ett behov som 

behöver tillfredställas. Informationsökning är fasen då konsumenten insamlar all erforderlig 

information för att erhålla tillräckliga kunskaper som konsumenten anser att köpet kräver. Det 

kan vara allt ifrån att knappa in sig på en hemsida och läsa in sig på ämnet till att springa iväg 

och fråga en granne om vad han anser. När informationssökningen är avklarad så har 
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konsumenten gjort ett möjligt urval av tänkbara kandidater. Nästa steg innebär beslutstagande. 

Kunden bestämmer sig slutligen för att köpa en specifik vara eller tjänst. Här kan antingen 

funktionella eller emotionella värden spela en avgörande roll. Man kanske valde 

charterarrangör där priset på resan var lägst (funktionellt val) eller att det kändes rätt 

(emotionellt val). Utvärderingen av köpet sker i efterköpsfasen. Förutom själva produkten så 

utvärderas allt runt omkring köpet såsom leverans, service, kreditvillkor o.s.v. Faller resultatet 

väl ut så kommer inlärningsprocessen få konsumenten att sannolikt göra samma väl nästa 

gång (Solomon 1999:208ff). 

3.7.3 Faktorer som påverkar beslutsprocessen 

Konsumentens beslutsprocess styrs av både interna och externa faktorer. Det interna innebär 

att konsumenten måste ha kunskap eller information som besluten baseras på. Exempel på 

interna faktorer är (Solomon et al 269-281): 

• Motivation - Konsumenten måste vara motiverad att ta ett beslut som härstammar från 

hur stor risk eller påverkan konsumenten anser att ett köp innebär. 

• Förmåga - Konsumentens förmåga att ta ett rationellt beslut utifrån flera olika val där 

underliggande faktorer som ålder, erfarenhet och utbildning påverkar förmågan. 

Exempel på externa faktorer är (ibid): 

• Kultur - Typiska eller förväntade beteenden, normer eller idéer som kategoriserar en 

grupp människor. 

• Kön - Solomon talar om att det finns könade produkter. 

• Social omgivning - De närmaste i ens sociala umgänge påverkar köpbeteendet. Det 

kan handla om tennispartner, vänner eller idoler. 

3.7.4 Word-of-mouth 

Word-of-mouth är information om produkter, tjänster, händelser eller företag, som 

kommuniceras av en individ till en annan. Word-of-mouth är av icke-kommersiell natur och 

uppfattas därför med mindre skepticism än vad företagens marknadsföringsaktiviteter görs.  

Tidigare forskning inom området föreslår att betydelsen av word-of-mouth varierar men att 

fenomenet tros ha en viktig funktion bland tjänsteföretag, vilka genom sin verksamhet skapar 

emotionella upplevelser åt sina kunder (Mossberg 2003:148-150). Enligt Mossberg finns det 

ett samband mellan image, word-of-mouth och upplevelser. En kund som haft en positiv 

upplevelse hos ett företag berättar med stor sannolikhet om händelsen för flera i sin 

omgivning (2003:181). Evert Gummeson förtydligar slagkraftigheten i word-of-mouth. En 
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kund som känner sig väl behandlad av ett företags kundtjänst berättar det vidare för fem 

personer samtidigt som en kund som känner sig missnöjd berättar om incidenten för mellan 

tio och tjugo personer (1998:50). Solomon et al påstår att 80% av konsumentens köpbeslut har 

påverkats av någons direkta rekommendationer (1999:281). En vanlig missuppfattning är att 

word-of-mouth ingår i företagens verktygslåda för marknadsföring. Företagen har ingen direkt 

kontroll över vad som sägs men försöker gärna stimulera så att konsumenten får höra ”rätt” 

saker om företaget och dess produkter. Detta försöker man åstadkomma genom att försöka 

identifiera och påverka de personer i omgivningen som är inflytelserika och i sin tur påverkar 

andra konsumenters köpbeteende. Solomon et al kallar dessa personer för opinionsledare. Han 

delar in dessa i två kategorier, professionella- t.ex. vetenskapsmän, och 

konsumentopinionsbildare som är vanliga konsumenter vilka förslagsvis kan nås via 

relationsmarknadsföring (Solomon et al 1999:281-285). 
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4. Empiri  
I detta kapitel presenteras mina respondenter kortfattat samt så återges huvuddragen av 

intervjuerna. Denna del ligger sedan till grund för analysen i nästkommande kapitel. 

4.1 Roland 

Roland är 56 år, bor i Sundsvall, är gift och jobbar som betongarbetare. Hans främsta 

intressen är radio, det franska språket och resor till nya platser i världen. Roland är den av 

mina respondenter som har störst erfarenhet av charter. Han har hittills varit på charter 

tillsammans med sin fru i Florida (två gånger), Tunisien, Egypten, Grekland (olika 

destinationer), Malaysia och Turkiet. Nu för tiden bokar han sina resor genom nätet. 

     Han känner till de flesta av de stora arrangörerna men Always nämns inte på eget initiativ 

under intervjun. Vidare anser Roland att det är viktigt för honom att han känner igen 

charterbolaget, men samtidigt poängterar att det är essentiellt för honom att han även är 

mottaglig för nya erfarenheter, att han bör och vill testa nya arrangörer löpande. Han känner 

sig inte heller tryggare med vissa arrangörer framför andra. Att testa en helt ny aktör är heller 

inget problem för Roland. Han anser att ingen arrangör sticker ut när det gäller resornas 

kvalitet.  

     När jag bad Roland att fritt associera kring de fem största aktörerna så hade han nästan 

bara positiva associationer. Har nedan sammanställt hans associationer; 

• Apollo – Låga priser, struligt, griniga hotellvärdar, kompensation 

• Fritidsresor – Fina anläggningar, för mycket småbarn 

• Always – Fin hemsida, bra arrangör 

• Ving – Sunwing Resort, bättre hotell  

• Solresor – Trevligt bemötande, bra och snabb telefonsupport 

Trots de varierande associationerna upplever Roland ingen större skillnad mellan bolagen.  

     Eftersom Roland ständigt gillar att prova nya charterbolag så föredrar han ingen arrangör 

framför någon annan.  

     Han beskriver sig som väldigt aktiv vid beslutsprocessen av en ny charterresa. Han är en 

flitig gäst hos resebyråerna, får olika turistbyråers nyhetsbrev via mejl, tar del av och låter sig 

inspireras av reklamen samt söker aktivt information om olika länder och destinationer på 

reseforumet www.resfeber.se.  

     Avresedatumet anser Roland vara viktigast för honom vid valet av charterarrangör. En 

fördel är om arrangörerna erbjuder direktflyg från Sundsvall. Även priset har avgörande 
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betydelse men prisjämförelse mellan charterbolagen försvåras av skillnad på hotellstandard 

och olika avresedatum.  

     Han har varit i Thailand en gång på en väns inrådan men oftast så är det vänner och 

arbetskamrater som vänder sig till honom för råd och tips. Thailandsresan hör även till 

undantaget. Han vill annars gärna välja resan själv. 

    De få problemen som dock uppstått under resans gång har nästa alla uteslutande varit när 

Roland åkt med Apollo. Det har handlat om större förseningar på flyget, bagage som inte 

kommit med rätt plan och att problem nere på plats förblir olösta eftersom det kan vara svårt 

att komma i kontakt med företagens representanter nere på semesterorten. Hur bolagen agerar 

i dessa situationer och att en lösning nås är det centrala. Enligt Roland har dock dessa 

upplevelser inte bidragit till en sämre syn på bolagen.  

     Roland berättade på slutet av intervjun att han för ett tag sedan hade åkte med Detur, en 

uppstickare som specialiserat sig på Turkiet, och att han blev positivt överraskad när han fick 

mat ombord på planet, något som numer kostar extra hos de stora bolagen. 

4.2 Malin 

Malin är 25 år, bor i Södertälje. För närvarande studerar hon journalistik vid Stockholms 

Universitet. Hennes största intressen är kultur, mode samt resor. Hon har tidigare varit på 

charter till Mallorca, Kos och Zakynthos. Hennes senaste resa bokade hon fysiskt i Vings 

resebutik nere på stan. 

     Malin känner till de stora charterbolagen men nämner inga av dom mindre aktörerna. För 

Malin är det viktigt att hon känner igen arrangören eftersom det känns mera stabilt jämfört 

med etablerade arrangörer hon inte känner till. Hon känner sig även tryggare med de stora 

bolagen. Hade hon däremot valt ett mindre bolag hade det inte känts konstigt att berätta för 

sina vänner om. Kanske t.o.m. att det skulle vara lite tuffare att åka med någon ny och okänd. 

     När det är dags för associationer så resonerar hon följande kring de stora bolagen; 

• Apollo – Grekland. blått & vitt, ungdomscharter 

• Fritidsresor – Lottie Knutsson, stabilt, kommer inte ihåg hur loggan ser ut 

• Always – Dambindor 

• Ving – Orange, reseledarnas kläder är fula 

• Solresor – Outsider, ful logga, anonym 

Även Malin upplever väldigt liten skillnad mellan bolagen. Hon menar att resan säkerligen 

hade blivit densamma oavsett vilket bolag hon hade valt till en destination. 
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     Malin har alla gånger hon åkt på charter valt Ving eftersom hennes första resa blev lyckad 

och har inte känt att hon haft någon anledning till att byta arrangör.  Däremot ser hon det inte 

som lika självklart att hon skulle välja Ving igen vid nästa resa. Hon anser idag är mera 

resvan vilket medfört att hon idag inte är lika petig med charterarrangörer.  

     När Malin väljer charterarrangör är destinationen det avgörande. Den arrangören som hon 

känner har ett bra utbud av nya, spännande resmål ligger bra till. Däremot upplever hon inte 

att någon arrangör idag sticker ut och erbjuder det lilla extra. Priset är ganska viktigt för 

Malin. Hon tror att Fritidsresor och Ving är dyrast men även att kvalitén är högst hos dessa. 

Annars så tror hon att prissättningen är ganska snarlik hos de övriga företagen. Hon har aldrig 

jämfört charterbolagens priser och inte heller nyttjat något av bolagens tillfälliga 

rabatterbjudanden. Om reklamen som Malin utsätts för så tror hon inte att den påverkar henne 

speciellt, t.ex. så brukar hon inte komma ihåg någon av reklamerna. Katalogen är viktig för 

Malin, inte avgörande för beslut kanske, utan mera som inspirationskälla. Detta är även ett 

sätt för henne att jämföra de olika arrangörerna med varandra. Hon anser att företagens olika 

kataloger är snarlika varandra till sätt och utformning och att innehållet, oavsett företag, bör 

tas med en nypa salt. 

     Malin anser att hon nog inte påverkas av vänners rekommendationer om charterbolag. 

Handlar det däremot om väldigt negativa upplevelser kommer hon att lyssna på vad som sägs. 

     Trots att Malin haft högre förväntningar på hotellrummen och att man långt innan avresa 

tvingas checka ut från hotellrummet så påverkar detta inte hennes uppfattning av arrangörerna 

eftersom hon tror att alla andra bolag i det hänseendet gör likadant. 

4.3 Janne 

Janne är 24 år och bor i Jakobsberg. Vid sidan av hans ekonomistudier vid Stockholms 

Universitet jobbar han extra på IKEA och coachar på fritiden ideellt ett juniorlag i basket. 

Janne har hittills avverkat charterresor till Dominikanska Republiken, Rhodos (två gånger), 

Naxos, Alanya (två gånger), Zakynthos, Kreta samt Mallorca. Resorna hittade han på nätet 

som han sedan bokade per telefon. 

     Janne nämner, förutom de stora bolagen, även Detur och Airtours. Han menar att 

egentligen inte spelar någon roll om arrangören känns igen eller inte. Tidigt börjar han prata 

om priset som den viktigaste faktorn. Däremot anser Janne att det visst kan kännas säkrare att 

välja ett av de stora bolagen för att det känns mera seriöst.  

     Janne associerar följande egenskaper då charterbolagens namn omtalas; 

• Apollo -  Ett vanligt charterbolag, grekisk krigsgud 
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• Fritidsresor – Resorts, bamseklubben 

• Always – Dambindor, resekataloger 

• Ving – Klassiskt, flyg & charter 

• Solresor – Språkresor, gruppresor, temaresor, nischad verksamhet  

Den enda skillnaden Janne ser mellan de fem största bolagen är att Solresor skulle vara en 

mera nischad aktör på marknaden jämfört med de andra som han beskriver som mera 

”mainstream” (en översättning till svenskan ger ungefär betydelsen bred, strömlinjeformad). 

     Janne berättade att han nästan uteslutande köpt sista-minuten-resor där det lägsta priset till 

”rätt” destinationen varit avgörande för honom. När man gör dessa resor är hotellen ofta 

ospecificerad. Jannes erfarenhet av att åka ospecificerat är att man oftast hamnar på bra hotell. 

Han upplever dock att han bott bäst ospecificerat när han åkt med de stora charterbolagen. För 

Janne är det rätta priset väldigt viktigt. Han jämför aktivt reseerbjudanden på Aftonbladets 

hemsida. Priserna ser han som väldigt likartade mellan bolagen, även bland sista-minuten-

resorna.  

     Han tror inte att reklam påverkar honom, i alla fall inte medvetet. Inte heller 

rekommendationer från nära vänner om att ett charterbolag skulle vara bra skulle få honom att 

ändra sitt mönster. Skulle någon däremot förmedla en extrem negativ bild av sin charterresa 

skulle detta enligt Janne kunna få konsekvensen att han helt avstår från att resa med bolaget i 

framtiden. 

     Han har heller aldrig upplevt något negativt under sina utlandsvistelser som påverkat 

inställningen till företagen han rest med. Han tycker däremot att charterbolagen är snåla som 

dragit in måltiderna ombord på flyget. 

4.4 Weine 

Weine är 59 år, gift och boendes i Södertälje. Han jobbar som mellanchef på ett telekombolag 

i Stockholm. Förutom golf så gillar han att jobba med händerna. Weine är den enda 

respondenten som beskriver sig själv som mindre chartervan. Den senaste charterresan 

tillbringade han med sin fru på Azorerna. Förutom Azorerna har han även varit i Turkiet och i 

London.  

     Weine berättar att han känner till Ticket, Fritidsresor, Ving och Apollo. Han anser att det 

är viktigt för honom att han känner igen arrangören p.g.a. alla konkurser i resbranschen. Ett 

välkänt företag känns därför tryggare, Ving nämns som ett tryggt alternativ. 

    Weine associerar följande kring charterbolagen; 

• Apollo – Grekland 
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• Fritidsresor – Lottie Knutsson, tsunami, stort bolag 

• Always – Dambindor, stora, uppstickare, känner igen dem 

• Ving – Stort företag, badstränder, familjeresor 

• Solresor – Azorerna 

Weine ser inga skillnader mellan dessa företag förutom att företagen är olika stora. Han har 

heller ingen favorit som han helst åker med.  

     Destinationen styr vilken arrangör han väljer att åka med. Priset beskrivs som relativt 

viktigt, fast det man får för pengarna är viktigare än priset på resan.  

     Han lyssnar gärna på vad vänners reseberättelser men tror inte att berättelserna påverkar 

hans val av arrangör eller destination. Det förekommer dock inte så ofta att han får sådan 

återkoppling av vänner eller arbetskamrater. 

     Weine har hittills bara upplevt positiva saker under de charterresor han varit på. Dessa 

positiva upplevelser tror han har ökat sannolikheten att välja samma bolag igen, om den rätta 

destinationen erbjuds.  

4.5 Amanda 

Amanda är 18 år, bor i Haninge och går på gymnasiet. Sedan två år tillbaka är hon särbo med 

en turkisk man vilket gör att hon försöker resa ner till i Alanya så ofta hon kan. Förutom 

Alanya som hon besökt tio gånger så har hon även varit på med vänner och familj i Spanien 

och Grekland. Oftast bokar hon sina resor direkt via nätet. 

     Amanda känner till de flesta arrangörerna. Hon nämner varken Always eller Solresor 

däremot nämns Detur, Airtours samt Nazar som alla är mindre uppstickare på den svenska 

marknaden idag. 

     För henne spelar det ingen roll vilken arrangör hon åker med, huvudsaken att den tar henne 

till hennes resmål. Hon förnekar även att det skulle kännas tryggare eller säkrare att åka med 

en viss arrangör framför en annan. 

     Hon har följande associationer till charterbolagen; 

• Apollo – Fest, spartanskt 

• Fritidsresor – Aldrig åkt med dom, dyra 

• Always – känner inte till företaget alls 

• Ving – Dyra, hög standard, snobbigt 

• Solresor – Golfresor, gult 
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Hon säger att hon inte tänker så speciellt mycket på vilka bolag hon åker med men erkänner 

ändå att hon brukar börja leta nya resor där hon köpte en resa senast. Detta för att det känns 

bekvämast. 

     Vid valet av arrangör är det priset det absolut viktigaste eftersom hon vill resa ner till sin 

pojkvän i Alanya så ofta det går och även ha råd att stanna så länge som möjligt. De stora 

bolagen har enligt henne samma priser och sista-minuten-resorna blir sällan avsevärt nedsatta 

i pris. Amanda menar att man fyndar bäst på sista-minuten-resor hos de små researrangörerna. 

Eftersom hon sällan ser på TV eller lyssnar på kommersiell radio så tror Amanda inte att 

reklamen påverkar henne alls. 

     Amanda lyssnar på andras rekommendationer, speciellt om någon vän skulle avråda henne 

från en arrangör. Då skulle hon lyda rådet eftersom hon litar på sina vänners omdömen. 

     Hon kan varken uppge några negativa eller positiva charterupplevelser. Hon säger att det 

främst beror på att umgänget och stämningen nere på charterorten är avgörande, inte 

hotellstandard eller om komfort på flyget. 

4.6 Johan 

Johan är 26 år, singel och jobbar på bank i Åmål. Hans passion är sport och segelbåtar. De 

charterresor han gjort har varit med kompisar till Kos, Turkiet och Cypern.  

     Johan bekräftar att han känner till de fem största charterbolagen. Han kan endast tänka sig 

att resa med de arrangörer han känner till, de andra känns inte lika trygga med tanke på en 

arrangörs (Bentours) konkurs som inträffade för någon månad sedan. 

     Då jag ber Johan att fritt associera kring de stora charterarrangörerna gavs följande svar; 

• Apollo – Trevliga och yngre reseledare, prisvärd 

• Fritidsresor – Bra utflykter, pool på många av hotellen, lite dyrare 

• Always – Smalare utbud, sämre service, för den resvana 

• Ving – Dyrast, lyxigt 

• Solresor – Gruppresor för pensionärer 

Den huvudsakliga skillnaden mellan bolagen är att Ving och Fritidsresor är något dyrare. 

Solresor är den udda aktören, med resmål som avviker något från dem andra arrangörerna, där 

kunderna består av huvudsakligen pensionärer. 

     Johan säger att han inte har en favorit bland arrangörerna. Huvudsaken att bolaget han åker 

med har funnits ett tag på marknaden och har ett gott renommé. Han är inte heller 

klubbmedlem hos någon arrangör men får regelbundet erbjudanden om klubbmedlemskap via 

e-post och reklamutskick.  
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     När han ska bestämma sig för vilken arrangör som anlitas jämför han paketen noggrant på 

bolagens egna hemsidor. Att hotellet tilltalar honom är extra viktigt eftersom en stor del av 

charterveckan ändå ska tillbringas på hotellområdet. Fritidsanläggningar såsom tennisbanor, 

simbassäng samt gärna en pub är faciliteter som är viktiga för Johan. En annan anledning 

varför Johan omsorgsfullt väljer ut hotellen är för att han anser att prissättningen inom 

branschen är kartellartad och därför är det inte vettigt att jämföra priserna slaviskt. Den 

arrangören som han anser erbjuder mest för pengarna kommer han att välja. 

     Vad gäller andras rekommendationer så berättar Johan att han inte nämnvärt bryr sig om 

vad folk i hans omgivning anser.  Han är däremot själv en spridare av information. Sedan en 

tid tillbaka är flitig besökare hos diverse reseforum på nätet där han ibland delar med sig av 

sina erfarenheter och upplevelser. Senast tipsade Johan om bra hotellboende i Side. 

      Johan kunde inte komma på att han drabbats av några större missöden men säger att 

charterkonceptet ofta innehåller små brister men att man kan leva med dessa. 

4.7 Lisa 

Lisa är 32 år, bor i Sollentuna, är singel och jobbar i reception. Hennes intressen är dans, sport 

och matlagning. Hon beskriver sig som en typisk charterresenär. Varje sommar på hennes 

semester åker hon iväg med hennes väninna på charter, främst då till olika grekiska 

destinationer men har varit i Turkiet och Bulgarien. Förra resan finansierades på kredit som 

charterbolaget erbjöd. 

     Utan tvekan nämns de fem största bolagen, hon prickar även in Airtours samt Detur. Hon 

anser vidare att det i sig inte är så viktigt om hon känner igen arrangören hon åker med men 

att kännedom om företaget bidrar till kvalitetsstämpel om vad man får och kan förvänta sig. 

Hon utesluter inte heller någon arrangör utan kan t.ex. tänka sig att åka med Nazar, bara det 

känns rätt. Hon tycker inte heller att en viss charterarrangör kan vara mera socialt accepterad 

än andra. 

    Hennes associationer över de stora bolagen är; 

• Apollo – Inriktad till en yngre publik, bra stämning 

• Fritidsresor – Störst, pensionärer och barnfamiljer, tv-reklam, blue village 

• Always – Vet inte vad dom står för, gammaldags, fult, omodern 

• Ving –  Innovativ, modern, fräscht, dyra, stora  

• Solresor – Exotiska resmål, STS, lugna hotell 

Lisa kommer inte på några större skillnader mellan bolagen och att dom trots sina ringa 

olikheter försöker attrahera samma slags kunder. 
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     Hon föredrar ingen arrangör men säger att hon gärna fortsätter att anlita ett bolag så länge 

arrangörerna infriar eller överträffar hennes förväntningar. Detta har dock inte hänt än.  

     Då hon bestämmer sig för att åka på charter är destinationen tämligen oviktig. Huvudsaken 

att det är livat och festligt på charterresan, något som erbjuds på de flesta orterna enligt henne.           

     Ett vanligt boka-biljett-scenario börjar med att fråga vänner och bekanta om tips. Dessa 

tips tar hon sedan till sig som senare utvärderas ihop med hennes reskamrat. I brist på tips och 

råd händer det ibland att hon köper en resetidning eller bläddrar i arrangörernas kataloger för 

att få inspiration. Priset är mindre viktigt, dock så är tillhör det ovanligheterna att hon bokar in 

så på något lyxigare än trestjärniga hotell.  

     Några större negativa erfarenheter har inte heller Lisa behövt uppleva än, förutom då hon 

var i Side och bodde på ett sämre hotell.  

     Hon att bl.a. internet gjort företagen mera anonyma. Man har inte lika mycket kontakt med 

arrangörerna före, under och efter resan. Detta medför enligt henne ett mer distanserat 

förhållningssätt jämte mot företagen vilket bidrar till att man mist den personliga prägeln. 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras mitt empiriska underlag utifrån mitt teoretiska ramverk. 

Utgångspunkten har varit att söka svara på om charterbolagens varumärke har en 

överordnad betydelse för konsumenten.   

5.1 Varumärkeskännedom 

Aaker rangordnar varumärkeskännedom i olika steg (Aaker 1991:62). Keller menar därtill om 

hur viktigt det är för ett varumärke att bli igenkänd av konsumenten (Keller 1998:91). I början 

av intervjuerna tillfrågades respondenterna om vilka charterbolag de kände till. Inte helt 

oväntat varierade svaren. Ving och Fritidsresor nämndes flest antal gånger vilket i sig inte är 

märkvärdigt eftersom de två företagen tillsammans nästan står för halva den svenska 

chartermarknaden (jfr kap 1.1 Bakgrund). De övriga svaren som gavs var ur ett 

varumärkesperspektiv väldigt intressanta. 
Ja du, hmmm, jag känner nog inte till så många charterarrangörer, men Ticket vet jag ju vilka dom är 
[…]. (Weine) 

 
Weine förväxlar Ticket med charterarrangörer. Ticket är Sveriges största resebyråkedja för 

privatpersoner och agerar återförsäljare åt Ving, Detur, Fritidsresor samt Always 

(www.ticket.se). Detta tyder på att det inte råder klarhet i vem som är charterarrangör och 

vem som är återförsäljare. Gränsen för vem som gör vad verkar därför vara diffus eller så 

förknippas resebyråer som, i sin marknadsföring, använder de etablerade charterbolagens 

loggor väldigt starkt med charter. Roland däremot nämner framhäver Apollo först av alla. 
Jag känner till de flesta arrangörerna eftersom jag nog åkt med alla som går att åka, Apollo, Solresor, 
Ving, Tjäreborg och Spies. […] Apollo har jag haft en del strul med. Hotellvärdarna upplever jag som, 
ah, lite griniga och flygplanen har varit något försenade. Men jag har blivit kompenserad för strulet. 
(Roland) 

 
Rolands erinran av Apollo verkar till stor del bero hur han blivit bemött i de negativa 

situationerna om uppkommit. Han menar själv att misstag alltid kan inträffa, vilket i sig inte 

är katastrofalt. Det viktiga är hur personalen på plats agerat och att man kommer fram till en 

lösning som passar båda parter. Denna upplevelse har gjort Roland mera medveten om 

Apollo, negativa känslor har neutraliserats och omvandlats till något positivt. 

     Av de stora bolagen nämns inte Solresor eller Always lika ofta på respondentens egna 

initiativ jämfört med de övriga stora bolagen. När dessa tas upp på mitt initiativ så känner de 

flesta respondenterna igen företagen. Graden av kännedom bör därför ses som låg när det 

gäller Always och Solresor. Dessa varumärken skulle, enligt Uggla, kunna ha intagit en s.k. 
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kyrkogårdsposition som innebär att de är kända men inte köpta (2001:184). En respondent 

associerar över huvud taget inte Always till charter.   
Va? Always dom vet jag inte vem de är, jag tänkte på dambindor och inte resor […]. (Amanda) 

 
Med tanke på att Always ändå har en marknadsandel som motsvarar en tiondel av 

totalmarknaden för charterresor känns det underligt att arrangören inte är bättre igenkänd. 

Ingen har heller förstått att Always drivs av samma koncern (Mytravel) som även äger Ving. 

Ingen av respondenterna har heller uppfattat någon skillnad mellan Ving och Always. I 

skrivande stund har Mytravel meddelat marknaden att Always f.r.o.m. slutet av året 2006 

kommer slås samman med Ving och att varumärket Always som varumärke därefter upphör 

att existera. Syftet är enligt Mytravel att minska förvirringen kring koncernens varumärken 

(www.di.se). Mina respondenter verifierar detta. En fråga man kan ställa sig är hur man 

förväntar sig att Always f.d. kunder ska välja Ving i framtiden när kunderna sett de två 

bolagen som konkurrenter till varandra och missat den koppling som funnits mellan Always 

och Ving. 

     Varumärkeskännedomen för charterbranschen får ses som god, med vissa få undantag. Det 

är dock tveksamt om varumärkeskännedom i sig ökar sannolikheten till att ett bolag väljs. 

Mina respondenter vill gärna framhäva andra viktigare faktorer såsom destinationen, 

avresedatumet, priset samt kvaliteten. En bit in i de genomförda intervjuerna motsäger 

respondenterna sig själva. Skillnader mellan arrangörerna ses som minimala där varken priser 

eller övriga faktorer upplevs skilja sig väsentligt åt. 
Priset är viktigt, jo visst, men boendet gör det svårt att jämföra bolagen med varandra. (Roland) 

 
Jo, priset är viktigt för mig, jag tror att Fritidsresor och Ving är lite dyrare än de andra men kvaliteten 
upplever jag som högre. (Malin) 
 
Självklart är priset jätteviktigt för mig, för mig handlar det att komma ner till Alanya så billigt som 
möjligt så jag kan åka ner så ofta som möjligt. […] Nazar, Airtours och Detur känns billigare än de 
övriga, i alla fall när det gäller sista-minuten-resor till Turkiet. (Amanda) 
 
Destinationen är viktigast, men priser är relativt viktigt. Jag tror att de stora bolagen är lite billigare 
eftersom de har större volymer och bättre marginaler. (Weine) 
 

De respondenter som anger att priset inte har någon betydelse menar att det beror på bolagens 

likartade prissättning.  
 
Priset är inte så viktigt för mig för att priserna är detsamma oavsett var du köper din resa. Hade 
prisskillnaderna mellan charterfirmorna varit större så, ja, hade plånboken definitivt styrt mera. (Johan) 
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5.2 Varumärkets funktion 

Ett varumärke har ur ett konsumentperspektiv tre grundläggande funktioner. Dessa är enligt 

Uggla, status & prestige, identifikation samt kvalitetsgarant (2001:30). Det var svårt att få 

funktionernas betydelse verifierad av respondenterna. De uppger samstämmigt att de inte 

känner mer status genom att välja en speciell arrangör. Respondenternas självbild förblir 

därmed opåverkad. Anledningen till detta bör vara prissättningen. En respondent drar en 

sådan parallell. 
Egentligen sticker ingen av bolagen ut, varken till resmål eller till pris. (Malin) 

En annan respondent beskriver charterbolagen som väldigt snarlika. 
Hmm, ja, när jag tänker efter så är väl Solresor den enda som riktigt specialiserat sig […] De andra 
aktörerna känns väldigt mainstream. (Janne) 

 
När det gäller identifikation är svaren lite mera tvetydiga. Vissa uppger att igenkännande av 

bolagen är viktigt samtidigt som de andra säger motsatsen. En respondent anser att det är 

viktigt för honom att han känner igen bolaget men säger samtidigt att han inte p.g.a. detta 

skulle avstå från att testa en ny aktör. Amanda uttrycker sig annorlunda. 
Vet inte om det spelar någon roll, eller jo visst gör det, lite i alla fall. Det måste det nog göra. Jag brukar 
ofta börjar leta charterresor hos dem som jag åkte med sist […]. (Amanda) 

 
Det Amanda beskriver är att identifikation syftar till att reducera hennes sökprocess, d.v.s. att 

man sparar tid och snabbare kan fatta ett beslut (jfr Uggla 2001:31). De övriga 

respondenternas menade att identifikation hade viss betydelse. 

     Angående varumärket som kvalitetsgarant så talar alla utom en informant om att det är 

viktigt att känna sig trygg med arrangören man åker med på semester. Roland säger t.ex. att 

tryggheten i sig är viktig men att han känt sig lika trygg oavsett arrangör han rest med. Johan 

går ett steg längre när han berättar att han i stort sett undviker de mindre kända charterbolagen 

med tanke på konkursbenägenheten som finns bland mindre arrangörer.  
Jag tror det var senast i slutet på april ett charterbolag, ja vad hette de nu, Bentour, var tvungna att kasta 
in vita flaggan. (Johan) 

 
Amanda däremot säger som enda respondent att tryggheten inte är viktig för henne 

eftersom hon litar på företagen som finns. Dessutom ska alla arrangörer enligt lag ställa en 

resegaranti hos Kammarkollegiet så att eventuellt drabbade ska kunna komma hem utan 

extra kostnad. En tolkning av det hon säger skulle kunna vara att trygghet visst är 

betydelsefullt för henne och eftersom hon är den enda respondenten som rest med de små 

charterbolagen så känns dessa erfarenhetsmässigt lika trygga som de övriga bolagen. 
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5.3 Varumärkets image 

När respondenterna ombads att fritt associera kring hur de uppfattade charterbolagen så var 

associationerna bitvis väldigt olika men det fanns dock en viss samstämmighet bland 

respondenternas bild av vissa charterbolag. Apollo beskrivs av några respondenter som lite 

billigare, lite enklare och främst inriktat mot en yngre. Fritidsresor och Ving sattes ofta i 

direkt förbindelse till deras finare resortanläggningar samt högre uppfattad kvalitet.  

     Hur charterbolagen vill bli sedda förblir osagt men jag kan tänka mig att Ving och 

Fritidsresor i alla fall inte upplever stor skillnad i hur de vill bli sedda jämfört med hur dom 

ses av konsumenterna. Om så är fallet menar Olof Holm att dessa företag lyckats med sin 

marknadskommunikation och att det inte finns ett gap mellan identitet, profil och image 

(Holm 2002:73f). Är det däremot så att konsumenternas bild inte överensstämmer med den 

bild företagen försöker kanalisera så menar Holm att företagen misslyckats i sin 

marknadskommunikation vilket lett till det gap som råder. Respondenternas syn på Always 

och Solresors image var emellanåt nedslående. Då jag tog upp Always var det flera 

respondenter som associerade till Procter & Gambles dambindor. Även Solresor tycks ha 

problem med sin image. Associationerna kring Solresor varierar där positiva egenskaper 

varvas med negativa.  
För mig är Solresor ganska anonym, de exponeras inte lika mycket som de andra stora bolagen i media. 
Jag ser dom som en outsider. (Malin) 
 
De är nischade åt temaresor, golfresor och språkresor. (Janne) 
 
För mig innebär Solresor gruppresor för pensionärer [skratt]. (Johan) 

 
Huruvida Solresor och Always är nöjda med sin image kan man fråga sig. 

     Mossberg lägger till att imagen är betydelsefull för konsumenten eftersom denne inte kan 

inspektera charterresan på förhand (2003:167f). Jag har dessvärre inte kunnat hitta något som 

tyder på att mina respondenter tillskriver företagens image en primär betydelse. Johan berör 

detta under intervjun. 
Jovisst, visst känns Solresor som charter för pensionärer, skulle inte förvåna mig om de serverar svenskt 
kaffe till sina gäster nere på plats [skratt]. Men allvarligt, jag har ju aldrig åkt med dem så jag vet inte. 
Skulle i alla fall inte har några problem att själv åka med Solresor. (Johan) 
  

Solomon et al menar att konsumtion av varumärken kan vara ett sätt för konsumenten att 

uttrycka sin livsstil eller personlighet (1999:16). Jag har inte funnit några belägg för detta i 

min undersökning. Avsaknaden av status & prestige i branschen skulle kunna vara en möjlig 

anledning.  
        



 38

5.4 Lojalitet 

Grönroos skildrar hur imagens påverkar lojaliteten. En bra image tenderar att göra kunden 

lojalare genom att konsumentens förtroende för charterarrangören påverkas positivt (i 

Mossberg 2003:167-170). Respondenternas svar stödjer inte alls Grönroos resonemang. 

Mossberg anser istället att sannolikheten att man väljer en specifik arrangör är avtagande ju 

mer snarlika bolagen är (2003:167). Detta i sin tur verkar neutraliserande på lojaliteten 

eftersom bolagen upplevs som snarlika. 

     Aaker talar om hur viktigt det är för företagen att uppnå lojalitet, något som charterbolagen 

verkar ha misslyckats med. Inga av respondenterna ser sig själv som lojal. Ingen yppar heller 

att en charterarrangör direkt föredras framför någon annan. 
Jag föredrar ingen arrangör just nu men skulle någon av arrangörerna överträffa mina förväntningar, 
vilket inte hänt än, så skulle jag kunna tänka mig att börja föredra denna. (Lisa) 
 
Förut skulle jag ha sagt att jag föredrog Ving, men det berodde nog mera på att jag inte var så resvan då. 
Nu är jag inte lika petig. (Malin) 

 
Två av mina andra respondenter uttrycker ordagrant att priset är en av de viktigaste 

faktorerna. Aaker betecknar dessa som prisjägare (1991:40). Även de andra respondenterna 

som tillskriver priset en lägre betydelse betraktas som varumärkesillojala enligt Aakers 

modell.  

     Förutom Lisa är det ingen annan som upplevt utträdesbarriärer. Hon är dock ensam om att 

vara klubbmedlem hos en charterarrangör. Lojalitetsprogrammet innebär fördelar såsom 

räntefria lån till chartern. Hon tror däremot inte att medlemskapet begränsar henne till en 

arrangör.  

5.5 Beslutsprocessen 

Charterresor får betraktas som ett inköp som kräver högt engagemang av konsumenten. Vad 

som talar för det är bl.a. att det rör sig om ett sällanköp som även också kostar en hel del 

(Solomon et al 1999:208-210). Respondenterna beskriver likartade beslutsprocesser. 

Alternativen är annorlunda men den gemensamma nämnaren är att respondenten aktivt söker 

den information denne anser sig behöva. Vissa, kvinnliga, informanter beskriver 

resekatalogerna som inspirationskälla medan andra, manliga, informanter främst beskriver ett 

aktivt eget sökande på nätet efter en ultimat charterupplevelse. Detta stämmer även in på 

Janne. Fastän han oftast köper sista-minuten resor har han läst in sig på destinationen. Han 

betonar att även fast han åker sista-minuten så chansar han inte och lämnar destinationen åt 

slumpen utan valen som görs är medvetna. Eller som Janne själv beskriver det. 
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Jag åker inte billigt till vilket pris som helst. Jag menar, det är inte enbart för att det är billigt som jag 
åker. Destinationen måste givetvis kännas lockande annars kan det lika gärna kvitta. (Janne) 

5.5.1 Word-of-mouth 

Word-of-mouth anses vara ett viktigt redskap för konsumenter som befinner sig i en 

beslutsprocess eftersom fenomenet inte påverkas av företagen och därför upplevs word-of-

mouth som mera trovärdigt än exempelvis reklam (Mossberg 2003:148-150). Av min empiri 

framgår det däremot att fenomenet word-of-mouth inte är lika effektivt som mitt teoretiska 

ramverk föreslår. Ingen av respondenterna uppger att de på inrådan av någon närstående 

person valt en viss arrangör. Däremot menar flera respondenter att dom tar till sig negativ 

återkoppling. 
Om någon verkligen säger att dom var ordentligt kassa så skulle jag nog avstå ifrån att åka med dem. 
(Janne) 
 

Även Malin och Amanda återger liknande svar. Gummesson hävdar att word-of-mouth får 

större verkan på negativa upplevelser vilket mina informanter Amanda, Malin och Janne alla 

bekräftar (1998:50). Däremot grundar sig inte merparten av alla köpbeslut på word-of-mouth 

situationer, något Solomon et al föreslår.  

5.6 Externa varumärkespåverkande faktorer 

Det finns enligt Uggla olika externa faktorer som inverkar på varumärket, främst 

informationsteknologi samt globala och regionala trender (2001:51). Informationsteknologin 

sägs bidra till en ökad pristransparens som kan sänka priset på charterresan eftersom internet 

möjliggör prisjämförelser. Både Aftonbladet och Pricerunner erbjuder idag prisjämförelser på 

charterresor. Man skulle kunna tro att prisjämförelser över näten borde bidra till att förkorta 

beslutsprocessen men studier påvisar att människor generellt sett inte orkar välja bland alla 

alternativen som ges (Uggla 2001:52f). Vissa av respondenterna uppger att de regelbundet 

använder någon prisjämförelsetjänst över nätet. Ingen tror att prisjämförelsersajterna påverkar 

bolagens varumärken negativt men åsikterna går isär huruvida priserna på charter verkligen 

har sjunkit. 

     Ingen av mina respondenter reflekterade över att det numer är stora globala resekoncerner 

som äger de stora arrangörerna i Sverige. Fastän ägarna har starka globala varumärken 

fortsätter de med att använda sig av de nationella varumärkena. Ett exempel på styrkan av 

regionala varumärken kontra globala och hur de tas tillvara på.  

 

 



 40

6. Avslutande diskussion och slutsats 
Detta kapitel syftar till att summera min forskning, d.v.s. presentera de slutsatser och 

reflektioner jag genom arbetets gång kommit fram till. Dessutom tas även förslag till framtida 

forskning upp. 

6.1 Slutsats 

Jag har i min undersökning kommit fram till att varumärkets betydelse inte är av överordnad 

roll för mina respondenter vid valet av charterbolag. Det finns vissa faktorer som dock tyder 

på att charterbolagens varumärken inte förefaller helt oviktiga för mina respondenter. 

     Graden av varumärkeskännedom varierar mellan bolagen. Det är dock fortfarande, enligt 

mina respondenter, tveksamt om varumärkeskännedom ökar sannolikheten för att en arrangör 

väljs framför någon annan. 

     Respondenterna känner sig i allmänhet tryggare hos de stora charterbolagen än hos dem 

mindre arrangörerna. Kvaliteten upplevs som högre hos de större bolagen vilket ger dessa en 

fördel i kampen om kunderna.   

     Charterarrangörernas varumärken bidrar däremot inte på något sätt till att respondenterna 

känner av status och prestige.  

     Det har konstaterats att charterbolagens image skiljer sig åt väsentligt och att vissa 

arrangörer verkar ha ett s.k. imageproblem. Trots detta så menar mina respondenter att det 

inte är anledning nog till att välja bort en arrangör.  

     Lojaliteten inom charterbranschen är väldigt låg. Ingen av mina respondenter är idag lojal 

mot ett företag vilket kan ses som att charterbolagen har misslyckats med sina 

lojalitetsprogram. 

      När det gäller word-of-mouth har det visat sig ha en viss betydelse och då främst när det 

handlar om negativa upplevelser. 

     Resans pris ses av de flesta respondenterna som viktig. Detta nämns av några flera gånger 

under intervjuerna. 

6.2 Avslutande diskussion 

Min frågeställning visade sig vara mer komplex än vad jag hade kunnat föreställa mig. Enligt 

mina respondenter finns det andra variabler, än varumärket, som är mera betydelsefulla. Vilka 

skulle dessa kunna vara? Och hur tacklar man input från respondenterna som motsäger sig 
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själv? Det tydligaste exemplet på detta är priset, som nästintill alla respondenter upplever som 

så viktigt för att i nästa sekund säga att priserna inte skiljer sig åt nämnvärt mellan företagen.  

     Attityder är inte givna och det märktes i synnerhet under två av intervjuerna. Av en slump 

så började vi prata om hotellboende i Side och det visade sig att två av mina respondenter 

hade bott på exakt samma ställe under föregående sommar med några veckors mellanrum. 

Upplevelserna skiljde sig minst sagt åt. 
Jag kan verkligen rekommendera hotellet Cinar. Det här hotellet var trestjärnigt men höll bättre standard 
än de flesta fyrastjärniga hotellen jag bott på. Det var väldigt rent på hotellet och servicen var helt 
outstanding. Restaurangen var dessutom toppen. Dit ska vi igen! (Johan) 

 
Den andra respondenten såg tillbaka på sin vecka på ett helt annat sätt. 

Hotellet låg långt ifrån stranden men ännu längre ifrån stan så vi var tvungen att förflytta oss med Taxi. 
Restaurangen såg ut som en trist källarlokal och menyn var väldigt, väldigt begränsad. (Lisa) 

  
Här har vi ett målande exempel på hur två snarlika resor beskrivs på helt olika sätt. 

Fascinerade! 

     Mitt största kunskapsbidrag är att uppsatsen visar att teorin inte överensstämmer med 

verkligheten, som respondenterna ser den. Exempel på detta: 

• Tidigare forskning har påvisat att ett varumärkes image är viktig för varumärkets 

framgång. Jag har i min forskning fastställt att detta inte var lika viktigt för mina 

respondenter.  

• Word-of-mouth verkar inte så pådrivande och verkningsfull på beslutsprocessen som 

den beskrivs i teorin. 

• Lojalitet stimuleras av varumärkeskännedom och god image. Även detta förkastar 

mina respondenter 

• Varumärket har endast en kvalitetsgaranterande funktion hos mina informanter. Kring 

identifikation råder det delade meningar bland mina respondenter huruvida den 

funktionen underlättar köp. Att charterbolagen skulle förmedla status eller prestige 

avfärdas av samtliga respondenter. Detta kan jag dock förstå. Status och prestige blir 

viktigare vid exempelvis kläder eller bilar. En resa går inte att ta på och därför blir det 

svårt att förmedla status och prestige. 
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6.3 Förslag till framtida forskning 

I problemdiskussionen konstaterades att det saknades forskning rörande varumärken ur ett 

konsumentperspektiv vilket jag tyckte var konstigt eftersom det ändå är konsumenten som 

förväntas konsumera företagens produkter. Av den anledningen efterlyser jag fler studier som 

berör hur konsumenters förhåller sig till varumärken samt vilken betydelse varumärket har för 

individer. 

     Ett annat förslag vore att delvis göra om min undersökning från början men att istället 

avgränsa sig mot en viss typ av konsumenter. Avgränsningsvariabler skulle exempelvis vara 

etnicitet, kön eller demografiska. 

     Ett sista förslag skulle kunna gå ut på att avgränsa sig till två charterarrangörer och studera 

de konsumenter som valt något av dessa bolag. Vilka faktorer hos konsumenten är 

överordnade vid valet av den ena arrangören jämfört med de andra som valde annan arrangör.  
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Muntliga källor 

Amanda, 18 år, personlig intervju utförd den 22 April 2006 

Janne, 23 år, personlig intervju utförd den 28 April 2006 

Johan, 26 år, telefonintervju utförd den 31 April 2006 

Lisa, 32 år, telefonintervju utförd den 5 Maj 2006 

Malin 25 år, personlig intervju utförd den 25 April 2006 

Roland, 56 år, telefonintervju utförd den 2 Maj 2006 

Weine, 59 år, telefonintervju utförd den 3 Maj 2006 
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Bilaga 1 - Intervjumall 
Bakgrundsfakta 
Kan du presentera dig själv? (Ålder, yrke, bor)  
Vilka charterresor har du gjort? Vilka bolag har du åkt med? Senaste resan?  
Hur brukar du bokade din resa? (Tele, Internet, butik…) 
 
Varumärkeskännedom 
Vilka charterarrangörer känner du till? 
 
Varumärkets funktion (identifikation, status & prestige, kvalitetsgarant) 
Hur viktigt är det för dig att du känner igen arrangören? Varför? 
Talar du hellre om för dina vänner att du t.ex. åker med Ving eller Nazar? Varför? 
Känner du dig tryggare med vissa arrangörer? Varför? 
 
Varumärkets Image 
Associera fritt kring (följdfrågor om vad man grundar associationerna på);  
(Skillnader mellan företagen?)  
Apollo 
Fritidsresor 
Always 
Ving  
Solresor 
 
Lojalitet 
Föredrar du en viss charterarrangör? Om ja, vilken arrangör i så fall? Varför?  
Är du klubbmedlem i något av charterbolagen? Vad innebär detta medlemskap? (Inlåsning?) 
 
Beslutsprocessen (varumärkeskännedom, W-O-M, lojalitet?) 
Vad påverkar ditt val av charterarrangör?  
(Vilka egenskaper är viktiga för dig?) 
(Utifrån vilka kriterier väljer du?)  
Hur viktigt är följande egenskaper för dig när du väljer charterbolag;  
(Priset?)  
(Upplever du någon prisskillnad bland charterbolagen?)  
(Spelar tillfälliga rabatterbjudanden roll?) 
(Har du någonsin jämfört charterbolagens priser på någon prisjämförelsesajt som t.ex. 
pricerunner?)  
Paketet? (flyg + hotell) 
Destinationen? 
Reklamen? 
 
Word-of-mouth 
Spelar det någon roll om vad folk du känner säger eller tycker om charterbolagen? 
(Om en bekant rekommenderar dig ett visst bolag hur stor är då sannolikheten att du följer 
rådet?) 
 
Externa faktorer som påverkar varumärket 
Har du negativa erfarenheter av någon charterarrangör? Berätta.  
Hur har detta påverkat din inställning till detta bolag?  


