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Förord 
 

 

Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng inom ämnet marknadsföring vid 

Ekonomihögskolan som är en del av Linnéuniversitetet. Genom uppsatsen har vi fått 

djupare förståelse för hur kundens roll har en betydande del inom resebranschen, och 

då främst charterresor. 
 

Vi  vill  tacka  alla  dem  som  hjälpt  till,  läst  och  bidragit  under  uppsatsskrivandet.  Ett 

särskilt  tack  riktar  vi  till  Monica  Elvklint,  Line  Jeppson,  Gustav  Von  Meaes,  Ronny 

Lindberg,  Göran  Olsson,  Claes  Pellvik,  Reidar  Svedahl  för  ert  stora  engagemang  och 

intresse som bidragit med er tid och kunskap.  Utan er hade denna uppsats inte varit 

möjlig. Vi rikta ett speciellt tack till vår handledare Leif Rytting för hans vägledning, stöd 

och goda råd under uppsatsskrivandet. Avslutningsvis vill vi även tacka  opponenterna 

för er konstruktiva kritik som förbättrar uppsatsen och gjort den till det den är idag. 
 

Vi önskar er en trevlig läsning! 

Kalmar, Vårterminen 2010. 
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Problem 

Den moderna resenären har allt mer ansvar i köpprocessen utav sin resa, förr låg det 

hos  researrangören att förse kunderna med information och sköta bokningen, något 

som kunderna idag kan göra själva genom Internet. Många kunder väljer charter då det 

är  ett  bekvämt  sätt  att  resa,  researrangören  agerar  försäkran  om  ett  professionellt 

bemötande  samt  att  personal  finns  vid  deras  sida.  Vårt  intresse  fastnade  vid  den 

motsägelsen  att  kunden  tar  större  ansvar  i  charterreseprocessen  samtidigt  som  de 

avstår mer och mer från att paketera sin egen resa. 
 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera kundens roll som medverkande 

part inom charterbranschen. 
 

Metod 

I undersökningen har vi haft en kvalitativ forskningsansats och utifrån detta antagit ett 

abduktivt   perspektiv  där  vi  använt  oss  utav  den  kvalitativa  metoden  med  semi- 

strukturerade  djupintervjuer.  Vi har genomfört sju intervjuer med personer som har 

anknytning till resebranschen,  av dessa har sex skett fysiskt och en via telefon. Vi har 

sedan analyserat svaren och satt dessa i relation till teorin för att komma fram till vår 

slutsats. 
 

Slutsatser 

Vår främsta slutsats är att charterföretagens bild av kundens medverkan bör ändras. 

Företagen ser idag endast de uppenbara aktiviterna i form av att kunder checkar in på 

flygplatsen  och  liknande  händelser.  I  denna  uppsats  har  vi  konstaterat  att  kunder 

medverkar i större utsträckning än så, de  medverkar hela tiden. Företag vill öka den 

uppenbara kundmedverkan genom att skapa en situation där kundens aktivitet skapar 

en effektivitet som inte är möjlig när personal sköter hela processen. I vår slutsats har vi 

även konstaterat att kundernas primära anledning till att åka på charterresor istället för 

med reguljärflyg, är tryggheten och säkerheten charterarrangörerna tillför processen. 



Abstract 
 

The modern traveler has more and more responsibility in the purchasing process. In the 

past   the   tour   operator   provided   customers   with   information   and   managed   the 

reservation, something that  customers today can do themselves through the Internet. 

Many clients choose to travel with a tour operator as it is a convenient way to travel, the 

customer purchase a package, and the tour operator acts as assurance that professional 

treatment.  One  of  our  main  questins  is  how  customers  agree  to   take   increasing 

responsibility before, during and after his trip?  The purpose of this paper is to identify 

and analyze the customer's role in the charter industry. In our study, we have had a 

qualitative  research approach, we have conducted seven interviews with individuals 

connected to the travel industry, six of them have been physically and one by telephone. 

We then analyzed the responses and  put them in relation to the theory to reach our 

conclusion. 
 

 

Companies today choose only to see the obvious customer involvement, for example 

when customers manage their own check-in at the airport. In this paper, we have found 

that customers are involved in much more than only that, they are in fact involved all the 

time. Companies want to increase the  customer participation by creating a situation 

where  the  customer's  activity  creates  an  efficiency  that  is  not  possible  when  staff 

manages the entire process. We have also found that one of the  consumers' primary 

reasons to travel by charter rather than scheduled flights, is the feeling of security that 

charter operators bring to the process. 
 

Keywords:   Customer   involvement,   Tour   operators,   Travel   industry,   Experiences, 

Customer Relations, All-inclusive. 
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1. Introduktion 
 
 
 

Detta inledande kapitel har som avsikt att ge läsaren en bakgrund till vårt valda ämne 

samt presentera  det syfte vi kommer behandla. Vi kommer beskriva ämnets relevans och 

skapa  en  förståelse  för  vald   frågeställning.  Slutligen  kommer  vi  förse  läsaren  med 

avgränsningar och förklaringar som underlättar för fortsatt läsning. 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

De flesta av oss har någon gång rest på chartersemester och känner till processen med 

att boka, flyga och framför allt, sola och bada. Idag har chartern blivit en väsentlig del av 

människors liv och frasen "världen är bra liten" blir allt mer aktuell. Det faktum att folk 

reser mer innebär att de naturligt blir mer kunniga och vågar ta fler aktiva beslut själva 

utan  att  behöva  hjälp  från  sin  researrangör.  Många  kunder  har  idag  möjlighet  och 

kunskap att själva paketera en resa genom att boka flyg och hotell separat. Parallelt med 

detta börjar charterföretagen gå mot att låta kunden ta större ansvar i processen för att 

avlasta deras arbete. Trots denna motsägande ekvation ökar antalet charterresenärer 

för vart år som går. 
 

 

Under   1950-talet   förändrades   resandet   och   den   idag   traditionella   charterresan 

introducerades, i  samband med detta fick fler svenskar möjligheten att resa för första 

gången.  I boken Älskade Charter  skriver författaren Von Seth (2001) om hur resandet 

expanderat, att de flesta idag kan upptäcka  världen  till en rimlig kostnad. Om kunden 

köper sin resa hos en researrangör får kunden en paketetlösning med flyg samt hotell 

till det valda resmålet. Väl på plats väntar värdar från  researrangören som finns med 

under vistelsen med råd och hjälp, något som resenärerna uppskattar. 
 

 

Det finns  dock  meningsskiljaktigheter  mellan  författare  som  är  aktiva  inom  ämnet 

kundmedverkan.  Enligt Rytting (2006) börjar resan redan innan själva semestern, då 

genom  att  kunder  interagerar  med  andra  kunder  för  att  samla  information  om  bra 

resemål, duktiga  researrangörer, tips på aktivitet och bra priser. Sociala medier har 

blivit en stor del av vår vardag,  men det är enbart ett av många sätt kunder samlar 

information på. Rytting (2006) påvisar att kunder stödjer varandra på olika sätt så väl 

vid nära relationer som vid tillfälliga kontakter. Vidare skriver Hanefors och Mossberg 

(2007) att kunderna själva är ansvariga för resultatet av sin semester då de hjälper till 

att skapa upplevelsen under vistelsen. 
 

 

Service  består  av  olika  processer,  handlingar  och  prestationer  förklarar  Mossberg 

(2003) och  charterresor är inget undantag. Det är researrangören som ansvarar över 

dessa processer som sker i  olika servicelandskap så som flygplats, transferbussar och 

hotell.  Trots  att  kunden  håller  företagen   ansvariga  är  det  inte  alltid  möjligt  för 
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researrangören att kontrollera de olika servicelandskapen. Exempelvis långa köer eller 

dåliga toaletter på en flygplats ligger utanför deras kontroll, men kan trots allt speglas 

negativt på researrangören då  kunden köper en totalupplevelse. Wilson et al. (2008) 

pratar om hur komplexa en del servicelandskap kan vara, till exempel flygplatser måste 

tilltala  både  resenärer  och  personal.  De  påpekar  att  servicelandskapet  är  en  av  de 

viktigaste delarna för att positionera en tjänsteorganisation. 
 

 

Enligt Cook (1999) får researrangörerna nöjda kunder genom att finnas nära till hands 

och på ett lyckat sätt förstå resenärerna och koordinera de tjänster som erbjuds på ett 

välorganiserat  sätt.  Inom   charterbranschen  tar  kunderna  för  givet  att  resan  och 

vistelsen  ska  vara  strukturerad,  en   förväntan  som  måste  uppfyllas.  Vårt  intresse 

fastnade  vid  den  motsägelsen  att  kunden  tar  större  ansvar  i  charterreseprocessen 

samtidigt som de avstår allt mer från att paketera sin resa själva. 

 
1.2 Problemdiskussion 

 
I matvarubutikerna scannar och packar kunderna sina egna matvaror, på flygplatsen är 

det kunderna som checkar in och ut. Kunder som medverkande aktörer är ingen nyhet, 

utan de är perspektivet som förändrats, kunderna uppmuntras till att bli 

medproducenter för att skapa en konkurrerande effektivitet. 
 

 

På charterarrangörernas hemsidor presenteras idag oändliga valmöjligheter för kunden 

där de kan  specificera vilket hotell de vill bo på, om det önskar all-inclusive, pool och 

eventuella utflykter. Genom att kunden gör dessa val, medverkar de aktivt i processen. 

Rytting  (2006)  menar  att  kunder  alltid  är  aktivt  medverkande,  antingen  mer  eller 

mindre. Grönroos (2007) förklarar att begreppet  kundmedverkan innebär att kunder 

har en påverkningsförmåga på servicen, det samma säger Bitner (2000) som menar att 

kundens roll har stor betydelse för resultatet.  Det förväntas ofta att kunden ska ta del av 

olika  steg  i  verksamheten,  det  kan  vara  att  fylla  i  olika  dokument,  besöka  olika 

webbsidor eller sprida information påtalar Grönroos (2007). 
 

 

Wilson et al. (2008) anser att om värdet av tjänsten ska behållas även om kunderna gör 

en del av jobbet krävs det att effektiviteten blir den samma som när företaget hanterar 

processen. Vi gör den stora antagningen att de flesta resenärerna uppmärksammat själv- 

incheckningarna som finns på större flygplatser i Sverige. Detta är ett sätt för företagen 

inom resebranschen att minska sina egna arbetsuppgifter genom att låta kunderna göra 

en del av jobbet. Echeverri och Edvardsson (2002) talar  om kundens möjligheter att 

agera   medproducent   och   i   anslutning   till   detta,   företagens   ansvar   att   utveckla 

kundvänliga processer som kunderna lätt kan lära sig hantera. 
 

 

Det handlar dock inte enbart om vad kunderna själva gör, det handlar även om vad 

kunder  får.  Grönroos  (2007)  talar  om  tjänstekvalitet  och  uttrycker  att  kunder  som 

betalar  mycket  för  sina  resor  förväntar  sig  en  högre  kvalitet  av  sin  reseleverantör, 
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medan kunder som anser att ett lägre pris är viktigare ser kvalitén som en underordnad 

betydelse.  Wilson  et  al.  (2008)  anser  att  under  många  års  tid,  har  endast  tjänstens 

fysiska del i processen och  det fysiska landskapet, varit ett kriterium för bra kvalitet. 

Författarna anser dock att även den funktionella delen av processen är av stor betydelse. 

Hur kunderna blir bemötta av personalen, hur  snabbt köerna avverkas vid check-in 

diskarna spelar en stor roll när det kommer till kundens totala upplevelse. 
 

 

Ämnet kundmedverkan  hanteras  allt oftare  i teorin och blir samtidigt mer och  mer 

uppmärksammat   bland  kunder  och  företag.  Internet  bär  stort  ansvar  för  denna 

utveckling   och   det   som   är   intressant   för   oss   att   belysa   är   den   motsägelse   vi 

uppmärksammat.  I  kombination  med  att  vi  åker  på  semester  för  att  göra  absolut 

ingenting,  får  reseföretagen  oss  att  medverka  mer  och  mer  i  de  olika  momenten  i 

reseprocessen. 

 
1.3 Problemformulering 

 
Att åka på charterresa en gång om året är idag en verklighet för många av oss. Att kunna 

gå in på Internet, söka information om resmål, flyg och hotell tar svenska befolkningen 

för givet. För femtio år sedan var det researrangörerna som bar ansvaret att förse sina 

kunder  med  information  och  sköta  resenärernas  bokningar.  Detta  är  ett  av  många 

exempel på hur kunderna med hjälp av dagens teknik tar mer och mer ansvar. Företagen 

ser kostnadseffektiviseringen i att spara in på personal och kunderna ser 

bekvämligheten i att slippa köer och möjlighet att boka resor samt checka in hemifrån. 

Samtidigt har många kunder idag möjlighet och kunskapen att själva paketera en resa 

genom att boka flyg och hotell separat, valet att åka på charter  bygger oftast på att 

kunder vill göra absolut ingenting. Hur kommer det sig då att kunder går med på att ta 

större ansvar i processen? 

 
1.4 Forskningsfråga 

 

 

Det centrala i denna uppsats är kundens roll, tillsammans med att charterresor idag har 

en väldigt väsentlig del i kundernas vardag har fått oss att titta närmare på följande tre 

punkter 
 

 

1.   Vad presterar kunden före, under och efter sin charterresa? 
 
 

2.  Vilken påverkan har medresenärerna och hur påverkar de kundens upplevelse? 
 
 

3.   Hur har kundens roll utvecklats och hur kan rollen se ut i framtiden? 
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1.5 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera kundens roll som medverkande 

part inom charterbranschen. 

 
1.6 Avgränsningar och förklaringar 

 
I denna uppsats har vi valt att fokusera på flygcharter till utlandet där vi ser till helheten, 

före, under och  efter resan. Vi kommer inte beröra andra typer av charterresor som 

busscharter, weekendresor eller paketresor inom Sverige. Vår målgrupp är inte specifi- 

cerad och vi kommer därför se till alla de grupper som idag reser med researrangörer 

till utlandet. 
 

 

Vi vill vidare förtydliga skillnaden mellan researrangör och resebyrå.  Researrangören är 

företag som  själva tillverkar sina paketresor med flyg, hotell samt eventuellt utflykter 

och mat, medan resebyrån är en mellanhand mellan kunden och researrangören. 

Vi vill fortsätta att göra ett förtydligande gällande begreppet paketresa, som omfattar ett 

antal turisttjänster som researrangörer sammanställer i förväg vilket köps till ett allt-i- 

ett-pris (Statistikcentralen 2010). Vidare förklaras att en paketresan omfattar 

åtminstone resor och logi, dessutom kan det ingå måltider, transport,   utflykter   eller   

programtjänster (Statistikcentralen  2010).  En   vanlig   synonym   för   paketresa   är 

charterresa  vilket  vi  fortsättningsvis  kommer  använda  då  vi  talar  om  denna  tjänst 

(Statistikcentralen  2010).  Sist  men  inte  minst  vill  vi  tydliggöra  att  kunderna  alltid 

medverkar på ett eller annat sätt, ett nytt persepektiv som vi genom denna uppsats vill 

lyfta fram. 

 
1.7 Charterhistoria 

 
Nedanstående text är hämtad från Fritidsresor (2010) om inget annat anges. 

Människan har länge fascinerats av resor, det har ansetts vara något som var reserverat 

för de rika och lyckligt lottade. Under åren har detta ändrats och idag har alla, om inte 

betydligt fler, möjlighet att upptäcka världen till en rimlig kostnad. Charterresande tog 

sin början under 1950- talet då intresset för resandet steg och den svenska befolkningen 

hade råd och tid att börja utlandssemestra. 
 

 

1956 grundades Ving och företaget genomförde sin första charter, en busscharter till 

Italien (Ving, 2010). Resandet var från början väldigt exklusivt, att måltider serverades 

på riktigt porslin och  kristallglas var under 50-talet standard på alla flygningar, något 

som många har svårt att tänka sig idag. Efter detta kom det glada 1960- talet som blev 

en guldålder för soldyrkande svenskar, resor till Teneriffa och Mallorca var exotiska och 

till rimliga priser vilket ledde till att många svenskar vallfärdade till dessa destinationer. 

1961 grundades en av dagens största researrangörer, Fritidsresor. Det är allmänt känt 

att Ving, Fritidsresor samt Apollo som grundades senare är de största konkurrenterna 

på marknaden idag och skillnaden mellan företagen uppfattas ofta som hårfin. 
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I början av charterns dagar var det ofta män som var reseledare och deras yrke var 

mångsidigt med  uppgifter såsom rörmokare och snickare. 1970-talet var ett allmänt 

turbulent årtionde med stor politisk instabilitet på flera av resmålen och införandet av 

skatt på charterresor. Det var samtidigt under detta årtionde som datorn fick spridning i 

charterbranschen.   Apollo  bildades   1982  och  var   en   uppstickare   som  bildats   av 

två greker,  få trodde att företaget skulle  överleva men idag  är Apollo  en av  de  fem 

största researrangörerna. Asien som resmål började under 1980-talet vinna mark då 

Thailand blev tillgängligt till ett rimligt pris. 
 

 

Under 1990-talet  upplevde  charterindustrin  en kris då resandet minskade drastiskt, 

detta berodde  på  att kunderna inte ville resa på grund av Kuwaitkrisen. Dock blåste 

detta snabbt över och de  solsugna svenskarna återfanns på stranden på de populära 

turistorterna. Under senare år har skandal efter skandal avlöst varandra, något som har 

orsakat   flertalet   konkurser   bland   charterbolagen   då   branschen   är   mottaglig   för 

svängningar på världsmarknaden. 
 

 

Vi som resenärer har chartern att tacka för mycket, den har öppnat upp delar av världen 

som svenskarna  tidigare enbart läst om i litteraturen. Resemål som Bali, Thailand och 

Brasilien för att bara nämna  några.  Att utvecklingen har gått så pass snabbt som den 

gjort beror på två skilda saker: dels att vi  idag  lägger mer tid på oss själva, dels att 

transportnäringen idag är otroligt effektiv med moderna  flygplan som tar resenärerna 

till deras destination snabbare och till en relativt billig peng. Detta i kombination med 

att fler företag på marknaden ökar konkurrensen har inneburit kraftigt sänkta priser 

och detta leder i sig till fler nyfikna, solsugna och äventyrslystna resenärer. 



- 6 -  

2. Metod 
 

I detta kapitel presenterar och motiverar vi den metod vi arbetat utefter i uppsatsen. 

Metodavsnittet har som avsikt att skapa förståelse för hur slutsatsen arbetats fram hur 

undersökningen gått till. Vi kommer att beröra frågor gällande valet av kvalitativ metod, 

vetenskapliga kriterier, kritiken mot vårt arbetssätt och vår egen kunskapsprocess. 

 
2.1 Kvalitativ metod 

 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns två olika forskningsmetoder, den kvalitativa och 

den kvantitativa.  Författarna anser att utgångspunkterna och fokus på aspekter skiljer 

sig åt i de båda. De förklarar att kvalitativa studier är en forskningsstrategi där forskarna 

fokuserar  mer  på  ord  än  kvantitet  vid  insamling  av  analys  och  data.  Detta  faller  i 

samtycke med Repstad (1999) som menar på att det är  texten som är det  centrala 

arbetsmaterialet i en kvalitativ metod. Även Grønmo (2006) för fram detta argument då 

han förklarar att kvalitativ metod är vanligast att använda när materialet har ett verbalt 

innehåll. 
 

I denna  uppsats  föll  valet  på  en  kvalitativ  ansats  tidigt.  Ett  av  målen  vi  har  är  att 

kartlägga hur  utvecklingen har skett inom kundens roll som medaktör.  Detta stödjer 

Repstad (1999) som förklarar att kvalitativ metod är passande när det önskas insikter 

om det grundläggande, eller särpräglade, i en  viss miljö. Inte minst hur något konkret 

har utvecklats över tid. Vi har valt att lägga störst vikt vid att intervjua individer som har 

relevans  och  kunskap  inom  branschen.  Detta  innebär  att  vi,  i  samtycke  med  den 

kvalitativa teorin fått en djup insyn och kunnat behandla en specifik sak; 

kundmedverkan inom charterresor. Vi har valt att intervjua sju stycken personer varav 

vi träffade sex stycken personligen, den sjunde personen intervjuade vi över telefon. 
 

Bryman och Bell (2005) förklarar att en kvalitativ studie oftast består av en induktiv 

ansats.  En  induktiv  ansats  har,  enligt  Bryman  och  Bell  (2005),  sin  utgångspunkt  i 

verkligheten och söker lämplig teori för att beskriva den. Även Grønmo (2006) beskriver 

detta i sin litteratur där han beskriver  att en induktiv ansats används när tonvikten 

ligger i att tolka. Han förklarar att detta beror på att syftet är att införa eller bygga upp 

en  teoretisk  förståelse  utefter  den  samlade  empirin.  Induktiv  ansats  är  lämplig  på 

studier av områden som tidigare inte utforskats. I den deduktiva ansatsen som är dess 

motpart, söker forskaren först upp teori och utefter den bygger en hypotes som sedan 

prövats på verkligheten enligt Bryman och Bell (2005). Det är delvis den ansats vi har 

till vårt arbete. Enligt Grønmo (2006) är en deduktiv ansats då forskaren går från teori 

till  empiri,  för  att  koppla  samman  dessa  används  problemformulering,  målet  med 

forskningen   är   att   testa   teorin   på   verkligheten.    Patel   och   Davidsson   (2003) 

uppmärksammar en sista ansats, den så kallade abduktiva ansatsen. Denna bygger på en 

kombination av de två tidigare nämnda ansatserna, induktiv och deduktiv.  Abduktion 

enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att forskaren utifrån ett enskilt fall, utformar 

en hypotes som kan förklara fallet vilket härleds från den induktiva ansatsen. Nästa steg, 
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enligt  författarna,  är  att  testa  denna  teori  och  hypotes  på  nya  fall,  den  deduktiva 

ansatsens inslag  på abduktion. Patel och Davidsson (2003) anser att den ursprungliga 

hypotesen  eller teorin då kan  utvecklas  och  har en  förmåga att inte låsa forskaren. 

Abduktiv ansats är det som präglar denna  uppsats,  precis som Patel  och Davidsson 

(2003) förespråkar, är det svårt att vara helt förutsättningslös vid forskning. Därmed är 

den induktiva ansatsen svår att tillämpa i denna uppsats. 
 

 

Våra studier har under denna uppsats haft en viss prägel av en fallstudie. Därmed har 

vår uppsats en karaktär av fallstudie, men är inte en detaljerad och ingående studie av 

ett  specifikt  fall  som  kriterierna  är  för  en  fallstudie  enligt  Bryman  och  Bell  (2003). 

Grønmo  (2006)  anser  att  i  en  fallstudie  är  analysen  fokuserad  på  en  analysenhet. 

Bryman och Bell (2003) hänvisar till Stake (1995) som säger att en fallstudie behandlar 

den komplexa och specifika mönster som det undersöka fallet uppvisar, vilket Grønmo 

(2006) instämmer med. 
 

 

Både Repstad (2007) samt Bryman och Bell (2005) finner att en kvalitativ ansats bygger 

på att  skribenterna går in på djupet istället för på bredden. Detta innebär att endast 

några  få  miljöer  analyseras  och  att  dessa  analyseras  som  en  helhet.  Den kvalitativa 

ansatsen har enligt Nylén (2005)  varit den ansats som används till allt som inte är 

kvantitativt. Syftet med forskningen är att beskriva kvalitéer hos fenomen. Nylén (2005) 

finner själva sammanställningen av empirin mycket viktigare än  själva insamlingen av 

materialet. När kvalitativ ansats används har sammanställningen av detta en tendens att 

förbises, men Silverman (2010) anser att det är främst här som forskningens insats 

utformas.  Grønmo (2006) betonar flexibiliteten i kvalitativ ansats och påtalar att det är 

viktigt   att   ha   ett   klart   fokus   och   mål   innan   informationsinsamlingen   påbörjas. 

Författaren menar att det är detta fokus som bestämmer vad som är relevant material 

till  studien.  Även  Repstad  (1999)  talar  om   flexibiliteten och  syftar  på  att  det  är 

användbart  för  forskaren  att  kunna  utnyttja  den   information   som  ges  av  en  ren 

tillfällighet. 
 

 

För att få möjligheten att observera kunder under en traditionell charterresa gjorde 

delar  av   uppsatsgruppen  en  resa  till  Hurghada,  Egypten,  ett  av  det  populäraste 

resemålet för svenska  charterresenärer under vår- och sommarmånaderna. Målet med 

denna resa var att observera  kunderna  i chartermiljön, se hur resenärerna beter sig 

under resan till destinationen, på resmålet samt under hemresan. Dessa observationer 

är  inte  centrala  för  vår  uppsats  men  har  ändå  hade  en  viss  grad  av  påverkan  på 

uppsatsen. Grønmo (2006) anser att det finns tre olika källor; dokument, intervjuer och 

observationer. Vi fick genom denna resa en möjlighet att följa resenärerna, observera 

och  studera  deras  medverkan  på  ett  annat  sätt  än  vad  som  annars  varit  möjligt 

hemifrån. Denscombe (2004) förklarar att vetenskaplig forskning innebär insamling av 

fakta och produktion av data genom en process där forskaren observerar företeelser och 

händelser. 
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2.2 Informationsinsamling 
 

Bryman och Bell (2005) talar, liksom Grønmo (2000) om tre olika typer källor för att 

anskaffa  material;  dokument,  intervjuer  och  observationer.  I  planeringsstadiet  utav 

uppsatsen   beslutades  att   intervjuer   var   vår   främsta   källa   för   att   finna   lämplig 

primärdata och därmed blev vår främsta  uppgift inom informationsprocessen att hitta 

relevanta personer att intervjua. Som ett komplement till  intervjuerna gjorde vi egna 

observationer under en charterresa för att stärka den primära datan  ytterligare. I vår 

uppsats har vi används oss av sekundärdata främst från litteratur och vetenskapliga 

artiklar,  men  även  intressanta  kandidat  och  magisteruppsatser  inom  turism  och 

kundmedverkan, kundmedverkan samt fåtalet hemsidor. Geno universitetsbibliotek vid 

Linnéuniversitetet  har  vi  haft  fri  tillgång  till  akademiska  databaser.  Primärt  har  vi 

använt oss av databasen ELIN men även uppsatser  från tidigare studenter har hittats 

här. Uppsatserna har främst använts för att få tips om ytterligare vetenskapliga artiklar. 

Biblioteket har även haft stor betydelse för att finna sekundärdata från litteratur, då är 

kopplat till huvudämnet kundmedverkan. Google Scholer är ytterligare en databas vi har 

haft stor användning av under uppsatsarbetet. 

 
 
2.3 Urval och intervjuer 

 
Våra intervjuer har varit ytterst flexibla då vi inte följt ett förutbestämt och specificerat 

manus. Istället har vi använt oss av en intervjuguide, detta tillvägagångssätt stärks av 

Repstad (2007) som finner att arbete med kvalitativ metod inbegriper flexibilitet. Detta 

öppnar möjligheter för våra intervjuade personer att tillägga egna observationer som 

kan vara värdefullt i vårt arbete. Grønmo (2006) tycker att upplägget hos en kvalitativ 

ansats kan ändras under arbetets gång, en frihet vi har haft stor nytta av i sökandet 

efter lämpliga intervjukandidater 
 

 

När  det  kom  till  valet  av  intervjupersoner  var  kunskap  inom  resebranschen  och 

förståelse för kundkontakten en avgörande faktor. Efter diskussion med vår handledare 

kom vi fram till att sex till  tio  kvalitativa intervjuer skulle genomföras för att skapa 

trovärdighet i arbetet. Vi kontaktade i nästa  steg några av de främsta researrangörer 

samt resebyråer i Sverige via mail där vi efterfrågade lämpliga intervjupersoner. Under 

en resa i Egypten fick vi även möjlighet att intervjua en av reseguiderna, ett möte som 

var givande för uppsatsens fortsatta arbete. En fokusgrupp av kunder sattes samman då 

vi  kände  en  saknad  av  kundperspektivet  i  uppsatsen,  denna  fokusgrupp  består  av 

personer   som   har   erfarenhet   av   att   vara   kunder   på   charterresor.   Att   tillägga 

genomfördes   denna   fokusgrupp    aningens för   tidigt   i   arbetet   och   tyvärr   har 

fokusgruppen inte varit särskilt givande, dock var det ett bra tillfälle att möta resenärer 

och få in deras perspektiv på hur deras roll utvecklats under de senaste trettio åren. 
 

 

Repstad (1999) förklarar att en kvalitativ intervju har ett klart tema som intervjuaren 

styr mot, dock  menar han att det inte finns något detaljerat schema. Bryman och Bell 

mailto:ELIN@men
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(2005) stärker detta påstående  och förklarar att det finns två olika sätt att hantera 

kvalitativa intervjuer;   de  ostrukturerade  eller det semi-  strukturerade 

tillvägagångssättet. Vid den ostrukturerade intervjun    används till största del 

enbart minnesanteckningar  för  att  komma  ihåg  vad  som  ska  diskuteras  förklarar 

Bryman och Bell 2005.  Fortsättningsvis påvisar författarna att den som blir intervjuad 

ofta   får   en   huvudfråga   eller   ett   tema   som   han   eller   hon   får   tala   fritt   kring. 

Intervjuobjektet flikar endast in om en av nämnda punkter kräver en uppföljningsfråga. 

Repstad  (1999)  instämmer  och  anser  att  svaren  kan  följas  upp  för  att  uppmuntra 

intervjuobjektet att tänka över sina svar och eventuellt fördjupa sig i någon  specifik 

fråga som är utav intresse. 

Den semi-strukturerade intervjun är uppbyggd efter en lista av specifika teman som 

enligt Bryman och Bell (2005) ska beröras, intervjupersonen har fortfarande möjlighet 

att  utforma  svaren  på  sitt   sätt.  I  denna  uppsats  har  vi  valt  att  följa  det  semi- 

strukturerade angreppssättet, då vi funnit att  de intervjuade personernas kunskaper 

inte ligger inom ämnet kundmedverkan, utan på kundhantering.  Därmed känner vi ett 

behov  av  att  kunna  styra  frågorna  i  viss  mån  för  att  få  ut  önskat  material.  Vi  har 

genomfört sju personliga intervjuer, en telefonintervju, och slutligen en fokusgrupp.  

 

Här följer en kort presentation av individerna vi intervjuat, 

 

   Göran   Olsson:   Tidigare   anställd  på   Ving,   med   många   års   erfarenheter   i 

branschen   bakom  sig,  vi  fick  rekommendationen  av  vår  handledare  att  ta 

kontakt med honom pågrund av hans expertis inom resebranschen. 

   Reidar  Svedahl:  Chef  för  Turkietresor,  har  tidigare  arbetat  på  fler  ledande 

researrangörer, bland annat Ving. Vi blev tipsade av Göran Olsson att intervjua 

Svedahl. 

   Gustav Von Meaes: Guide på Fritidsresor sen fyra månader tillbaka. Vi träffade 

honom under vår resa till Egypten under april 2010. 

   Ronny Lindberg: Driftchef och utvecklare på Kalmar Airport. 

   Line Jepsson: Butiksanställd på Fritidsresors butik i Norrköping, varit anställd i 

tio år och arbetat inom privatresor. 

   Claes Pellvik: Marknadschef på Ving. 

   Monica Elvklint: Butiksanställd på Ticket i Kalmar, varit anställd i fjorton år och 

arbetat med främst privatresor. 

   Fokusgrupp Halmstad: Gruppen bestod av fyra individer, åldrarna varierade 

mellan  trettio-sjuttio  år  för  att  få  en  intressant  spridning  samt  varierande 

erfarenheter inom charterresor. 

 
2.4 Vetenskapliga kriterier 

 
2.4.1 Validitet och reliabilitet 

 
 

Begreppet  validitet  betyder  enligt  Denscombe  (2000)  i  stora  drag  att  den  data  och 

metod  som  använts  är  riktiga.  Bryman  och  Bell  (2005)  beskriver  validitet  som  en 
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bedömning  av  kvalitén  på  undersökningen  för  att  konstatera  om  de  slutsatser  som 

gjorts upplevs som hållbara eller ej.  Fortsättningsvis förklarar Denscombe (2000) att 

validet  handlar  om  huruvida  data  reflekterar   sanningen  och  täcker  de  avgörande 

frågorna. 
 

 

För att behålla en hög trovärdighet i vår uppsats har vi intervjuat personer med olika 

bakgrund  och  erfarenheter.  För  att  de  ska  få fullt  utrymme  att  visa  sitt  synsätt  i 

intervjuerna har vi följt ett semi-strukturellt arbetssätt som förklarats tidigare i kapitlet. 

Intervjuobjekten har fått tala fritt gällande  det tema vi satt upp. Under intervjuerna 

använde   vi   oss   utav   en   tidigare   sammanställd   intervjuguide.   Eftersom   flera   av 

intervjupersonerna kunde mycket om ämnet blev vi tvungna att göra en mindre gallring 

som  innebär  att  det  mest  relevanta  materialet  valts  ut  för  vidare  bearbetning   i 

uppsatsen. För att få en hög grad av trovärdighet i uppsatsen har vi använt material där 

olika källor  bekräftar samma information på aningens olika sätt. I Patel och Davidson 

(2003)  beskriver  de  att   validitet  och  reliabilitet  är  tätt  sammankopplade  i  den 

kvalitativa forskningen. Reliabilitet är något  som under lång tid främsta kopplats till 

kvantitativ   forskning,   men   det   är   samtidigt   ett   viktigt   mått   för   den   kvalitativa 

forskningen menar Bryman och Bell (2003). De påtalar även att reliabilitet innebär att 

om samma forskning skulle genomföras igen, skulle resultatet bli detsamma. Enligt Patel 

och Davidson  (2003) bör reliabilitet ses mot bakgrunden av den unika situationen vid 

undersökningstillfället. Bryman och Bell (2003) finner att det finns forskare som anser 

att  studier  enligt  kvalitativ  metod  ska  bedömas  av  andra  kriterier  än  validitet  och 

reliabilitet.  De  förslagen  som  ligger  från  dessa  forskare  är:  trovärdighet  och  äkthet. 

Osäkerheten i att använda validitet och reliabilitet grundar sig i problemet att resultatet 

måste bli en absolut verklighet och detta referera Bryman och Bell (2003) till Guba och 

Lincoln (1994). Guba (1985) och Lincoln (1994) skrev om trovärdighet tidigt och nu tar 

Bryman och Bell (2005) upp ämnet i sin bok. 
 

 

Trovärdighet är indelat i 4 stycken delkriterier : 
 

Tillförlitlighet: Menas med hur tillförlitligt är den bild av verkligenheten som har 

presenterats av forskaren. När det då finns flera olika bilder av verkligheten att tillgå är 

det då trovärdigheten i beskrivningen som avgör. 
 

Överförbarhet: Att kunna överföra de resultat som forskarna har upptäck i en miljö till 

en annan. 
 

Pålitlighet: Att skapa en fullständig redogörelse för de olika faserna i 

forskningsprocessen, detta utvärderas sedan av kollegor för att avgöra hur pålitlig 

processerna varit. 
 

Möjlighet att styrka och bekräfta: Det ska vara uppenbart att forskaren ej inkluderat 

personliga värderingar och liknade påverka utförandet och resultatet. 
 

Grønmo skriver att varje forskare är en sin individ och att forskarens tankar, idéer och 

värderingar  spegla hur materialet tolkas. Därför är det svårt att få fram exakt samma 
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reslutat oavsett vilken metod som används. 
 

2.4.2 Metodkritik 
 
 

I denna  uppsats  har  vi  på  ett  kritiskt  sätt  valt  att  använda  litteratur  som  är  eller 

uppfattas som relevant för vårt forskningsområde och gallrat litteratur och andra källor 

som vi inte finner lyfter vårt  arbete. Vi är medvetna om att en del källor är till åren 

komna,  men  vi  anser  att  detta  istället  ger   tyngt  år  arbetet  då  dessa  behandlar 

betydelsefulla  delar  i  vårt  arbete.  Vi  har  varit  tydliga  med   att  hitta  en  balans  i 

litteraturen, vi har blandat nya källor som bekräftar de äldre och genom detta anser vi 

att arbetet får den tyngd som förväntas utav en kandidatuppsats. Att blanda de äldre 

källorna   med  nyare  anser  vi  varit  ett  lyckat  tillvägagångssätt  som  fungerat  väl  i 

uppsatsens olika avsitt. 
 

 

Vi har under uppsatsarbetets gång haft svårt att hitta personer med den kunskap som 

krävs för att tala fritt om ämnet kundmedverkan. De personer vi intervjuat anser vi har 

haft stor relevans för arbetet, de har varit öppna och delat med sig av sina tankar och 

idéer på ett generöst sätt. Majoriteten av våra intervjuobjekt är personer med expertis 

inom resebranschen, många har många års erfarenheter inom charterbranschen och är 

därmed den primära  empiri vi använt oss av. Övriga personer så som fokusgruppen 

används som ett stöd till att bekräfta  teorier och få en mångsidighet i vårt material. 
 

 

Under vår resa till Egypten fick vi möjlighet att samla in egna observationer som vi haft 

nytta  av  i  detta  arbete.  Eftersom  vi  själva  satt  oss  in  i  den  verkliga  situationen  på 

resmålet  och  tänkt  ur  ett  kundmedverkande  perspektiv  är  dessa  observationer  av 

största betydelse för vår uppsats. Vi har haft möjlighet att skapa en egen överblick och 

har vårt resultat uppbyggt på både egna och andras erfarenheter. 

 

2.5 Kunskapsprocessen 
 

Intresset för uppsatsens ämne har vuxit fram under det senaste året då vi läst ämnen 

relaterade  till   service  management,  marknadsföring  samt  upplevelseindustrin  där 

turism har blivit en naturlig prägel och därmed fångat vårt intresse. Vi är vana resenärer 

och  njuter  av  att  upptäcka  världen,  därför  har  vi  också  varit  intresserade  av  den 

teoretiska aspekten utav resandet. 
 

Vår  första  tanke  var  att  skriva  en  jämförande  analys  om  hur  pass  aktivt  kunder 

medverkar i  köpprocessen för reguljärflyg i jämförelse med charterflyg. Efter att ha 

forskat  inom  området  kunde  vi  dock  konstatera  att  en  jämförelse  skulle  bli  allt  för 

komplicerad med tanke på vårt tidsschema. Efter diskussioner med handledaren valde 

vi  därför  att  enbart  fokusera  på  charterresor  till  utlandet  och  lämna  reguljärflyget 

bakom oss. Steget efter att vi valt ämne var att utveckla ett syfte och ett antal delsyften 

som skulle agera stöd under arbetets gång och hjälpa oss hålla oss fokuserade på vårt 

valda  ämne.  Att  utarbeta  syftet  visade  sig  vara  svårare  än  vi  tänkt  oss  och  under 

uppsatsens gång har vi arbetat om syftet flertalet gånger då vi märkt att syftet vi satte 
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från början inte fungerade med hur uppsatsen utformades. Vi har haft en öppen dialog 

med handledaren vilket lett till att vi i slutskedet utav uppsatsen valde att strukturera 

om delsyften till forskningsfrågor, dock var formuleringen  densamma och detta beslut 

påverkade inte resultatet för uppsatsen på märkvärt sätt. 
 

Efter diskussion har inte fokus varit att utföra en fallstudie utav charterbranschen men 

uppsatsen visar  många  likheter med en  sådan.  Vi har likväl valt att inte presentera 

uppsatsen som en fallstudie då  gruppen kände sig splittrad huruvida vi verkligen ville 

genomföra en renodlad fallstudie, svaret blev i slutändan ett nej men en viss prägel finns 
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fortfarande   med   i   uppsatsen.   Att   vi   har   efterfrågat   en   spridning   mellan   olika 

researrangörer och resebyråer för att få   ett   branschperspektiv och inte   ett 

företagsperspektiv var ett starkt argument till varför vi inte valde en renodlad fallstudie. 
 

Vi har i uppsatsen valt att involvera litteratur och teorier som vi anser vara relevanta för 

uppsatsens framgång. Denna litteratur har både stärkt våra egna tankar och ifrågasätta 

densamma. Vissa delar av teoriavsnittet bör påpekas har används mer än andra i analys- 

och slutsatskapitlet.  Detta då ett antal  delar var till för att  skapa  en grundläggande 

förståelse för ämnet och har kanske därför uppfattats  som primär information för er 

som   tidigare   studerat   eller   arbetat   inom   turist-   och   marknadsföringsbranschen. 

Gällande strukturen i teorikapitlet har vi valt att dela upp avsnittet i tre större rubriker 

med följande underrubriker för att dels underlätta läsningen men även arbetet med 

uppsatsen. Genom att arbeta på detta sätt anser vi att vi håller en jämn nivå i arbetet och 

har på bästa sätt försökt att balansera de olika avsnitten och intressanta områden. 
 

Nästa avsnitt  vi  arbetade  med  var  empirin  då  genomförde  ett  antal  intervjuer  med 

individer som  är  aktiva, eller tidigare varit, inom turismbranschen. Framförhållningen 

och   bokning   med   intervjuobjekten   har   varit   varierande,   vissa  planerades   under 

uppsatsens första skede då vissa av intervjuobjekten var väldigt upptagna, medan vissa 

skett i mer eller mindre sista minuten. Tidigt under uppsatsarbetet arbetade vi fram en 

intervjuguide  vilket  vi  använt  oss  av  under  genomförda   intervjuer.  Något  vi  vill 

uppmärksamma är att intervjuguiden omarbetades efter två intervjuer då vi ansedde att 

vi inte fokuserade fullt ut på rätt frågor. Vi anser att de tidigare intervjuerna var väldigt 

betydelsefulla för uppsatsens framgång, och trots att vi omarbetade intervjuguiden var 

grundtanken densamme och vi har därför valt att fortfarande inkluderat de två tidigare 

intervjuerna i empirin. Vi  genomförde intervjuerna på ett semi-strukturerat sätt vilket 

var väldigt givande då intervjuobjekten fick möjligheten att prata mycket fritt om ämnet, 

samt vara med att styra samtalet i mångt och mycket. Vi valde i empirikapitlet att koppla 

samman den teoretiska analysen med intervjuobjektens åsikter för att  skapa en stabil 

grund för uppsatsens slutdiskussion, ett arbetssätt vi är mycket nöjda med. 
 

När vi diskuterade valet mellan induktion, deduktion eller abduktion ville vi från en 

början  ha  ett  induktivt  tillvägagångssätt.  Efter  vidare  forskning  kom  vi  fram  till  att 

induktivt anstas skulle kräva för mycket arbete under för kort tid, då det förutsätter att 

forskaren är totalt nollställd i sina undersökningar. Det skulle vara svårt för oss med en 

induktiv ansats då vi alla har blivit väldigt  påverkade under våra studier. Därför föll 

valet  istället  på  abduktiv  ansats,  en  kombination  mellan   den  induktiva  och  den 

deduktiva. En ansats som tillåter oss att röra oss fram och tillbaka mellan litteratur och 

verklighet. 
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3. Teori 
 

Syftet med detta kapitel är att introducera läsaren till forskningsområdet, ge en teoretisk 

inblick i  området  och genom detta skapa en förståelse för det kommande empiri- och 

analysavsnittet.   Vi   har    valt   att   strukturera   kapitlet   i   tre   olika   fokusområden; 

kundmedverkan,  kundens  upplevelsevärld  samt  servicemanagement,  för  att  underlätta 

läsningen och förståelsen för uppsatsen. 

 
3.1 Kundmedverkan 

 

 

”A   service  is  a  process  consisting  of  series  of  more  or  less  intangible  activities  that 

normally, but not necessarily always, take place in interactions between the customer and 

service  employees  and/or  physical  resources  or  goods  and/or  systems  of  the  service 

provider, which are provided as solutions to customer problems” (Grönroos 2007;52) 

 
3.1.1 Kundens roll och medverkan 

 
 

Lovelock och Young (1979) uppmuntrar företag till att använda sig av kunderna för att 

öka produktiviteten. Schneider and Bowen (1995) föreslår att företag ska dra nytta av 

kundernas talanger för att skapa överlägsen service. Inom litteraturen finns det enbart 

ett  fåtal  forskare  som  lägger  vikt   vid  att  hitta  metoder  för  att  utöka  kundernas 

medverkan. Faktum är att det finns en del argument om ökad kundmedverkan leder till 

fler nöjda kunder. 

 
Grönroos (2007) förklarar att begreppet kundmedverkan innebär att kunder har en 

påverkningsförmåga på servicen.  Det förväntas ofta att kunden ska ta del av olika steg i 

verksamheten, fylla i dokument, besöka webbsidor, sprida information och flera andra 

saker  som  kund.  Silkapit  och   Fish  (1985)  beskrev  kundmedverkan  som  kundens 

involvering och ansträngning både mentalt och fysiskt i produktion samt leverans av en 

service. Grönroos (2007)  påpekar även att hur väl förberedda och villiga kunder är att 

medverka,  har  stor  betydelse  för  resultatet  av  tjänst.  Wilson  et  al.  (2008)  talar  om 

kunden  som  en  ”partial  employee”  och  med  detta  menar  att  kunden  är  en  aktiv 

medproducent av sin egen upplevelse vilket i viss längd kan jämföras med företagets 

egna anställda. Detta påtalar författarna ger företaget möjligheten att utbilda och belöna 

sina  kunder  för  att  underlätta  och  förbereda  dem  inför  serviceprocessen.  Samtidigt 

lyfter Hoffman och Bateson (2002) fram vikten av att förstå hur kunderna kan och bör 

ledas då deras roll som medproducenter leds av osäkerhet.  Lovelock (2001) talar om 

kunden som medproducent och även om vikten av att utbilda kunderna för att deras roll 

ska  vara  betydelsefull  och  de  ska  få  insikt  i  deras  roll.  Detta  håller  Echeverri  och 

Edvardsson (2002) med om och talar om kundens möjligheter att agera medproducent 

och i anslutning  till detta företagens ansvar att utveckla kundvänliga processer som 

kunderna lätt kan lära sig hantera. 
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Kunderna kan ha en varierande aktivitetsgrad vilket Lovelock (2001) uppmärksammat. 

Författaren  påtalar att kunden kan aktivera sig på olika nivåer, i vissa situationer kan 

kunden ha en mindre aktiv  roll och i andra förhållanden en mer verksam roll. Vi har 

uppmärksammat   att   även   Bitner   et   al.    (1997)   tar   upp   växlingar   i   kundens 

medverkandegrad och menar att de finns tre aktivitetsnivåer,  låg, moderat samt hög 

nivå  för  hur  aktiv  kunden  är  i  tjänsteprocessen.  Författarna  exemplifierar  med  att 

kundens närvaro, arbetsinsatts, input i form av information ökar för varje steg vilket i 

slutsteget leder till en mycket kunnig och deltagande kund. 

 
Kundens bidrag i serviceprocessen anser Rytting (2006) har en grundläggande roll där 

kundens bidrag oavsett om de är fysiska eller informativa spelar en stor roll. Författaren 

fortsätter att behandlar ämnet effekter och kundens insats vid medverkan i en process. 

Författaren menar att de insatser som ligger till grund för deras medverkan medför ett 

antal effekter. Dessa effekter påverkar inte enbart kunden själv utan även andra kunder 

och tjänsteorganisationen. Effekterna kan vara av två olika typer, enligt författaren, den 

första består av tre delar och kan vara antingen en fysisk effekt vilket vanligtvis är ett   

resultat   av   fysiska   aktiviteter   eller   förflyttning,   kommunikativ   effekt   är   den 

information som  tillgängliggörs till en part i anslutning till kundens medverkan, samt 

effekter av mental art vilket författaren beskriver som den upplevelse kunden tar del av 

samt  dess  individuella  kunskaper  vilket  leder  till  en  unik  och  personlig  upplevelse. 

Rytting (2006) lägger stor vikt vid processbidraget som kunden lämnar och hur dessa 

effekter leder till att kunden själv kan prägla sina egna upplevelser och  har ett eget 

ansvar. 

 
Rytting  (2006)  ser  kundens  medverkan  ur  annat  perspektiv  än  den  traditionella 

forskningen och  det är att allt kunden gör är medverkan. Kundens medverkan består 

och formas av olika aktiviteter, och  författaren benämner dessa  olika aktiviteter  för  

insatser.  Yttligare  en sak som  klargörs  är  att  författaren  anser  kundens  

engagemang   ha  en  väsentlig  roll.   Vidare påvisas att framställning  är  det 

fundamentala  kundens  engagemang,  fokus  och  intention.  Ute  från  detta  bygger  han 

sedan upp en modell som kallas Insatser -karaktären på kundens engagemang (Rytting, 

2006,  figur  5.3  sid  93),  som  kan  förekomma  i  nyttjande  medverkan  eller  stödjande 

medverkan. 
 

Tillgänglighetsorienterade insatser beskrivs av Rytting (2006) med att kunden aktiverar 

sig för att  komma i kontakt med olika servicesystem. Kunder är medvetna om att de 

måste medverka för att få tillgång till vissa tjänster. Vanligt i service sektor är kösystem 

och köbildningar, till exempel när vi ska gå på bio då vi står i kö för biljetter och godis 

anser författaren.
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Konstruktion är ytligare en av insatserna som Rytting (2006) skriver om och detta är när 

kunden själv kan  påverka det samlande nyttjandet. Det påvisas att  kunden då kan 

ta tillvara det som denne  anser  tillfredsställer  deras   personliga  behov  och  

önskemål. Kunden kan då ”konstruerar” och ”paketera”, vilket framträder tydligt av på 

till exempel ett museum eller en stormarknad. 
 
 

Värdeskapande 
 
 
 
 

Tillgänglighets- 
origentering 

resurs- 

origentering 
 
 
 
 
 
Konstruktion Avslutning 
 
 
 

Utvärdering 
 
 

Figur 1: Insatser – karaktären på kundens engagemang, med utgångspunkt från 

Rytting (2006)- 
Egen design 

 
Utvärdering sker av erbjudanden i förväg och i efterhand (Rytting 2006). Detta sker inte 

minst i verksamheter där det finns stora valmöjligheter och ett brett spektrum av inslag 

enligt författaren. Han menar att värderar och prioriterar gör kunderna utefter de ramar 

som finns, och sätter sedan ihop erbjudanden på ett personligt vis. Exempel på var detta 

sker är på nöjesfält och festivaler. 
 

Avslutning är något som enligt Rytting (2006) alltid sker oavsett vilken tjänst det är.  Att 

avsluta  en  medverkande  process  görs  ofta  i  sekvenser.  Att  förflytta  sig  från  olika 

avdelningar,  går  ur  biosalongen  när  filmen  är  slut  och  packa  ner  sina  varor  i  en 

matvarubutik  är  e xemp e l  som förfa tt a re n  ge r,  p å   en   avslutning  som  sker  

stegvis. Fortsättningsvis sägs att lämnandet i sin helhet är den dominerade 

avslutningen där kunden inte så många valmöjligheter, dock finns det variationer mellan 

olika konkreta aktiviteter men något avslutas för att kunna påbörja något annat. 
 

Resursorienterade insatser är ett sätt att betrakta kunden som en resurs, där kundens 

engagemang kan kopplas till en senare medverkan (Rytting 2006). Exempel som ges 

på detta är när kunder observerat andra kunder för att lära sig hur vissa saker ska 

genomföras eller att bytta om till badkläder innan vattengympan starta. 
 

Värdeskapande insatser beskrivs som att kunden medverkar i servicesystemet för att  

tillvarata erbjudanden som de sedan ska tillgodogöra sig. Bilden som framhålles  är  

att  det  egna  värdeskapandet  är  en  viktig  ingrediens  i 
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anslutning till olika inslag. De tjänster som han då ser framträder tydligt är tjänster som 

kräver kundens närvaro, till exempel vid träning på gym eller ett läkarbesök. 
 

Vissa av dessa insatser kan ske samtidigt som till exempel avslutning, utvärdering och 

värdeskapande.  Det  behöver  inte  avslutas  här  utan  kunden  kan  välja  att  forssätta 

processen. 
 

3.1.2 Kund till kund 
 
 

Gummesson (2006) påtalar att det är först nu som företagen börjar förstå vikten av 

kundernas  interaktion med varandra, då det tidigare setts som ett hot mot företaget. 

Rytting (2006) kallar det för stödjande medverkan med primär fokus på andra kunder. 

Gummesson (2004) beskriver kund till kund medverkan som att; vi alla handlar för eget 

bruk, många av oss handlar även till våra närmaste men de flesta handlar även till andra 

utanför den närmaste familjen någon gång ibland, blir då ett så kallat  nätverk. Rytting 

(2006) säger att kundmedverkan mot annan kund kan variera påtagligt i insatsen, men 

även de enklaste råd kan ha stor betydelse för den som ber om hjälp. Att hjälpa grannen 

med timern på DVD är ett exempel som Gummesson (2004) tar upp. Harris, Davies och 

Baron  (1997)  har  fått  fram   att   en  konversation  med  en  annan  kund  ger  större 

tillfredsställelse och har större trovärdighet än ett samtal med en säljare. Vidare säger 

Gummesson (2004) att även detta är en form av affär, för nästa gång är det grannen som 

hjälper  dig  med  något.  Rytting  (2006)  påtalar  att  kunder  kan  på  olika  sätt  stödja 

varandra, inom både nära relationer som vid tillfälliga kontakter. Fortsättningsvis säger 

han  även att i vissa sammanhang är det naturligt att involvera andra till exempel från 

familjen när kunden medverkar. Kunder gör flera saker tillsammans med andra kunder, 

vi konsumerar, interagerar, ger  varandra tips och idéer och diskuterar framtida köp. 

Rytting  (2006)  nämner  också  att  kunder  kan  hjälpa  varandra  vid  olika  beslut,  till 

exempel vid val av researrangör vid semesterplaneringen. 
 

 

Kund till kund medverkan behöver inte alltid vara av det positiva slaget, det finns även 

tillfällen då vi som kunder stör oss på andra kunder (Gummesson 2004). De tar upp tid, 

är i vägen och uppehåller  andra  i deras ärende samt är ett störningsmoment i största 

allmänhet. När det är medverkan av det  positiva slaget kallar Rytting (2006) det för 

stödjande medverkan. Fortsättningsvis uppmärksammar Gummesson (2004) att denna 

interaktion  har  förstärkts  av  Internet,  som  öppnar  upp  fler   möjligheter.  Internet 

behöver inte finnas med i själva kundrelationen men det är ett nytt sätt att mötas som 

inte  är  styrt  av  företagen  utan  av  kunderna  själva.  Yan  och  Chen  (2009)  gör  oss 

uppmärksamma på att handel via Internet inte alltid är säkert då det sker i ett virtuellt 

servicelandskap,  och  det  spelar  ingen  roll  om  det  är  ”customer  to  customer”  eller 

”business to customer”. 
 

Enligt Gummesson (2004) går det att påverka kund till kund interaktion men att de 

kräver rätt attityd och aktivt arbete. Det finns ett perspektiv där företagen ser kunden 

som  en  resurs  (Rytting  2006).  Harris  och  Baron  (2004)  pratar  om  kunden  som  en 
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”partial employee”. Även i detta sammanhang kan annan kund stå i förgrunden enligt 

Rytting (2006). Det menas då med att en mer kunnig kund kan ge information och delge 

kunskap till en annan kund. 
 

3.1.3Kundpåverkan och sociala medier 
 
 

Människor  är  sociala  varelser  som  har  ett  behov  av  att  kommunicera,  forma  och 

upprätthålla  och  skapa  relationer.  Ljsselsteijn  et  al.  (2003)  beskriver  detta  som  ett 

välkänt  faktum  som  är   illustrerat  genom  ett  stort  genomslag  i  form  av  e-mail, 

mobiltelefoner  och  Internet.  Sociala  medier  har  blivit  mer  accepterat  som  en  viktig 

informationskälla  för  kunder  och  en   informationskanal  för  marknadsföring  menar 

O´Conner et al. (2008). Därför är det viktigt att förstå varför kunder väljer att medverka 

via dessa kanaler säger författaren. 

 
Gummesson (2004) talar om den stämning som skedde 2000 när Ford, som köpt Volvo 

personvagnar, stämde de Volvoägare som bildat en chattgrupp på Internet. Ford menade 

att kunderna gjort varumärkesintrång och istället för att se möjligheterna med chatten, 

valde de att se kunderna som  inkräktare. Författaren anser att detta är ett vanligt fel 

som företag gör, de väljer att se kunden som någon som är utanför verksamheten trots 

att diskussionen att kunden är i centrum har pågått i över femtio år. 

 
Kunder interagerar med varandra när de  köper något åt varandra,  utför tjänster åt 

varandra eller diskuterar vilket som är det bästa stället att handla på menar O´Conner et 

al. (2006). Detta påtalas även  av Gummesson (2004) där han använder ett dansband 

som exempel, kunderna väljer att dansa med  varandra och umgänget är den centrala 

utkomsten.  Grönroos  (2002)  stödjer  detta  och  anser  att   kunderna  har  ett  stort 

inflytande över varandra och att det är konsekvenserna av deras medverkan som står i 

fokus. Kunder har alltid talat med varandra, jämfört sig med varandra och delat med sig 

av  sina  tips. Internet är idag en källa som förstärkt denna interaktion och skapat nya 

möjligheter för kunder att mötas och skapa nya relationer (Gummesson 2004). Johnston 

och  Clark  (2001)  anser  att   andra  kunden  inom  servicelandskapet  är  en  del  av 

företagsatmosfären och att utan dessa skulle inte företaget ha samma möjlighet att nå ut 

till de potentiella kunderna. 

 
Brennan  (2010)  anser  att  sociala  medier  och  dess  applikationer  har  varit  väldigt 

omtalade på senare tid. Facebook, Twitter och Myspace har alla börjat användas flitigt 

inom  affärsvärlden.  Brennan  (2010)  menar  att  företag  som  är  intresserade  av  att 

använda sig av denna typ av marknadskommunikation bör noga se över sina avsikter. 

Sociala medier innehåller en mängd legala  begränsningar,  problem  som fanns i den 

tidigare versionen av Internet finns fortfarande kvar fast nu  i en snabbare och mer 

uppdaterad version. Som företag måste du känna till lagar kring förtal och  copyright, 

särskilt om man tillåter kommentarer från tredje parten. Enligt Brennan (2010) har det 

inte  så  gamla applikationen Twitter redan legat grund till ett flertal förtal. Med den 

kapacitet  som  Internet  har  i  dagens  läge  kan  meddelanden  som  tidigare  behövdes 
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skickas från person till person kan idag publiceras på en hemsida i form av blogg eller 

sändas ut till massvis med personer samtidigt via Twitter. Ett företags Facebook-profil 

kan underlätta integreringen med kunder på ett sätt som inte skulle fungera genom en 

traditionell  hemsida.  Kontakten  blir  mer   direkt  och  företaget  använder  sig  av  en 

plattform där kunderna redan befinner sig. Genom att kunna  svara på kunders frågor 

och kommentarer ökar kontakten mellan kund och leverantör. Hoganlovells.com (2010) 

förklarar att då kunderna använder sig av bloggar och Twitter för att uttrycka sina egna 

åsikter  uppstår det  negativ respons  naturligt.  Företagen som är aktiva inom sociala 

medier har fördelen att dem kan ge kunderna direkt respons och rätta ut missförstånd 

om företaget. 

 
Brennan (2010) anser att sociala medier har blitt en ersättare för press releaser, istället 

väljer företag att publicera nyheterna på bloggar som uppdateras dagligen. Företag kan 

snabbt uppdatera sina kunder när det gäller diverse kampanjer och liknande. Med hjälp 

av sociala medier blir då en ersättare eller ett  komplement till de mass e-mail som 

skickas ut, ett kostnadseffektivt sätt för företagen att nå ut med information.  Trots att 

sociala medier oftast är till stor hjälp för företagen att kommunicera med sina kunder, 

menar   Brennan   på   att   det   även   underlättar   för   företagen   att   undersöka   sina 

konkurrenter. Gummesson (2004) förtydligar att företag har en möjlighet att påverka 

kundernas interaktion med varandra. Dock gäller det att ha den rätta inställningen och 

aktivt arbete. 

 
Inom resebranschen, som i många andra branscher, är word-of-mouth ett starkt verktyg. 

Detta  informella  sätt  att  sprida  information  återger  fakta  på  ett  levande  sätt  vilket 

kunderna  ofta  uppskattar  mer  än  reklam  direkt  från  researrangören.  Hanefors  och 

Mossberg (2007) definierar word-of-mouth som  ”All  den informella kommunikationen 

som   sker   mellan   personer   angående   varor   och   tjänsters   positiva   eller   negativa 

egenskaper” (2007;89). Konsumenterna litar på denna typ av information då de kommer 

från bekanta som anses vara opartiska och tillförlitliga. Enligt en undersökning gjord av 

Hanefors   och   Mossberg   (2007)   är   resor   ofta   ett   populärt   samtalsämne   och   i 

undersökningen  svarade 90 procent av respondenterna att de föredrog en personlig 

referens inför köp av resa. 

 
3.1.4 Relationer 

 

 

Normann (2000) menar på att relationsskapade inom teorier, modeller och begrepp 

faller sig naturligt. Gummesson (2008) säger att relationer är den mänskliga naturen, de 

är oändliga, oberoende av kultur och de finns i varje typ av affärsverksamhet. Tjänster 

produceras  oavsett  om  det  gäller  tillverkande  företag  eller  tjänsteföretag  eftersom 

kundkontakt uppstår i alla givna situationer  (Normann 2000). Även Grönroos (2007) 

säger att kontakt med kunder alltid uppstår oavsett om det är tillverkade företag eller i 

tjänster företag. Normann (2000) påpekar att den som använder sig av en tjänst måste 

alltid medverka under tiden som tjänsten produceras. Graden av medverkan varierar, de 
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kan antingen vara så omfattande som en flygresa eller ha en lägre medverkan som vid 

ett restaurangbesök. Även Grönroos (2007) gör samma påstående. En kund som ringer 

ett kort samtal till taxicentralen och beställer en taxi har en väldigt flyktig samverkan, 

men en påtaglig sådan. Vid  tillfällen  som dessa anser Normann (2000) att en relation 

uppstår.  Gummesson  (2008)  ger  denna  typ  av  relation  namnet  den  grundläggande 

marknadsrelationen, där enbart två personer interagerar. Till detta går även att koppla 

Ford et al. (2006) skriver om low och high-involvement relationships, där olika typer av 

relationer ger kunderna tillfällen att lösa sina problem. Vid låg involvering krävs enbart 

bergränsade aktiviteter, anspssning och få interaktioner. Motsattsen till detta är då hög 

involvering, där  företagen och kunderna kompromissar så långt det går. Interaktioner 

och aktivitetsnivån är hög och stor anpassningsförmåga krävs från bådas håll. 

 
Relationsperspektivet inom marknadsföringen bidrar i sin tur till att värdeskapande får 

en central roll och anses viktigare än värde distributionen (Normann 2000). Vid viss typ 

av interaktion, till exempel när ett företag konsulterera en kund är det ofta under längre 

tid och vid flera olika typer av interaktioner (Grönroos 2007). Vid denna typ av kontakt 

skapas de nätverks av olika relationer som Gummesson (2008). 

 
Normann (2000) förklarar kundvärde som den fördel kunderna upplever sig få av en 

lösning, vara eller tjänst, ställt mot den tid, pris och övriga kostnader som kunderna blir 

tvungna att lägga ner. Han säger att god service kan leda till ett högre värde om priset 

förblir det samma. Företag kan använda sig av god service för att skapa ett mervärde hos 

kunderna  (Normann  2000).  Grönroos  (2008)  kallar  detta  för  sanningens  minut, där 

kundens   förväntningar   möter   upplevelsen   av   produkten.    Fortsättningsvis    säger 

Grönroos (2007) att möter företagen kundenas förväntningar i sanningens minut så är 

sannolikheten stor att de kommer anse att kvalitén på tjänsten är bra. Kvalité med hög 

standard ger i sin tur en bra grund att stå på för att utveckla en långvarig relation, där 

utbytet mellan kunden och företaget är stort och tillfredställande för alla parter. 

 
Normann (2000) påvisar att en del av det som kunden ser som output av tjänsten är hur 

mycket och på  vilket sätt de själva måste delta i skapandet av tjänsten. Vilka problem 

och  tillfredsställelser  som  är  involverade  i  processen  är  också  tydliga  för  kunden. 

Normann (2000) hänvisar till Toffler (1980)  som använde begreppet ”prosument” för 

att   beteckna   interaktionen   mellan   produktionen   och   konsument.   Toffler   (1980) 

förklarar att kundmedverkan är ett resultat av den omorganisering av  samhället som 

skedde under ”den tredje vågen”. Zeleny (1978) har en annan förklaring, självbetjäning 

är det enda sättet att behålla arbetskraftsintensiva tjänster med begränsad potential till 

förbättrad  produktivitet. Författaren menar att kostnaderna i servicesektorn kommer 

att  stiga  högre  än  produktiviteten,  en  ökning  som  marknaden  inte  kan  hantera  och 

självbetjäning  är  lösningen  på   detta.  Normann  (2000)  tar  vidare  upp  företagets 

aspekter, refererat till Lovelock och Young (1979) som ser företagens 

kostnadseffektiviseringar i ökad kundmedverkan. Vidare tar även Grönroos (2007) upp 

kundmedverkan som ett sätt att öka produktiviteten och enligt honom finns två sätt att 
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göra detta på. Genom self- service där kunden ska göra en del av arbetet här måste 

företagen ta hänsyn till kundernas vilja att medverka, om det inte är tillfredställande för 

kunden blir denna missnöjd.  Det andra alternativet är att öka kundens färdigheter för 

att kunna medverka in sin egen tillverkning. 

 
Vidare   diskuterar   Normann   (2000)   de   två   olika   företagsstrategierna,   avlastande 

relationer och  möjliggörande relationer. En avlastande relation innebär att kunderna 

beställer tjänsten och företaget uppfyller kundens önskemål. En möjliggörande relation 

innebär att företaget erbjuder kunden den  kunskap och de verktyg som krävs för att 

tjänsten ska kunna utföras korrekt, men själva utförandet  görs av kunden.  Normann 

(2000)  ger  exemplet  där  en  bagare  avlastar  sina  kunder,  medan  tillverkaren  av  en 

bakmaskin  är  en  möjliggörare.  Författaren  tror  sig  se  en  uppgång  i  möjliggörande 

tjänster som kommer bli mer attraktiva än de avlastande tjänsterna. Hans spekulationer 

bygger på att möjliggörande relationer bidrar till att stärka kundrelationen samt gynna 

kundens egen kunskap och ekonomi (Normann 2000). 

 
Om företag ska lyckas med att få kunder till att delta i processen tror Normann (2000) 

de måste erbjuda ett fördelaktigt pris, eller en bättre kvalitet i förhållande till priset som 

kan erbjudas. Han tror  även att kunder kan uppleva ett deltagande som en intressant 

erfarenhet. Att utveckla tjänsteerbjudandet så kunden blir delaktig i processen kan, om 

det är väl planerat, vara ett kraftfullt strategiskt val gentemot företagets konkurrenter 

säger Grönroos (2007). Bitner (1997) anser att kunder som medverkar i en service, får 

kunskap och erfarenhet som ger dem en förståelse för vilken typ av förväntningar de bör 

ha på kvalitén. Bendapudi et al. (2003) anser dock att när den levererade kvalitén  är 

sämre  än  väntat, blir en  kund som medverkat lika missnöjd som en kund som inte 

medverkat alls. 

 
Normann (2000) påpekar att självbetjäning alltid innebär en större ansträngning för 

kunderna, inte  minst tidsmässigt. Han tror ändå att detta vägs upp av de besparingar 

som  görs  och  det  faktum  att  kunder  slipper  att  interagera  lika  mycket  socialt  med 

personalen. Detta håller Grönroos (2007) med  om, samtidigt som han lyfter fram att 

kunden på något sätt måste tjäna på att delta i processen,  tidsmässigt, pengamässigt 

eller på något annat betydande vis. 

 
Wilson et al. (2008) har en annorlunda syn på relationen mellan kund och företag. Han 

menar på att kundernas interaktion med personal och även till andra kunderna gör att 

de kan vara med och påverkar slutresultatet och deras egen tillfredsställelse.  Hans syn 

visar att kundmedverkan är oundvikligt när kunden är delaktig i skapandet av tjänsten. 

Han påstår dessutom att kunder som medproducenter har både för och nackdelar. Det 

är inte alltid processen blir effektiv och produktiv när kunden är med. Dåligt förberedda 

kunder har en tendens till att ta upp mycket att företagets tid (Wilson 2008). 
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3.1.5 Processen 
 
 

Den  moderna  resenären  startar  ofta  sin  resa  på  Internet,  hela  80  procent  finner 

inspiration och  information till sin resa på online  menar Hellman (2007). Många av 

dessa genomför även bokningen på researrangörernas hemsidor menar författaren. Den 

breda och föränderliga marknad som turismbranschen består av frodas på Internet där 

kunder enkelt kan navigera bland olika erbjudanden  och hitta något som passar just 

deras  resa,  tycke  samt  ändamål  (Law  et  al.  2004).  Den  traditionella  resebyrån  som 

tidigare ofta agerade mellanhand mellan kunder och researrangörer har tvingats byta 

skepnad  enligt  författaren.  Researrangörerna  idag  vill  undvika  dessa  mellanhänder 

menar Álvarez et al. (2007) och ha en direkt kontakt med sina kunder, en möjlighet som 

Internet gett, vilket sparar pengar för båda parter i det långa loppet. 

 
Författarna  Van  Raaij  och  Francken  (1984)  talar  kundbeteendeforskarna  om  samt 

resefrekvens,  de  olika  steg  en  kund  går  igenom  i  en  köpprocess  vid  köp  av  resa. 

Författarna säger att  resefrekvensen är huvudsakligen uppdelad i tre olika delar; det 

första steget är att ta beslut om att lägga ner pengar på en resa samt 

informationssökning,  i  det  andra  steget  tas  köpbeslutet  vilket  följs  av  själva  resans 

genomförande. Det sista steget, enligt författarna  består av den totala upplevelse som 

resenärerna får ta del av under vistelsen, denna har sin grund i resan och formas först 

efter resans genomförande. Mossberg (2003) utvecklar detta vidare genom att säga att 

det är allmänt accepterat att kunder vill försöka förenkla, reducera risker och bygga upp 

rutiner i olika köpsituationer. 

 
Hanefors och Mossberg (2007) använder sig också utav tre olika faser i samma anda 

som Van Raaij och Francken, men med vissa skillnader. Hanefors och Mossbergs (2007) 

tre faser består av; förköpsfasen, konsumtionsfasen samt utvärderingsfasen. I den första 

fasen,  förköpsfasen,  samlar  resenären  in  information  om  olika  destinationer  för  att 

sedan  fatta  ett  slutgiltigt  val  utav  resmål  säger  författarna.  Hanefors  och  Mossberg 

(2007)  menar  att  under  denna  process  finns  ett  antal  rollinnehavare  som  påverkar 

köpbeslutet;  initierare,  påverkare,  beslutsfattare,  inköpare  samt   användare.  Vidare 

påvisar  författarna  de  olika  rollerna  och  dess  informationsinsamling  som  är  olika 

omfattande beroende på erfarenhet, intresse och sätt att söka information. Det är dock 

säger  författarna att det inte enbart är de olika rollerna som påverkar beslutet utan 

faktorer som researrangörens utbud, tillgängliga hotell, restider samt priser. I den andra 

fasen, konsumtionsfasen, talar  Hanefors och Mossberg (2007) om upplevelseområdet 

vilket består av destinationen och dess olika  upplevelserum där turisten konsumerar 

turistprodukten.   Författarna   talar   även   om   turistbubblan   vilken   består   av   det 

geografiska området där turisten vistas, turistbubblan påverkas av resenärens mentala 

bild  om  destinationen  samt  dess  kulturella  bakgrund.  Konsumtionsfasen  utav  resan 

består  av  ett antal möten med bland annat andra resenärer samt lokalbefolkningen, 

dessa möten har en stor  betydelse för resans resultat vilket framgår i den tredje och 

sista fasen (Hanefors och Mossberg 2007). I den tredje fasen utvärderar kunden resan, 
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de   två   föregående   faserna   förklarar   författarna. Researrangörens   mål   är,   enligt 

författarna att ge resenären en tillfredställande vistelse och som resultat från detta en 

stark och positiv upplevelse. För att detta ska kunna ske är det är många olika faktorer 

som spelar in, hög servicekvalitet, hög produktkvalitet eller en härlig atmosfär(Hanefors 

och Mossberg 2007). Om researrangören tar tillvara på utvärderingsfasen och tar till sig 

resenärernas  feedback  anser  Hanefors  och  Mossberg  (2007)  det  finns  möjlighet  att 

skapa lojala kunder. 

 
Resenärerna idag är betydligt mer komplicerade idag än det varit tidigare anser Gabbott 

och Hogg (1998). Som ett resultat utav detta ställer resenärerna kvar på 

researrangörerna vilket lett till förändringar bland annat gällande strategiarbete menar 

författarna.  Vidare påpekar de att möjligheten till utökad informationssökning genom 

Internet har lett till att kunderna är mer kunniga och lämnar inte lika stort utrymme för 

resebyråerna som de en gång gjorde.  Det är allmänt accepterat att kunden försöker 

förenkla köpprocessen anser Mossberg (2003). Detta genom att minska risker och bygga 

upp  rutiner kring  köpprocessen  genom kundens tidigare  erfarenheter,  lojalitet  samt 

produktens attribut och karaktäristiska drag (Mossberg 2003). 

 
3.1.6 Involveringsteorin 

 
 

Vissa   av   de   tjänster   som   researrangörerna   förmedlar   har   en   högre   grad   av 

kundinvolvering   än  andra  beskriver  Fill  (2003),  det  är  därför  av  största  vikt  att 

tydliggöra vilka tjänster kunden förväntas ta del utav samt vilka tjänster researrangören 

kan påverka indirekt eller direkt. Han menar att involveringsteorin behandlar kundens 

engagemang  och  beteende  inför  ett  köpbeslut  och  baseras   utifrån  hur  involverad 

kunden är under köpprocessen. Graden av involvering baserar Fill (2003)  utifrån ett 

antal  faktorer,  bland  annat  köpbeteendet  och  kundens  köpvana.  Involveringsteorin 

delar, enligt författaren upp kunderna i två involveringsgrader; hög- och låginvolvering. 

 
Fill (2003) säger att Låginvolvering betyder att kunden inte är involverad och inte heller 

engagerad i köpprocessen. Kunden lär känna produkten då köpet är genomfört och inte 

innan  eller  under   inhandlandet  säger  han.  Fill  (2003)  påvisar  att  sökandet  efter 

information är ofta passivt och övergripande, kunden söker här inte upp produkten utan 

produkten  söker  istället  upp  kunden,  till  exempel  via  marknadsföring.  Produkterna 

saknar många gånger personlig relevans för kunden, menar  författaren och det finns 

ingen direkt risk förknippad med köpet och därav är involveringen vid köpbeslutet lågt. 

Den största faktor som istället spelar in är priset för produkten enligt Fill (2003). Som 

ett exempel inom resebranschen ger han sistaminutenresor. 

 
Höginvolvering betyder att  kunden är involverad i köpprocessen  och vill lära känna 

produkten   innan   köpet   genomförs   säger   författaren.   Kunden   är   involverad   och 

engagerad i sökandet efter information, medvetenheten om produkten är hög vilket kan 

relateras till den höga personliga relevansen som produkten ofta har samt en större risk 
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(Fill 2003). Författaren säger att faktorer som spelar in är desto fler än i fallet med 

låginvolvering; word-of-mouth, reselitteratur samt media har en roll i köpbeslutet. Dessa 

produkter leder också ofta till att kunderna blir lojala gentemot företaget och är inte lika 

prisfokuserade menade Fill (2003). 

 
Fill  (2003)  förklarar  att  eftersom  charterresor  består  av  en  byggsats  av  flertalet 

deltjänster är det  researrangörens uppdrag att lägga märke till tjänsterna med högst 

involveringsgrad hos kunderna.  Genom att använda denna kunskap menar författaren 

att researrangören sedan kan utforma resan efter kundens specifika behov. 

 
3.1.7 Kunskapsaspekten 

 
 

Dahl et al. (2007) förespråkar att ju mer kunskap en kund har, desto mer troligt är det 

att denne väljer att interagera med personalen. När kunden har större kunskap är det 

troligt att denne uppfattar en del tjänster som mer relevanta, vilket i sin tur leder till att 

kunden väljer att delta i processen. Dahl et al. (2007) förklarar i artikeln att kunder med 

kunskap  om  en  produkt  eller  service  föredrar  att  handla  utefter  de  attribut  som 

presenteras hos produkten eller tjänsten, medan kunder med kunskap om  produkten 

eller tjänsten oftast väljer utefter relationen till företaget. Vidare anser författarna att 

företag  väljer att förse sina kunder med väl specificerade instruktioner sparar detta 

kunderna den tid det tar att lära sig och utveckla regler själv. Författaren menar att när 

företagen tillgodoser sina kunder med denna tjänst får det dem att känna sig skickliga 

och  bildade  även  om  det  är  första  gången  uppgiften  genomförs.  Dahl  et  al.  (2007) 

förklarar att då kunder har utfört sin uppgift är de oftast avskärmade från att använda 

sig av sin kognitiva insats för att visualisera eller föreställa sig vad den utkomsten skulle 

vara.  Då  kunder  oftast  har  fått  instruerat  vad  som  är  den  ”rätta”  utkomsten  av  en 

produkt redan innan de har köpt den säger författaren. Detta innebär att kunder har 

väldigt  liten  möjlighet  att  själva  bestämma  i  processen  och  få  en  självorganiserad 

upplevelse menar Dahl et al. (2007). 

 
Wikström  et  al.  (1997)  antyder  att  företag  inte  kan  skaffa  sig  kunskap  genom 

marknadsundersökningar,   istället   måste   företagen   systematiskt   notera   fakta   om 

kunderna samt  ha ett dagligt  kunskaps-  och idéutbyte.  På detta sätt kan kundernas 

behov och önskemål bli en del av företagets möjligheter säger författaren. 

 
Slutligen tar Wilson et al. (2008) upp det faktum att medmänniskor har stor påverkan på 

servicens utfall. Orsaken till detta, menar Wilson et al. (2008) är exempelvis att vi som 

kunder  måste  vänta  på  vår   tur   då  de  anställda  redan  betjänar  en  annan  kund. 

Medkonsumenten   har   en   förmåga   att   antingen   förhöja   eller   minska   känslan   av 

tillfredsställelse och kvalité säger. Normann (2000)  påvisar  att när kunder medverkar 

samtidigt skapas det en specifik atmosfär. Eftersom kunderna även  interagerar med 

varandra, anser författarna att det blir en del av den totala upplevelsen och avgörande 
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för  tjänstens  resultat.  Detta  är  en  av  anledningarna  till  varför  många  klubbar  och 

restauranger har regler gällande klädsel och vilka som ”släpps in”(Normann 2000). 
 

 

3.2 Kundens upplevelsevärld 
 

 

3.2.1 Upplevelser 
 
 

Mossberg (2003) anser att inom marknadsföring utav tjänster behövs ett avskiljande 

mellan  funktionella - och upplevelseorienterade tjänster. Detta är något som Pine och 

Gilmore  (1999)  stödjer  då  de  anser  att  detta  är  att  gå  steget  längre  än  att  enbart 

tillhandahålla en tjänst. Skillnaden menar författarna är att en tjänst är koncentrerad på 

resultatet medan en upplevelse är fokuserad på konsumtionen. Konsumtionen är något 

kunden betalar för att ta del av, en serie händelse som företaget iscensätter enligt Pine 

och Gilmore (1999). 

 
En  allmän  tendens  idag  är  att  vi  söker  efter fler  upplevelser  med  allt  större  värde, 

upplevelser som får oss att njuta och ha roligt. Detta är något företagen ofta vinner på 

då kunden blir engagerad men  samtidigt behöver företagen fokusera mer än på själva 

kärnprodukten (Mossberg 2003). 

 
Samtidigt menar Mossberg (2003) att konkurrensen på resemarknaden har ökat kraftigt 

vilket lett till att  resenärerna ställer allt större krav på researrangörerna. En resa är, 

enligt författaren en upplevelse  som kunden tar del av och själv hjälper till att skapa 

tillsammans med researrangören och sina  medresenärer.  Det är en rad olika faktorer 

som spelar in och avgör om kundens semesterupplevelse  är en positiv sådan. Enligt 

Mossberg (2003) är en turist ett exempel på en kund med högt engagemang. Med detta 

menar författaren att resenären är engagerad vid köpet av sin resa men även under 

konsumtionen. Hanefors (2007) anser att något som är gemensamt för alla turister är 

att de investerar  tid men också pengar i upplevelsen. Med denna investering kräver 

kunderna generellt att  researrangörerna lyssnar på deras önskemål och uppfyller till 

den grad de är möjligt säger författarna. Samtidigt menar Larsson (2001) att kunderna 

själva genom deras engagemang påverkar upplevelsen  och om det blir en positiv eller 

negativ sådan. Författaren fortsätter att förklara att kundens engagemang påverkas i sin 

tur av personliga, produkt- och situationella faktorer. 

 
Gabbott och Hogg (1998) finner att det finns ett antal viktiga dimensioner vid tjänster 

som  har  speciell  betydelse  rådande  kundengagemang.  Intresse  menat  hur  intressant 

erbjudandet är för den  potentiella kunden, nöje avsett hur tilltalande erbjudandet är, 

samt faktorer som spelar in i situationen  säger författaren. Gabbott och Hogg (1998) 

menar att tjänster som är relaterade till nöje och  underhållning ofta skapar ett större 

engagemang hos kunderna än renodlade funktionella tjänster. 

 
Hanefors och Mossberg (2007) anser att under resenärens vistelse på destinationen 

spelar  dess  sinnen  in,  vilket  Pine  och  Gilmore  (1999)  även  pointerar  och  delar  in 
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människans sinnen i två nivåer. De lägre sinnena som hör till kroppen och samlar in 

grundläggande  information för god funktion; lukt, smak och känsel enligt författarna. 

Syn och hörsel anser författarna istället ger föda åt själen. I litteraturen använder de sig 

utav  tre  upplevelsebegrepp;  optimal   upplevelse,   toppupplevelse  samt  extraordinär 

upplevelse. 

 
Optimala upplevelser beskrivs ofta enligt Csíkszentmihályis (1997) definition ”En känsla 

av att ens  förmåga räcker till för att klara  av den utmaning man står inför, att man 

befinner sig i ett målinriktat handlingssystem styrt av regler, som ger besked om hur man 

klarar  sig.  Koncentrationen  är  så  intensiv  att  uppmärksamheten  inte  räcker  till  för 

ovidkommande saker. Medvetenheten om det egna jaget försvinner och tidsuppfattningen 

förvrängs”. 

 
Stegen  från  optimal  upplevelse,  toppupplevelse  och  slutligen  till  den  extraordinära 

upplevelsen   beror  enligt  Arnould  och  Price  (1993)  på  dess  intensitet  samt  dess 

relationer.  Men  det  som  är  gemensamt  för  de  tre  olika  typerna  av  upplevelser  är 

genomförandet utav en aktivitet samt kundens medvetande om personlig kontroll och 

uppskattning. Hanefors och Mossberg (2007) samt Abrahams (1986) har tidigare skrivit 

om extraordinära upplevelser och beskriver det som något som berör resenären på ett 

högt känslomässigt plan. De fortsätter att beskriva det som en upplevelse som utlöses på 

grund   av   en   extraordinär   händelse.   Skillnaden   mellan   en   toppupplevelse   och 

extraordinär  upplevelse  beskriver  författarna  vara  att  den  sistnämnda  inte  behöver 

innebära någon ansträngning utan resenären kan fritt njuta av upplevelsen. 

 
3.2.2 Informationsutveckling 

 

 

Att   boka   resor   har   traditionellt   sköts   av   resebyråer,   researrangörer   och   andra 

mellanhänder,  då  de har haft kontakten med bokningssystem och charterbolagen som 

tillhandahåller den information som behövdes för att boka en semester (Alvarez 2007). 

På senare år har Internet blivit en ny  distributionskanal, som gör att resebyråernas 

funktion som mellanhänder ändrat då det finns smidigare sätt att boka semester på för 

kunderna (Alvarez 2007). Även Law (2004) säger att Internet är en ny kommunikations 

och distribuerings kanal för e-travelers och leverantörer, för leverans av  tjänster och 

produkter. Han säger även att dessa nya kanaler gör att bolagen kan bli mer konkurrans 

kraftiga  och  höja  deras  prestation  nivå,  att  ha  en  högre  lägsta  nivå  på  företagens 

prestationer. Law (2004) menar att på grund av denna utveckling av Internet baserade 

företagssystem   är   framtiden    osäker   för   de   traditionella   resebyrårena   och   att 

konkurrensen har hårdnat. 

 
Enligt  Álvarez  (2007)  har  Internets  intågande  gjort  att  varje  individ  snabbt  kan  få 

tillgång  till  relevant  information  som  har  hög  kvalité.  Även  Law  (2004)  menar  att 

kunderna nu kan få tag på  relevant, sammanhängande och lämpligt information som i 

nästa led kan hjälpa kunden att fatta rätta  beslut. Solomon (2009) påstår att Internet 

ändrar kundernas beteende när de integrerar med företagen. Kunderna kan nu beställa 
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varor från hela världen och även få reda på andra personers åsikter om olika varor 

innan de köper (Solomon 2009). 

 
Det medfört även förändringar för återförsäljarna säger Álvarez (2007) som nu kan ta 

kontakt  direkt  med  slutkonsumenten  i  stället  för  att  ha  kostsamma  mellanhänder. 

Vidare säger Law (2004) att detta även har gjort att återförsäljarna nu kan erbjuda sina 

tjänster och varor globalt och dygnet runt. Enligt Luftfartsverket var det år 1969, 2 700 

000 personer som reste utomlands med reguljärflyg eller charter (Trafikanalys 2010). 

2009 var den siffran uppe i 19 500 000. För att kunna hantera de ökade volymerna av 

turister måste det utvecklas ny sofistikerade system säger Law (2004) som kan hantera 

den ökade pressen. 

 
Wilson et al. (2008) tar upp just den typ av ny sofistikerade system som krävs för att 

hantera pressen  och detta är de så kallade elektroniska kanaler. Den engelska termen 

för denna typ av teknologi är Self-service Technologies (SST), för att kunden själv står 

för sin egen tjänst, den utesluter helt direkt mänsklig kontakt. Under de gångna åren har 

utvecklingen gett oss VOD (vidoe-on-demand),  distansutbildning och bank på Internet 

påtalar  Wilson  et  al.  (2008).  Författaren  tar  även  upp  fördelarna  med  elektroniska 

kanaler då den levererande tjänsten blir den samma för alla kunder  oavsett vem hon 

eller han är och var kunden beställt tjänste ifrån. När det blandas in mänsklig kontakt 

kan det inte garanteras att tjänsten blir den samma till alla kunder då mänskliga misstag 

förekommer. 

 
Enligt Law (2004) bör resebyråerna ändrat fokus från att ha varit en bokningsagent till 

att i stället  kunna ge råd och stöd till resenärerna men även att vara den personliga 

kontakt som visa kunder fortfarande vill ha. 

 
3.2.3 Värdeskapande 

 
 

Enligt  Dahlström  (2002)  är  värdeskapande  det  slutliga  målet  med  alla  ekonomiska 

aktiviteter,  tjänster är fokuserade på resultatet och den output processen ger, medan 

upplevelser är fokuserade runt själva konsumtionen. 

 
Larsson (2001) behandlar upplevelser och betydelsen av mervärden och ställer sig den 

stora frågan vad en upplevelse egentligten är? Författaren menar att en konsert måste 

ge observatören mer  än själva  musiken, ger den inte mer  kan du som kund stanna 

hemma och lyssna musiken istället. Larsson  (2001) finner att vi som kunder söker en 

upplevelse som omfattar en mängd olika faktorer. Personal, andra kunder och miljön är 

en  del  av  de  faktorer  som  räknas  in.  Vidare  menar  hon  att  en  upplevelse  inte  kan 

beställas, bokas eller hämtas utan är något flyktigt som innehåller händelser inom  en 

bestämd tidsperiod. Som individer vill vi ha avbrott i vardagen för att roa oss eller unna 

oss något extra. 
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Larsson (2001) tror att företag som försöker ge kunderna en upplevelse mycket väl kan 

vara ute efter att skapa en högre vinst ekonomiskt sätt. Även att skapa en relation med 

kunderna kan vara intressant för företagen. Men utöver detta tror hon att det även kan 

vara   ett   sätt   för   företagen   att   engagera   kunderna   och   få   dem   involverade   i 

verksamheten,  då  hon  menar  att  kunder  i  hög  grad  är  med  och  påverkar  sin  egen 

upplevelse. Eftersom kunden måste närvara fysiskt vid utförandet av en tjänst  måste 

processen  utformas  så  den  passar  var  specifik  kund,  redan  från  ankomsttillfället. 

Larsson   (2001)  anser  även  att  upplevelserummet  och  processens  utformande  är 

betydelsefullt för kundens positiva upplevelse, oavsett vilken bransch det gäller.  För att 

skapa värde hos kunden menar författaren att det inte enbart handlar om att överträffa 

kundens förväntningar. Företag måste även erbjuda  kunderna något de inte ens har 

tänkt på. Det är inte svårt att erbjuda kunder en perfekt service eller vällagad mat på en 

restaurang, svårigheten ligger i att erbjuda kunderna de lilla extra. 

 
Våra   behov   har   i   stor   utsträckning   blivit   allt   mer   emotionella,   utmaningen  för 

avsändaren idag är att rikta budskapet till båda konsumentens hjärna och hjärta anser 

Ørnbo et al. (2005). Ett sätt att  göra detta är att lägg till emotionella värden genom 

marknadsföring  utav  produkten  och  genom  detta  sticka  ut  i  marknadsföringsbruset 

säger författaren. Det är inte längre produkten som är i fokus  utan företaget och den 

upplevelse som de förmedlar, de är upplevelsen som skapar värde för kunden. Eftersom 

researrangörerna agerar på en hårt konkurrerande marknad är det viktigt för företagen 

att vara medvetna om förväntningarna kunderna har på dem och om de lyckas uppfylla 

dessa förväntningar genom de tjänster researrangören erbjuder. 

 
3.3 Service Management 

 
3.3.1 Servicelandskap 

 
 

Bitner (1992) myntade begreppet servicelandskap ”servicescape” när hon började prata 

om fenomenet, detta begrepp är idag allmänt accepterat bland forskare. Hon beskriver 

servicelandskapet som den arena, miljö och utrustning som formar det servicesystemet 

som kunden möter  (Bitner 1992).  Mossberg(2003) beskriver servicelandskapet som 

följer;  olika  faktorer  som  påverkar  de  anställda  och  kunderna  tillfredsställelse  och 

beteende. Servicelandskapet har enligt Mossberg (2003) stor påverkan på upplevelsen 

av exempelvis resan eller vad tjänsten nu innefattar. Även Wilson et al. (2008) nämner 

servicelandskapet  som  något  som  har  stort  inflytande  på  kunden  när  denna  ska 

utvärdera upplevelsen. 

 
Grönroos (2008) framhåller att tjänsteleverantören planerar och kontrollerar till viss 

del var servicemötet äger rum och i vilken slags miljö det sker i. Författaren anser att 

saker så som väder och  konkurrenternas handlingar kan inte påverkas av företagen. 

Fortsättningsvis säger Grönroos (2008)  att  den interna miljön bör vara planerad in i 

mista detalj för att förstärka företagets budskap. Även Mossberg (2003) förespråkar en 
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väl planerad miljö för att på så vis förstärka en förhoppningsvis positiv upplevelse av 

företaget. På grund av att tjänster inte är påtagliga menar Wilson et al. (2008) att kunder 

ofta använder sig av fysiska ledtrådar för att kunna göra en utvärdering både innan och 

efter ett köp av en tjänst. Författaren  påtalar  också att fysiska ledtrådar, speciellt då 

servicelandskap kan ha stor påverka på kundens upplevelse. Det spelar då ingen roll om 

det är en trivial, personlig eller spektakulär händelse i kundens  liv menar författaren. 

Som är nämnt ovan tar även Wilsson et al. (2008) upp att detta kommer att väga in när 

kunden utvärderar händelsen och bestämmer hur tillfredsställande händelsen var. När 

upplevelsen  av  turismindustrin  började  ses  som  en  viktig  del  av  tjänsten,  började 

människorna  förstå vikten av att passande miljöer för att skapa den upplevelsen som 

kunden söker. 

 
Wilson et al. (2008) använder sig av tre stycken olika definitioner på användandet av 

servicelandskap,  beroende  på  hur  mycket  kontakt  det  är  mellan  de  anställda  och 

kunden. Han skriver även här om att det är viktigt att beakta den sociala interaktionen 

mellan  kunder  och  personal  då  det  spelar  roll  i  slutänden  när  kundena  utvärderar 

företaget. 

 
Enligt Grönsroos (2007) är det viktigt att kontrollera miljön där servicemötet äger rum 

för att utveckla  och designad en miljö som passar ändamålet.  För att underlätta för 

organisationernas hantering av den fysiska miljön utvecklade Bitner (1992) en modell 

som  kallas  ”The  servicescape  model”.  Enligt  författaren  skapades  modellen  som  ett 

ramverka för landskapet där serviceprocessen äger rum. I ramverket kommer kunderna 

i kontakt med personalen och dessa påverkas i sin tur av utformandet av  landskapet 

(Bitner   1992).   Denna  modell   har   kritiserats   då   den   ej   plockar   in   aspekten  av 

interaktionen mellan kunderna och de anställda  för att se hur deras möte påverkar 

kundens upplevelse (Clark & Schmidt 1995). 

 
Grönroos (2007) och Bitner (1992) beskriver servicelandskapet och servicemötet som 

sker inom servicelanskapet beskriver Wilson et al. (2008) som ett sanningens ögonblick, 

där företaget ska uppfylla  det som lovats till kunden. Serivicemötet kan även, enligt 

Wilson et al. (2008) benämnas som sanningens ögonblick. “Service encounter are where 

promises are kept or broken” (Wilson 2008;89) 

 
Ett service encounter uppstår varje gång kunden interagerar med företaget och det kan 

göras  på  olika  sätt:  face-to-face,  över  telefon  och  distans  möte  (Wilson  2008).  Han 

förklara de olika sätten att möte  företagen som följer: ett distans möte är när kunden 

interagerar med företaget utan mänsklig kontakt, till exempel via bankautomat. Telefon 

möte är vanligt i företag så som försäkringsbolag och  telefonföretag, där sker själva 

mötet via en telefon.  Det sista sättet att mötas enligt Wilson et al. (2008) är genom face- 

to-face, alltså kunden träffar en fysisk person från ett företag. Alla dessa möten spelar en 

avgörande roll när kunden ska avgöra hur upplevelsen av kvalitén är hos bolagen, som i 
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sin tur kan ha en avgörande roll i hur lojala kunderna är mot företaget Wilson et al. 

(2008). 

 
3.3.2 Servicekvalité 

 
 

Servicekvalité  var  ett  begrepp  som  började  väcka  intresse  på 1970-talet  (Grönroos 

2007). Grönroos (1982) introducerade ett service perspektiv på kvalité, som behandlar 

frågan att mäta  hur väl upplevelsen av tjänsten stämmer överens med förväntningar. 

Monroe (1990) definierar tjänstekvalitet som kvoten mellan upplevd nytta och upplevd 

uppoffring.  Wilson et al. (2008) anser att tjänstekvalitet är den dominerande faktorn i 

kunders utvärdering, oavsett om det gäller en fysisk  produkt eller ren tjänst. Enligt 

Bitner  (1991)  är  interaktionerna  mellan  kund  och  säljare  är  en  viktig  komponent  i 

värderingen av den totala kvalitén på en tjänst. Grönroos (2007) håller med om  detta 

när han säger att servicekvalité är en serie av interaktioner mellan kund och säljare, hur 

dessa  går  kommer  ha  stor  påverkan  på  kundens  upplevelse  av  en  händelse.  ”What 

counts is quality as it is perceived by customers” (Grönroos 2007;73) 
 

 

Grönroos (2007) har skapat modellen "Two service quality dimensions" som innehåller 

begreppen vad (What) och hur (How). I denna modell beskriver han begreppet vad, som 

i  vad  kunderna  får  ut  av  en   interaktion  med  ett  företag.  Enkelt  beskrivet  säger 

författaren att en hotell  erbjuder kunder ett rum  och en säng att sova i och flygbolag 

förser sina kunder med transporten mellan två destinationer. Wilson et al. (2008) och 

Grönroos  (2007)  menar  att  inom  forskning  har  det  länge  påvisats  att  det  är  vad 

kunderna  ser,  det  vill  säga  den  tekniska  utkomsten,  som  är  avgörande  för  upplevd 

kvalité. Vidare påpekar Grönroos (2007) att detta inte är hela sanningen, utan endast en 

av två dimensioner där  begreppet  vad syftar till den tekniska aspekten av en tjänst, 

vilket styrks av Wilson et al. (2008). 
 

 

Grönroos (2007) menar att det finns många interaktioner mellan kund och företag som 

den tekniska aspekten inte väger upp. Han förklarar att det krävs mer än den tekniska 

aspekten för att kartlägga den totala upplevelsen av en tjänst. Detta styrks av Wilson et 

al. (2008) som uttrycker att interaktionen mellan kund och säljare i ett 

tjänstesammanhang är lika viktig som den eventuella utkomsten. Som exempel på detta 

ger  Grönroos  (2007)  närheten,  hur  långt  kunden  måste  röra  sig  för  att  nå  närmsta 

bankomat.  Även  en  servitörs  beteende  mot  kunderna  beskriver  författaren  som  ett 

viktigt inslag i den totala kundupplevelsen. Vad en säljare säger och vad en säljare gör 

kommer att påverka kundens syn på tjänsten (Grönroos 2007). 
 

 

Grönroos  (2007)  ser  att  en  ökad  acceptans  av  medverkan  och  medproduktion  hos 

kunderna  kommer att leda till en bättre uppfattning om tjänsten. Han förklarar detta 

genom att kunderna även  influeras av hur leveransen/mottagandet av varan sker och 

hur   kunderna   upplever   produktions-   och   konsumtionsprocessen.   Begreppet   hur 

presenteras i den andra kvalitetsdimension som fokuserar på hur sanningens ögonblick 
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av en tjänst levereras och hanteras (Grönroos 2007). Illustrativt skriver författaren att 

vad  en kund  får  och hur  en kund får det, bygger upp den totala kvalitén. Normann 

(2000)  samstämmer  med  tidigare  författare  samtidigt  som  han  tillägger  vikten  av 

Internet och den teknologi vi har idag. Han anser att Internet har gett oss möjligheten att 

ha service 24 timmar om dygnet. Som exempel ger han Internetbanken, utan teknologi 

hade denna tjänst varit allt för kostsam för att kunna erbjuda kunderna. 
 

 

I en tidigare utgiven bok förklarar Grönroos (2000) att när kunden utnyttjar något, 

exempelvis en  bankbox eller gör en bussresa, då väntar de sig  ett tekniskt resultat. 

Författaren menar att kunderna vill att deras värdepapper ska förvaras säkert, eller att 

man  kommer  fram  till  den  väntade  resmålet.  Kunder  upplever  inte  kvalitet  på  ett 

endimensionellt sätt enligt Wilson et al. (2008). Han anser att kunder istället bedömer 

kvalitet   utefter   en   mångfald   faktorer   som   är   relevanta   till   sammanhanget   och 

bakgrunden. Även Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) förklarar att total kvalitén på 

en  tjänst  är  direkt  beroende  av  kvalitén  hos  de  resurser  och  den  organisation  som 

producerar tjänsten. Vidare menar dem att det är personalens vilja och förmåga att stå 

till tjänst, samt deras  beteende i kritiska situationer som påverkar kundernas totala 

upplevelse. Detta håller Grönroos  (2000) med om, samtidigt som han förtydligar att 

detta är viktiga aspekter i förhållande till konkurrensen. Han anser att det kan vara svårt 

för företag att skapa konkurrensfördelar genom  tekniska  lösningar då det är lätt för 

konkurrenter att lansera liknande produkter. Istället föreslår författaren att konkurrera 

via funktionella kvalitetskomponenter istället då dessa kan tinga ett högre värde än de 

tekniska. 
 

 
 

3.3.3 Servicelogik 
 
 

Gummesson  (2008)  uppmärksammar  att  forskarna  länge  haft  problem  att  särskilja 

begreppen  ”produkt”  och  ”tjänst”,  då  de  har  liknande  karaktärsdrag.  Detta  problem 

började uppmärksammas av Vargo och Lursch (2004) när de skrev en artikel om service 

dominat  logic,  där  fokuset  blev  på  kunden  i  stället  för  varan  eller  tjänsten.  Även 

Gummesson och Lovelock (2004) skrev också en artikel om ämnet där de nämner att de 

konventionella kriterierna för att skilja på gods och tjänste inte längre gäller. Begreppet 

är  inte  nytt  men  har  överskuggats  av  det  dominerade  konceptet  value-in-exchange 

(Vargo och Morgan 2005). Under 2008 skrev Vargo en Lursch (2008) en 

uppföljningsartikel om ämnet, då diskussionen hade kommit i gång på allvar. I artikeln 

gjordes  det  en  del  förtydliganden  och  de  behandlar  de  frågor  och  funderingar  som 

uppstått sedan den första  artikeln. Enligt författarna var de flesta positiva till den nya 

idén men det fanns även de som var  negativa mot delar av det nya begreppet.   Till 

exempel har Vargo och Lusch (2008) har uppmärksammat att det finns de som anser att 

de inte varit tillräckligt tydliga i inlednings artikel angående värdeskapande och utbyte 

och därför utvecklade de nu det i uppföljningsartikeln. 
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Gummesson (2008) skriver att en allmän slutsats av servicelogik är att kunderna får 

mer  betydanden  och  aktiv  roll  inom  handeln,  som  i  sin  tur  leder  till  mer  makt  för 

kunden.   Varje   år   utser   den   amerikanska   tidnigen   Advertising   Age   årets   bästa 

reklambyrå,  år  2006  utsågs  kunden  som  den  bästa  reklammakare  för  året  skriver 

Gummesson (2008). Juryn motiverade detta på följade vis att på det senaste mötet med 

Association of National Advertisers hade person efter person av ledande 

marknadsförare berättat att det är tid att ge upp kontrollen och acceptera att kunden nu 

kontrollerar varumärkena (Adage.com 2010) 

 
Grönroos (2007) använder service logik i annorlunda term än vad Vargos och Lursch 

(2008), han använder det för att beskriva en affärs logik som är baserad på en service. 

Han  beskriver  det  så här;  service  logik  som  följande;  service  logik  menas  med  att 

underlätta processen som stödjer kundens värdeskapande i deras dagliga liv. På grund 

av kunden involvering i dessa processer både som en resurs och användare är kunden 

medproducent till service processen och värdeskapande. I sin bok har Grönroos (2007) 

en tabell som beskriver skillnader mellan servicelogik och varulogik. Där varor logik står 

för hur synsättet har varit och service logik för hur det har utvecklats. 

 
Gummesson (2008) beskriver att den inverkan servicelogik har på relations 

marknadsföring och kund relations marknadsföring är flera olika. Något han nämner är 

när  kunden  är  medproducent  av  det  värdet,  det  värde  kunden  skapar  när  denna 

utnyttjar tjänsten. Värdet skapas då i den interaktion som kunden har med varan eller 

tjänsten menar författaren. För övrigt framhåller Vargo och Lursch (2008) betydelsen av 

att se kunden som en värdeskapande. 
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4. Empiri och teoretisk analys 
 

 

I detta kapitel analyserar vi vår empiriska undersökning som baseras på de sju intervjuer 

vi genomfört  samt våra egna observationer, utifrån teorin vi behandlade i föregående 

kapitel. Det empiriska materialet har vi valt att presentera i två separata avsnitt för att 

tydliggöra de olika rösterna, i det första avsnittet utgår vi från respondenterna samt teori, 

och i det följande våra egna observationer. Vi börjar med en kortare sammanfattning av de 

personer vi intervjuat för att underlätta läsningen. 
 

  Gustav Von Meaes, Anställd reseguide på Fritidsresor Egypten, 20 april 2010. 

  Ronny Lindberg, Driftchef och utvecklare på Kalmar Airport, 22 april 2010. 

  Göran Olsson, Tidigare chef och anställd på Ving, 4 maj 2010. 

  Reidar Svedahl, Chef för Turkietresor, 4 maj 2010. 

  Line Jeppson, Anställd resesäljare Fritidsresors i Norrköping, 4 maj 2010. 

  Monica Elvklint, Anställd resesäljare Ticket Kalmar, 7 maj 2010. 

  Claes Pellvik, Marknadschef på Ving, 12 maj 2010. 
 
 

4.1 En modern resenär 

 
Jeppson på Fritidsresor talade om vikten av att researrangören finns där för kunden 

under hela serviceprocessen, från dess att kunden visar sitt första intresse för en resa 

ska charterarrangören göra allt i deras makt för att hjälpa och stötta kunden. Detta 

håller Grönroos (2007) med om och hävdar samtidigt att desto mer kunden accepterar 

självservice och medproducering kommer de troligen uppleva att servicen är bättre. 

Samtidigt som kundens roll växer finner researrangörerna att kunderna fortfarande vill 

bli sedda och hörda menar Svedahl och Olsson. Att charterbolagen är lyhörda och tar 

sina kunder på allvar är av största vikt då de ger möjligheten till utveckling och 

förbättringar vilket är otroligt viktigt då skillnaderna mellan de största 

researrangörerna är otroligt små. Von Meaes arbetar som reseguide för Fritidsresor i 

Egypten och påpekar gång på gång att deras företag fokuserar på säkerhet, kvalitet samt 

att finnas i närheten av kunden under deras resa. För att göra detta berättar Von Meaes 

om systemet ”Guide Online” där kunderna lätt kommer i kontakt med platspersonalen 

på resmålet både innan och under vistelsen genom sms, mail eller telefon. Detta är deras 

sätt att sticka ut på en konkurrenskraftig marknad och Von Meaes är väldigt tydlig med 

att de är ensamma om detta arbetssätt. 
 

Den  moderne   reskunden   enligt   Álvarez   (2007)   tar   hellre   kontakt   direkt   med 

researrangören   istället   för   att   gå   igenom   mellanhänder,   vilket   researrangörerna 

uppskattar, avsett om är en fysisk resebyrå eller en mellanhand på Internet. Författarna 

har kommit fram till att resebyrån som den fungerade för 25 år sedan inte existerar utan 
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har idag tvingast byta skepnad. Jeppson med sina tio års erfarenhet inom resebranschen 

finner att  hennes  yrke utvecklats, idag är hon inte resesäljare vilket hon var då hon 

började på Fritidsresor utan idag är hon resekonsult. Under vårt samtal är hon noggrann 

med att pointera att den personliga kontakten fortfarande är viktig för många kunder, 

och inte enbart de äldre, något som även Law erkänner (2004). Då kunderna idag menar 

Jeppson söker mycket information själva både genom att  använda researrangörernas 

kataloger  och  hemsidor  söker  många  bekräftelsen  att  deras  val  av  destination  är 

passande  och  om  det  verkligen  är  bästa  tidpunkten  att  åka  dit.  Förköpsfasen  som 

Hanefors   och   Mossberg   (2007)   talar   om   i   köpprocessen   innehåller   ett   antal 

rollinnehavare där nära och kära genom word-of-mouth spelar in samt har en stor roll 

och beroende på kundens erfarenheter och kunskaper är de olika benägna att kontakta 

researrangören direkt. Resenärerna idag  är  dock betydligt mer kunniga och erfarna i 

jämförelse  med  för  femtio  år  sedan  då  charterresorna   dök  upp  på  allvar  ute  på 

marknaden anser Svedahl och Olsson som arbetat inom branschen under  en väldigt 

utvecklande period. Dagens charterresa är ett resultat av hårt arbete på en nivå som för 

många  skulle vara häpnadsväckande. Ett exempel är rummen på Vings hotell som en 

anställd spenderade sex månader att utveckla för att se till att hängarna satt på rätt höjd 

och att tavlorna var optimalt placerade i rummet. Genom denna omfattande process som 

Svedahl och Olsson talar om har researrangörerna  funnit  den optimala produkten och 

de anser att den idag är fulländad. 
 

Gabbott och Hogg (1998) betraktar resenärerna som betydligt mer komplicerade idag 

än de varit tidigare. Detta har lett till högre kvar på charterarrangörerna vilket har 

inneburit många förändringar. Bland annat den som Jeppson påpekade, att de anställda 

resesäljarna istället agerar konsulter åt kunderna. Det är allmänt accepterat att kunden 

försöker förenkla köpprocessen anser Mossberg (2003). Efter vår intervju med Jeppson 

på Fritidsresor ställer vi oss frågan om det  inte   vore  enklare  att  ringa  in  till 

researrangören och boka resa genom dem. Kunden skulle själv inte behöva lyfta ett 

finger utan enbart lyssna på representantens information och utifrån denne välja rätt 

resa för kunden. Detta är dock inte särskilt troligt då den moderna kunden, som vi tagit 

upp högre upp i texten, är mer berest och detta leder till att vi blir allt mer petiga och 

kraven stiger. För femtio år sedan var detta mer troligt då majoriteten av kunderna 

aldrig varit utomlands på en solsemester och därför inte hade lika höga förväntningar 

utan fick istället lyssna på researrangörens representant. En författare som inte anser 

att detta stämmer är Dahl et al. (2010) som menar att ju mer kunskap kunden har desto 

troligare är det att kunden kommer integrera med personalen. Detta då dessa resenärer 

inte är  ute efter det  ordinära  som presenteras i resekatalogen eller på arrangörens 

hemsida,  utan  vill  hitta  smultronställena  på  destinationen.  Denna tankegång stödjer 

också Von Meaes som under sina  månader  i Hurghada, Egypten, konstaterat att vissa 

kunder är mer krävande än andra men han har inte sett några skillnader när det gäller 

resenärernas kunnande utan istället hur öppna de är för all ny information de tar in på 

plats. 
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4.2 Kundmedverkan och relationer 
 
 

Att kundens roll inom charterbranschen har utvecklats under senaste 50 åren anser 

Svedahl och Olsson vara självklar, en av de största skillnaderna finner de vara sättet att 

söka och finna information där Internet tagit över en stor del av resebyråernas arbete. 

Kunderna uppmuntras till att bli medproducenter och får genom detta ett större ansvar 

över sig egen semester då de själva är med att påverkar dess uppbyggnad. Lovelock och 

Young  (1979)  menar  att  researrangörerna  vinner  på  att   låta  kunderna  ta  del  av 

serviceprocessen då de ökar produktiviteten och Schneider and Bowen (1995) förordar 

att företag drar nytta av kundernas talanger för att skapa överlägsen service och bli 

konkurrenskraftiga. 
 

Silkapit  och  Fish  (1985)  beskriver  kundmedverkan  som  kundens  involvering  och 

ansträngning, både mentalt och fysiskt i produktionen samt leveransen utav en service. 

Grönroos (2007) stödjer detta då han behandlar de förväntningar som företaget har på 

konsumenterna, medproducenterna, att delta i olika steg i verksamheten. Internet är här 

en stor styrka på många sätt, kunderna har idag möjligheten att göra många av de delar 

som  företagen  förr  gjorde.  Genom  att  kunderna  tagit  över  en  del  av  ansvaret  kan 

researrangörerna istället fokusera på att höja servicenivån för att få nöjdare kunder 

anser Jeppson som följt utvecklingen och kundernas förväntningar under senaste tio 

åren. Wilson et al. (2008) talar om kunden som ”partial employee” och med detta menar 

de att kunden är en aktiv medproducent av sin egen upplevelse och att de i viss längd 

kan  jämföras  med  företagets  egna  anställda.  Pellvik  tog  upp  ett  exempel  som  var 

självincheckningen  på  flygplatserna,  enligt  Vings  genomförda  undersökningar  väljer 

trettio  procent  av  kunderna  att  checka  in  på  detta  sätt.  Vilka   som  väljer  detta 

incheckningssätt menar Pellvik kan bero på tidigare erfarenheter och hur tekniskt vana 

det är, de äldre generationerna väljer oftast fortfarande att gå till vanliga incheckningen 

där  företagets  anställda  gör  jobbet.  Detta  betyder  att  arbetsbördan  på  de  anställda 

minskat med trettio procent, vilket lett till lägre reser på personalkostnaderna är lägre 

samt nöjdare kunder då köerna är kortare och mer effektiva. Wilson et al. (200) anser 

att detta skapar möjligheten för förteget att utbilda  och belöna sina kunder för att de 

underlättar serviceprocessen, ett exempel är lägre biljettpriser. 
 

Att kunderna medverkar på ett sätt eller ett annat har vi konstaterat, dock kan deras 

aktivitetsgrad  variera  menar Lovelock (2001), något som Von Meaes på Fritidsresor 

håller med om. Det är beroende på en rad olika faktorer och i vilken situation kunden 

befinner  sig  i,  vissa  vill  göra  mer  själva  medan  andra  behöver  mer  assistans  från 

platspersonalen. Bitner et al. (1997) menar att de finns tre aktivitetsnivåer: låg, moderat 

samt hög nivå som en skala för hur aktiv kunden är i tjänsteprocessen. Arbetsinsatsen 

och  närvaron  ökar  för  varje  steg  vilket  i  slutsteget  leder  till  en  mycket  kunnig  och 

deltagande kund. Detta är någon företagen vill uppnå då de innebär att kunden kan ta 

över allt mer ansvar och personalen behöver inte vara lika kontrollerande tänker Von 

Meaes. Internet är ofta det främsta verktyget som kunderna använder innan de reser, 
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desöker information, ställer frågor på olika  forum och alltfler kunder bokar och 

betalar även  sin  resa  online  på  researrangörernas  olika  hemsidor.  Under  

samtalet  med fokusgruppen menade många att Internet är en bra källa då de kan få 

reda på sanningen om resmålet eller hotellet de är intresserade av genom att tidigare 

resenärer recenserat sin resa. Det är även populärt då majoriteten 

utav researrangörerna har Internetrabatter  om  kunden  köper  resan  på  hemsidan  

istället  för  i  butik  eller  över telefon. Detta är liksom vi tog upp förut ett sätt att 

belöna kunderna som Wilson et al. (2008) förespråkar. 
 

Von  Meaes  anser  att  på  en  lyckad  semester  ska  resenärerna  inte  göra  mer  än 

nödvändigt, det vill säga checka in och checka ut, och eventuellt delta i olika aktiviteter 

och utflykter som arrangeras om de så önskar. Dock är detta inte fallet utan kunderna 

medverkar på ett eller annat sätt konstant under  semestern menar Pellvik. Under vår 

intervju med Svedahl och Olsson påtalade de att idag åker kunderna inte ”till” någonting 

utan de åker ”ifrån” någonting. Jeppson håller med om detta och forstätter med att detta 

leder  till  att  kunderna  gör  allt  mindre,  de  upptäcker  allt  färre  saker  i  kulturen  de 

besöker, provar inte lika mycket ny mat utan är mest ute efter en lugn stund med sol och 

bad   utan   att   helst   behöva   lyfta   ett   finger.   Rytting   (2006)   lägger   stor   vikt   vid 

processbidraget som kunden lämnar  och hur dessa effekter leder till att kunden själv 

kan  prägla  sina  egna  upplevelser  och  har  ett  eget  ansvar,  något  som  Hanefors  och 

Mossberg   (2007)   håller   med   om   då de skriver   om kunden som   en   del   i 

upplevelseindustrin. 
 

Väl  på  destinationen  är  kunderna  aktiva  på  olika  sätt,  de  olika  aktiviteterna  som 

anordnas  på  hotellen  brukar  vara  populära  men  även  att  åka  på  utflykter  utanför 

hotellets  väggar.  Pellevik   säger  att  kunder  efterfrågar  mycket  aktiviteter,  men  av 

personal som är professionellt klädda. På  Ving har dem personal som är utbildad av 

S.A.T.S. säger Pellevik, just eftersom kunder efterfrågar det som finns hemma i Sverige, 

fast  gärna  lite   bättre.  Olsson  tar  upp   barnklubbarna  som  finns  hos   de  största 

researrangörerna, här får barnen vara med jämlikar och de i sig underhåller de vuxna 

genom olika kabaréer och uppvisningar. Enligt Dahlström (2002) är värdeskapande det 

slutgiltliga målet,  tjänsten fokuserar på output medan upplevelsen fokuserar på själva 

konsumtionen. Detta är ypperliga  sätt för kunder att medverka och interagera för att 

skapa sin egen semester och sin egen upplevelse.  Dahl et al. (2007) förespråkar att ju 

mer kunskap en kund har, desto mer troligt är det att denne väljer  att integrera med 

personalen och övriga resenärer. När kunden har större kunskap är det troligt att denna 

uppfattar en del tjänster som mer relevanta, vilket i sin tur leder till att kunden väljer att 

delta i processen. 
 

 

Då  resenärerna  kommer  hem  är  inte  deras  medverkan  över  utan  då  ska  de  ofta 

återkoppla till företagen, något som vanligtvis är frivilligt med Pellvik påtalar att femtio 

procent av Vings resenärer genomför någon form av kundundersökning då de kommit 

hem från resmålet. Detta är otroligt viktigt  för researrangörerna för att de ska kunna 

utvecklas och växa inom marknaden. Även om kunderna inte själva är medvetna om de 

kommer de fortsätta sprida sitt budskap om researrangören lång tid efter  deras resa 
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enligt Hanefors och Mossberg (2007), genom bland annat word-of-mouth. 
 
 

4.3 Utvecklingen av charter 
 
 

Att utvecklingen inom charterbranschen har varit explosiv under de senaste femtio åren 

är allmänt känt menar Svedahl och Olsson, från att resandet var väldigt begränsat till att 

bli öppet för allmänheten. Det  öppnas ständigt upp nya destinationer för turister på 

ställen vi inte visste fanns som sedan  exploateras, ett exempel på detta är Thailand 

påtalar Jeppson. 

Mossberg (1994) har hittat en definition från författaren Ogilivie gällande vad en turist 

är, ”..frånvaron  från hemmet skall vara relativt kor och pengarna som spenderas under 

bortavaron skall vara medtagna  hemifrån och inte vara intjänade på de ställen turisten 

besöker..turisten är en konsument och inte en producent” (1994;11) denna definition är 

från 1934 vilket tydligt framställer utvecklingen som skett  inom reseindustrin. Fösta 

delen av definitionen är förstålig och högst aktuell även idag, dock att  resenären är 

konsument   och   inte   producent   finner   vi   inte   är   aktuellt   idag.   Kunderna   är 

medproducenter av sin egen upplevelse påtalar Mossberg (2003) om och om igen, vi har 

i mångt och mycket makten över vår egen vistelse på destinationen. Detta är en av de 

många  saker  som   utvecklats   under  senaste  trettio  åren  håller  Pellvik  med  om. 

Charterprodukten har uppnått sitt mål är Olsson och Svedahl överrens om, marknaden 

har stabiliserats, researrangörerna vet vad kunderna är ute efter och har utefter dessa 

önskemål skapat de ultimata destinationerna för kunderna. Det finns alltid något för alla 

på upplevelseområdet som Hanefors och Mossberg (2007) talar om.  Utvecklingen av 

produkten har nått sin topp, frågan vi ställer oss är om inte kundernas önskemål också 

förändras med tiden? Svedahl och Olsson menar att nej, de är inte fallet, företagen har 

följt kunderna  och arbetat fram en modell under gångna femtio åren som bör fungera 

ytterligare femtio år, dock på  nya destinationer men i samma anda som idag. Pellevik 

har motsatt åsikt då kan menar på att  produkten ständigt utvecklas och med hjälp av 

feedback system och nu sociala medier. 
 

Resenärerna har med hjälp av tekniken idag tagit över många delar som resebyråer och 

researrangörerna förr arbetade med, bland annat informationssökning, köpprocessen 

och återkopplingen där Internet haft en stor inverkan. Kunderna har en betydligt större 

makt och en större  roll idag med tanke på Internet påtalar Elvklint och även Jeppson 

anmärker på detta. Denna tekniska utveckling inom servicesektorn var till en början en 

chock men idag är det allmänt accepterat att vi gör en del av jobbet. Det är inte enbart 

konsumenterna som tvingats anpassa sig, utan även researrangörerna och resebyråerna 

som i princip helt fått byta arbetssätt säger Jeppson. Hanefors och Mossberg (2007) har 

även  uppmärksammat  detta  och  ser  det  som  en  positiv  utveckling,  företaget   och 

kunderna får mötas på mitten. De anställda i butikerna hos researrangörerna agerar 

idag inte försäljare som de gjorde för tio år sedan, utan idag är de istället konsulter. De 

arbetar tillsammans med  resenärerna och inte för dem på samma sätt som de gjorde 

förr. Elvklint lyfter även denna fråga och anser att Internet har tagit över delar av deras 
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tidigare  arbetsuppgifter  men  inte  lika  mycket  som  hon  förväntade,  Elvklint  känner 

fortfarande att kunderna vill ha någon att prata med och kommer därför in i butiken. 
 

Ett  dilemma  inom  charterbranschen  är  hur  företagen  ska  sticka  ut  ur  bruset  med 

marknadsföring   som   riktas   mot   kunderna   och   nå   ut   till   potentiella   resenärer. 

Traditionellt  sett  har   intresserade   besökt  butiken,  antingen  för  att  prata  med  de 

anställda  eller  för  att  hämta  kataloger  berättar  Elvklint.  Katalogerna  har  funnits  i 

årtionden och idag finns delade meningar om huruvida den ska behållas eller kasseras 

och  researrangörerna  istället  enbart  ska  fokusera  på  sina  hemsidor.  Alvarez  (2007) 

anser att internet är en viktig distributionskanal som företagen bör använda.  Under 

intervjun med Svedahl och Olsson uppmärksammades två olika ståndpunkter, Olsson 

vill ha kvar dem och Svedahl tycker katalogerna är ett onödigt ont. Kunderna uppfattar 

katalogerna  som  en  trygghet  och  underhållning,  bläddrar  i  dem  vid  matbordet  och 

pratar om dem med vänner, men samtidigt använder allt fler generationer Internet som 

informationskälla. 
 

Att allra flesta kunderna kombinerar olika sätt att söka information är Jeppson, Olsson 

och Svedahl alla överrens om. Kunderna använder sig inte enbart utan katalogen utan 

kanske får inspirationen från  denna för att sedan boka via researrangörens hemsida, 

eller varför inte ringa in beställningen och samtidigt ställa några frågor till den kunniga 

personalen.  Elvklint  talar  om  den  totala  informationssökningen  där  kunderna  inte 

använder sig utav enbart ett medium utan försöker täcka alla möjliga informationsvägar 

för  att  hitta  den  bästa  möjliga  resan  för  dem.  Ørnbo  et  al.  (2005)  talar  om  den 

upplevelsebaserade kommunikationen och har funnit att för att kunden ska få en så 

optimal upplevelse som möjligt är det en nödvändighet att de själva är medproducenter. 
 

En  trend  som  vuxit  sig  stark  inom  resebranschen  är  att  kunden  skapar  sin  egna 

”paketresa” med hjälp av en hemsida där de bokar flyg, hotell, transport och i vissa fall 

även utflykter. Med all reklam om de olika hemsidorna där kunderna själva bygger sin 

resa antar många att denna del  av branschen fått en betydande marknadsandel. Dock 

visade  det  sig  under  intervjun  att  detta  tillvägagångssätt  inte  är  lika  populärt  som 

förväntat,  kunderna  är  charterarrangörerna  trogna  och  Vings  uppgifter  som  Pellvik 

tillhandahållit  visar  att  kunderna  ofta  återvänder  till  den  traditionella  charterresan. 

Lindberg har en idé om att detta beror på den försäkran som researrangörerna ger, de 

är  en  trygghet  att  åka  på  en  färdigpaketerad  resa,  speciellt  till  destinationer  som 

upplever  oroligheter  och destinationer med lång resväg. Förr kunde resenärerna ofta 

inte språket, inte heller engelska som idag fungerar i princip överallt, vilket ledde till att 

resenärerna blev mer omhändertagna och fick mer uppmärksamhet än då de reser idag 

kom fokusgruppen fram till. Idag är språket inte ett lika stort hinder men kan också vara 

en orsak till varför charterdestinationerna blir allt mer exotiska. 
 

Som Svedahl och Olsson tidigare uppmärksammat reser kunderna idag inte ”till” något 

utan ”ifrån” något, de är ute efter lugn och ro på semestern. Detta är en av anledningarna 

till varför all-inclusive blir  allt mer populärt och ofta finns som tillval om resenärerna 
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åker med charterarrangörer menar intervjuobjekten. För en fast summa får kunden då 

fri mat, dryck och ofta vissa aktiviteter under hela vistelsen på resorten. Detta är ofta ett 

tillval  men  kan  även  ibland  inkluderas  i  ordinarie  biljettpris.  Fördelarna  med  all- 

inclusive är många, ett vinnande säljargument är att resenären inte behöver ta med sig 

plånboken då de vet att allt redan är betalt. En negativ aspekt  är att många resenärer 

tappar kontakten med den sanna destinationen och håller sig till hotellet de  bor på 

menar  Jeppson.  En  annan  trend  som  Mossberg  (1994)  uppmärksammade  oss  på  är 

temaresor, alltså en resa utöver det vanliga där resenärerna får en närmare kontakt med 

kulturen i landet  de besöker. Guiderna på dessa resor är utbildade och har ett stort 

intresse  för  temat,  deras  mål  är  att  skapa  minnesvärda  intryck  menar  författarna. 

Intervjuobjekten har olika tankar om temaresor men den en tanke de alla delar är att de 

kommer finnas två olika charterresor i framtiden, den som är inriktad åt sol och bad och 

den som kommer fokusera på kulturen liksom temaresor. 
 

4.4 Kunders påverkan på varandra 
 
 

Wilson et al. (2008) tar i litteraturen upp att medmänniskor har en påverkan när det 

gäller servicens utfall, alltså hur vi upplever resan i detta fall. Att medresenärerna spelar 

en stor roll då vi åker på en charterresa är ett faktum, detta då resenärerna tar del av 

samma ”turistbubbla” som Hanefors och Mossberg (2007) talar om. Kundernas påverkar 

på varandra har stor påverkan på den uppfattade kvalitén enligt Wilson et al (2008) då 

kunden bedömmer kvalitén utefter många faktorer. 
 

Kunderna underhåller varandra på resmålet, ett exempel som Svedahl och Olsson gav 

var vattengymnastiken där de som deltar i aktiviteten underhålls men även de som tittar 

på.  Wilson  et  al  (2008)  förklarar  att  medproducenten  har  en  förmåga  att  antingen 

förhöja eller minska känslan av tillfredsställelse, långa köer är beroende på att vi som 

kunder måste vänta medans personalen betjänar en annan kund. Därför anser Wilson et 

al. (2008) att medmänniskor har stor påverkan. Pellevik påtalar  att det mestadels är 

barnfamiljer som umgås med varandra, där barnen först knyter kontakt med varandra 

och föräldrarna genom detta presenteras. När det är par som åker på semester tror han 

att de håller sig på sin egen kant, Elvklint håller inte med om detta utan tror att de flesta 

håller  sig  till  sitt  eget  resesällskap.  Svedahl  säger  att  kunder  är  väldigt  viktiga  för 

varandra under resmålet, resenärerna  brukar ”finna varandra”, detta förgyller resan. 

Gummesson (2006) säger att kunder som interagerar med varandra sågs tidigare som 

ett hot, men nu har företagen börjat förstå vikten av interaktionen. Vidare menar Olsson 

att medresenärer är en väldigt stor del av den totala upplevelsen, detta märks främst när 

folk har hamnat fel, då känner de sig väldigt obekväma. I övrigt inflikar Svehdahl att 

kunderna främst håller sig till sina egna nationaliteter. Reseföretag har försökt att skapa 

att  skapa resor  där  nationaliteterna  mixas, men  detta  har  misslyckats  säger  Olsson. 

Normann  (2000)  säger  att  kunder   som  interagerar  med  varandra  och  medverkar 

samtidigt skapas det en specifik atmosfär. Denna  atmosfär blir en del av den totala 

upplevelsen och avgörande för resultatet av en tjänst. 
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Enligt  Mossberg  (2003)  är  turister  väldigt  aktiva  som  konsumenter,  inte  enbart  i 

informationsprocessen  och  bokning  utan  även  under  själva  resmålet.  Författaren 

utvecklar  detta   tillsammans  med  Hanefors  i  deras  litteratur  från  2007  där  de  är 

överrens om att turisterna investerar mycket tid i upplevelsen. Olsson flikar in att vissa 

nationaliteter  är  utmärkande  och  kan  vara  ett  störningsmoment  för  skandinaver  då 

sederna kan skilja sig påtagligt. Detta påtalas även av Gummesson (2004) som säger att 

kund till kund medverkan inte alltid behöver vara av det positiva slaget. 
 

Larsson (2001) förklarar att det är personliga, produkt- och situationella faktorer som 

påverkar  kundens grad av engagemang. Jeppson som har stor erfarenhet av kunder 

under informationssökandet säger att kunder påverkar varandra och interagerar även i 

butiken. Det har hänt att kunder har diskuterat resmål inne i butiken säger hon. Vidare 

menar Jeppson att kunder påverkas av allt, kläder, bemötande och omgivning. 
 

Kunderna integrerar mycket med varandra innan resan enligt Elvklint, dels är detta ett 

sätt att söka information där Internet har en stor roll. Ett exempel Svedahl och Olsson 

gav var Facebook där de olika researrangörerna har sidor, här kan kunderna mötas och 

kommunicera med varandra. Detta medium  behöver dock inte alltid vara positivt för 

researrangören menar Jeppson som uppmärksammat att många kunder är ofta kritiska 

på  dessa  forum.  Pellevik  berättar  att  Ving  har  över  10 000   medlemmar  på  sin 

Facebookprofil som ökar hela tiden. O´Conner et al (2008) menar att sociala medier är 

accapterat som en viktig informationskälla för kunder, däför är det viktigt för företagen 

att  förstår varför kunderna utnyttjar dessa forum. Pellvik ger exempel på då kunder 

varit missnöjda och uttryckt detta över nätet, han tillägger att detta är inget som går att 

vara rädd för utan istället ta det till  sig och göra det bästa av situationen, i grund och 

botten är det viktigt att ha en bra produkt säger han.  Rytting (2006) förklarar att det 

finns ett perspektiv där kunden ses som en resurs.  Pellevik instämmer med detta när 

han säger att om kunder hjälper kunder, hjälper de Ving med en del av jobbet. Även 

Harris och Baron (2004) syftar till detta när de säger att kunden kan ses som en ”partial 

employee”. 
 

 

Men  Facebook  är  en  mycket  använd  metod,  de  är  ett  verktyg  som  företagen  också 

använder  för   att   möta  kunderna,  svara  på  frågor  och  även  sprida  information. 

Fritidsresor har på sin Facebook-sida kontinuerligt informerat om förändringar gällande 

Vulkanutbrottet på Island i april och  hur detta påverka resorna. Gummesson (2004) 

säger att denna interaktion har stärkts över Internet då det har öppnats fler möjligheter. 

Detta tydliggör Brennan (2010) som anser att sociala medier har ersatt press realeser, 

hon   menar   att   företag   snabbt   kan   uppdatera   sina   kunder   med   den   senaste 

informationen. 
 

 

Kunderna vill ha en komplett informationssökning vilket inkluderar Internet, 

rekommendationer från vänner och bekanta, katalogen och även från resebyrån eller 

researrangören direkt menar Elvklint. Kunder kan på olika sätt stödja varandra, menar 

Rytting (2006),  inom både nära  relationer som vid tillfälliga kontakter.  Svedahl och 
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Olsson lyfter också fram att detta kan bero på att kunderna inte litar på företagen och 

informationen de går ut med, de är ute efter förstahandsinformation vilket vänner och 

bekanta står för. Olsson säger att han själv lagt ut förfrågningar över Internet och fick 

många bra tips och kommentarer. Detta är  något som Hanefors och Mossberg (2007) 

även håller med om och menar att integrationen mellan  kunderna är en otroligt stor 

faktor då kunderna eftersträvar en extraordinär upplevelse. Pellevik säger  att företag 

tjänar på att använda sig av Facebook, om kunderna kan hjälpa varandra, så behöver 

inte  företaget hjälpa dem. Gummesson (2004) ser möjligheten att företag kan påverka 

kundernas interaktion med varandra via sociala medier. 
 

 

Enligt Hanefors och Mossberg (2007) lyssnar många konsumenter till information som 

kommer   från    bekanta   då   dessa   upplevs   opartiska   och   tillförlitliga.   Enligt   en 

undersökning  gjord  av   Hanefors   och  Mossberg  (2007)  är  resor  ofta  ett  populärt 

samtalsämne och i undersökningen  svarade  nittio procent av respondenterna att de 

föredrog en personlig referens inför köp av resa.    Svedahl och Olsson har också fått 

denna uppfattning och menar på att när ett företag säger att ett hotell är bra, då kan det 

vara det, men om en kollega säger att det är bra då är det så. 
 

 

4.5 Framtiden för charter 
 

Utvecklingen  går  snabbt  framåt  i  många  branschen  inom  servicesektorn,  kundernas 

roller blir allt mer tagna för givet och företagen tävlar om att vara mest innovativa och 

involvera kunderna på nya  sätt. Charterbranschen, hela reseindustrin, har genomgått 

många förändringar men samtidigt är det idag mycket som är likadant som för femton år 

sedan då vi åker iväg på semester menar Svedahl och Olsson. Pellvik tror att framtiden 

är väldigt ljus för charterarrangörerna, allt eftersom människorna i vårt  samhälle blir 

allt mer karriärlystna blir deras tid allt mer dyrbar och då är det lätt att köpa en färdig 

charterresa. 
 

Intervjuobjekten har olika tankar gällande framtidens charterresande, men den en tanke 

de alla delar är  att de kommer finnas två olika charterresor i framtiden, den som är 

inriktad åt sol och bad och den  som kommer fokusera på kulturen liksom temaresor. 

Målgrupperna för dessa resor är kraftigt skilda  vilket medför diskussionen om samma 

företag hanterar att rikta sig till både sol och bad chartern och temachartern parallellt. 

Pellvik som arbetar som marknadschef på Ving tror inte att detta skulle vara ett hinder, 

redan idag är denna typ av delning inom chartern vanlig och charterarrangörerna är 

vana att arbeta och marknadsföra båda separat. 
 

Tankarna är många gällande hur framtidens charterresor kommer att se ut, den stora 

frågan vi ställt är huruvida kunden kommer göra mer eller mindre före, under och efter 

semestern. Framtidens charterresenärer vill komma ifrån stressen anser Pellvik, detta 

kan antingen betyda att efterfrågan på lyxigare charterresor kommer stiga då kunderna 

har pengarna att spendera på deras semester. Alternativ två är att resenärerna själva vill 

ha kontroll över resa och då väljer bort charterresan då de vill själva boka flyg, boende 
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och behålla  kontrollen  även  på  semestern.  Detta  är  något  som  Lovelock  och  Young 

(1979) stödjer  och anser att företagen bör forstätta arbeta på detta sätt då de ökar 

produktiviteten inom företaget. Jeppson tror sig se en framtid där Internet har en mer 

utvecklad roll än idag, bokningar kommer allt oftare ske online men samtidigt kommer 

den personliga kontakten aldrig att försvinna. Elvklint är också  bestämd att kunderna 

strävar att nå en personlig kontakt, inte minst vid speciella resor som kräver större grad 

av planering. Dessa sorters resor blir allt vanligare upplyser Elvklint och hon tror inte 

att intresset kommer försvinna utan denna sortens privata temaresor kommer växa på 

marknaden. Kunderna  eftersträvar bekräftelse i sin bokning och informationssökning, 

detta tror Jeppson inte kommer försvinna oavsett hur Internetvana vi blir. Tryggheten 

och den försäkran som charterarrangörerna är  något resenärerna vant  sig med och 

något som kommer växa sig starkare i framtiden tror Von Meaes som jobbar med den 

direkta kontakten gentemot kunderna under vistelsen i utlandet. Fill (2003) påvisar att 

de tjänster som researrangörerna förmedlar har en hög grad av kundinvolvering. Detta 

innebär att kunderna måste vara väl införstådda med vad som förväntas ska utföras av 

dem anser författaren. 
 

Produkten i sig anser Svedahl och Olsson vara densamma idag som om tjugo år, vi har 

hittat  det   optimala  sättet  att  resa  berättar  de  bestämt.  Hotellrummen  har  blivit 

framtagna av experter för att kunden ska trivas, aktiviteterna är testade och omtyckta så 

varför ändra något som fungerar är frågan Svedahl och Olsson ställer sig. Von Meaes på 

Fritidsresor  håller  med  Svedahl  och  Olsson  om  att  produkten  är  en  bra  balans  av 

kundernas efterfrågan med en rad olika alternativ och tillval som är  väldigt populära. 

Något  som  företagen  bör  vara  vaksamma  mot  är  att  enligt  Mossberg  (2003)  söker 

kunderna upplevelser med allt större värde. Författaren menar att det kan vara färdigt 

att se produkten  som färdigutvecklad. ”Bilförsäljarna tjänar pengar på tillbehören, vi 

researrangörer tjänar pengar på havsutsikten” säger Svedahl med ett leende (10-05-04). 

Den del som troligtvis  kommer utvecklas är  all-inclusive  alternativen,  alltså fri mat, 

dryck och i viss del aktiviteter på hotellet, som kommer få större grepp om de svenska 

resenärerna. Att betala ett komplett pris för hela resan är något som främst idag lockar 

till sig barnfamiljerna som därmed inte behöver vakta semesterkassan på samma sätt 

utan får en stressfri och bekymmerslös semester, något som allt fler kommer upptäcka. 

En nackdel detta för med sig anser Von Meaes vara att resenärerna fastnar på resorten 

och inte upptäcker världen utanför  hotellets väggar då de är inställda på avkoppling. 

Hanefors och Mossberg (2007) har kommit fram till att värdarna på turistorterna är ute 

efter att tjäna pengar och inte bevara lokala kulturens integritet,  något resenärerna 

börjar känna av och då istället backar. Att framtiden måste innebära en förståelse  för 

alla parter är en oundviklig utveckling om inte de lokala kulturerna helt ska absorberas 

av västsamhällets moderna livsstil upplyser Hanefors och Mossberg (2007). 
 

Något som kan ha en stor effekt gällande huruvida chartern kommer expandera eller 

stagnera beror  på oljepriserna berättade Svedahl och Olsson. Om oljepriset går upp, 

vilket de troligtvis kommer göra, kommer flygningarna bli synnerligen dyrare vilket kan 

leda till att vi går tillbaka femtio år då enbart höginkomsttagarna hade råd att resa. Då 
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skulle chartern bli exklusiv igen anser Pellvik som även han anser att oljepriset har en 

otroligt stor  roll  över  framtida utveckling  utav resandet.  Utöver oljepriset kan även 

naturkatastrofer ha en stor inverkan på charterflygningarna i framtiden anser Jeppson. 

De känns som de inträffar allt fler  katastrofer på populära turistdestinationer, detta 

eftersom  svenska  befolkningen  reser  allt  mer  och   därför  känner  vi  oss  närmare 

naturkatastroferna idag jämfört med förr, då vi höll oss innanför  landets gränser tror 

Elvklint. Miljön är en stor del till att många känner sig skyldiga då de är ute och reser, 

Jeppson tror att marknaden kommer bli mer eftertänksam och att miljökompensationen 

kommer få en allt större inverkan. Fritidsresor använder sig idag av ”5+5” vilket betyder 

att kunden betalar fem kronor och företaget lägger till ytterligare fem kronor, per biljett 

(Fritidsresor 2010). 
 

Hanefors   och   Mossberg   (1995)   har   efter   att   ha   tagit   del   av   en   stor   mängd 

undersökningar  kommit fram till att allt fler ser resandet som en nödvändighet. Att vi 

idag tar semestern för givet och anser att de är en rättighet att åka bort på semestern, 

idag frågar vi inte vad någon kollega ska göra på semestern utan frågar istället vart de 

ska resa. Resandet är idag ingen lyxprodukt enligt kunderna och allt eftersom vi får mer 

pengar  och  levnadsstandarden  förbättras  anser  Mossberg  (2003)  att   utvecklingen 

kommer fortsätta stadigt och resandet växa.   Hanefors och Mossberg (1995) belyser 

även  att förändringar i befolkningsstrukturen som påverkar resandet, till exempel har 

antalet  pensionärer ökat drastiskt senaste femton åren och de är ofta mer beresta än 

någon   annan   del   av   befolkningen.   Mossberg   har   sett   den   utveckling   som   hon 

tillsammans med Hanefors 1989  förutspådde, att exotiska paketresorna slagit igenom 

stort och Mossberg tror att utvecklingen kommer fortsätta på samma spår. 
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5. Slutdiskussion 
 

 

I detta kapitel kommer vi diskutera utifrån teori och empiri vad vi anser om vårt syfte 

utifrån forskningsfrågorna för att i slutändan forma en slutsats. I detta kapitel presenterar 

vi slutsatserna genom att  koppla samman tidigare kapitel och på det sätt svara på våra 

forskningsfrågor och uppsatsens syfte.  Vi  har slutligen inkluderat rekommendationer för 

charterbranschen inför framtiden, dessa bygger på intervjuobjektens tankar och våra egna 

funderingar som framkommit under arbetet med uppsatsen. 
 
 
 

5.1 Syfte 
 

En  charterresa  består  av  en  lång  rad  processer  som  kräver  mer  eller  mindre  av 

resenärernas   medverkan.  Det  mest  uppenbara  är  kundernas  aktiva  medverkan  i 

informationssökningsprocessen, en tanke vi hade som bekräftades av intervjuobjekten. 

Detta kan för många  uppfattas som kundens  enda medverkan  då  detta  är det mest 

uppenbara. Detta är dock inte fallet då kunderna ständigt är aktiva i processen då de tar 

del av en upplevelse. 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera kundens roll som medverkande 

part inom charterbranschen. 

 
5.2 Forskningsfrågor 

 
5.2.1 Forskningsfråga 1 

 
Vi har valt att besvara syftet utefter våra tre forskningsfrågor. Detta då vi finner att det 

är   ett   lätt   sätt   att   tydliggöra   våra   tankar   och   idéer   gällande   syftet.   Följande 

forskningsfrågor presenteras separat; 
 

Vad presterar kunden före, under och efter sin charterresa? 
 

Vi första uppfattning när vi började skriva denna uppsats var att kunder medverkar på 

väldigt många  olika sätt. Dels beroende på deras erfarenheter, vilka kontakter de har 

och deras personliga intresse.  Detta präglar kundens medverkan i de olika delarna i 

processen. En del kunder är bestämda när det kommer till att klara av en uppgift själv, 

medan andra utnyttjar den hjälp de redan betalar för. För att gå på djupet inom ämnet 

kundmedverkan har vi valt att separera de tre stegen före, under och efter resan som vi 

valt att dela in processen i. Våra observationer, teori tillsammans med intervjuobjektens 

information ligger som grund för nedanstående text. 
 

Före resan 
 

Vår uppfattning är att kunderna påbörjar sin medverkan då de finner ett intresse av att 

åka på  semester.  Vissa kunder söker för de planerar en resa under ett bestämt datum 
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medan  andra  bygger  upp  en  informationsdatabas  inför  framtida  semestrar.  Oavsett 

påbörjar kunderna leta information och vi tror att olika researrangörers hemsidor är ett 

av  de  främsta  valen  av   informationskällor  i  dagsläget,  oavsett  vilken  generation 

kunderna tillhör. På hemsidorna har  kunden möjlighet att skapa sig en bild av både 

företag, utbud och priskategori hos de olika arrangörerna. Detta är ett bra sätt att skapa 

en  uppfattning  huruvida  företaget  är  seriöst  eller  inte.  Kunder  påverkas  av  sociala 

medier, hemsidor, bekantskapskrets, butiker samt kataloger utefter  tillfälligheter och 

egna  val.  Med  detta  syftar  vi  på  att  kunder  mer  eller  mindre  kan  aktivt  söka  efter 

information, och ibland kommer över det av en ren tillfällighet. Vi upplever att det inte 

finns någon  definitiv process inom informationssökandet, kunderna går inte efter en 

förutbestämd väg, de lämnar inte ett steg utan kan välja att komma tillbaka till det steget 

när som under informationssökningsprocessen. Något som vi tidigare observerat är att 

vi som kunder har svårt att skilja mellan de olika researrangörerna vilket leder till att 

kunden ofta väljer destination framför charterbolag. Det medför automatiskt ett större 

utbud för kunder som inte behöver begränsa sig till ett företag, konkurrensen blir mer 

intensiv och vi upplever att kunderna förser sig själva med en större del av makten. 
 
 
 
 

 
Sociala medier Internet 

 
 
 
 
 

Researrangörers 
butiker 

 
 
 

Kunden 

Vänner och 
bekanta 

 
 
 
 
 

Figur 2: Modell, kundens informationssökningsprocess, egen modell 
 

Vi ser en gruppering av hur folk hanterar sökning av information, även om Internet har 

blivit en stor del av sökandet är det fortfarande många resenärer som väljer att besöka 

resebutikerna. Under våra intervjuer har vi förstått att de butiksanställda inte längre är 

säljare i samma bemärkelse som tidigare, utan snarare agerar resekonsulter då många 

kunder söker sig till butikerna för att få bekräftelse på sitt  val. Men det finns även de 

som kommer till butiken för att planera hela sin resa, en kund som känner sig bekväm 

med Internet tror vi har mindre behov av att ta del av den information som personalen i 

en   resebutik   kan   förmedla.   Även   de   kunder   som   tar   hjälp   av   personalen   hos 

charterarrangörerna   under   sitt   informationssökande,   tror   vi   är   i   behov   av   den 

bekräftelse  de  kan  få  från  vänner  och  bekanta.  Något  som  vi  antog,  och  som  våra 

intervjuobjekt bekräftade var att charterbolagen i grund och botten vill tjäna pengar och 

göra allt för att sälja sina resor. Vänner och bekanta är istället opartiska och tänker på 
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kundens bästa, därför väljer kunderna att lyssna på dessa. Detta gör att den primära 

källan alltid i grund och botten kommer att vara vänner och bekanta. 
 

Sociala medier är en källa som har fått en liknande betydelse, då kunder inte uppfattar 

dem som  partiska. Det negativa med sociala medier är att kunden inte vet vem som 

sitter bakom skärmen och därför kommer fysiska kontakten med bekanta 

fortsättningsvis vara den primära källan. Ytterligare en aspekt är att kunder kräver fler 

positiva kommentarer jämförda det negativa för att överväga ett alternativ. 
 

Något vi anser och funnit stöd i genom våra intervjuobjekt är att företag inte är i behov 

av resekatalogen. Dock väljer de att använda den trots allt då kunderna ser det som ett 

nöje kombinerat  med nytta. Katalogen är en inspirationskälla samtidigt som den inte 

längre är den primära källan för information hos majoriteten av kunderna. Det finns en 

pågående diskussion kring om katalogerna ska  finnas kvar, då miljö och pengar är två 

starka argument mot den. Turkietresor valde under en säsong att arbeta utan katalog, 

något kunderna reagerade på och därmed valde företaget att ta in den igen. 
 

Sista steget är huruvida de som visat intresset väljer att boka resan eller inte. Under 

beslutsprocessen ta kunderna in de intryck och den information de samlat på sig under 

informationsinsamlingsprocessen.  Trots  att  kunder  tidigare  eventuellt  begränsat  sin 

informationssökning till Internet kan de här välja att ringa in och boka sin resa eller vice 

versa. Då bokning över Internet fått ett stort genomslag anser vi  att många kunder 

känner  en  press  utifrån  att  boka  resan  själva.   Researrangörerna  har  ofta   olika 

kampanjer till de kunder som väljer att boka över Internet, något vi förstår då företagen 

sparar tid och pengar på kundernas medverkan. Nackdelen som Jeppson tog upp under 

intervjun var att vissa kunder bokar över Internet trots att de inte har kunskapen som 

krävs  och  inte  ber  om  hjälp  vilket   medför  att  problem  ofta  kan  uppstå  under 

bokningsprocessen. 
 

Under vistelsen 
 

Under resan medverkar kunderna på olika sätt, vissa väljer att medverka i förbokade 

aktiviteter medans andra vill gå sina egna vägar. Oavsett vad kunden gör är de aktiva på 

ett eller annat sätt under  vistelsen, till sin hjälp har de charterföretagen vilket är en 

tydlig fördel jämfört med de resenärer som flyger reguljärt. Men kundens roll påbörjas 

innan de slår sig ner vid poolen väl på plats på hotellet, vi  kommer nedan presentera 

några tankar och idéer hur kundens roll ofta fungerar under vistelsen. 
 

Kunderna  påbörjar  sin  resa  på  flygplatsen  där  ett  antal  obligatoriska  steg  följer; 

incheckning, säkerhetskontroll och ombordstigning. Det första steget är incheckning där 

resenärerna ställs inför två alternativ, att checka in själva med hjälp av 

incheckningsautomaterna  eller  gå  till  incheckningsdisken  där  personalen  istället  gör 

jobbet.  Vi  har  funnit  att  de  inte  finns  några  specifika  kundgrupper  som  väljer  ett 

alternativ framför det andra, utan de istället beror på situationen så som köbildning, om 
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personal finns tillgänglig för assistans vid incheckningsautomaterna, samt resenärens 

tidigare erfarenheter av att resa. 
 

Då kunderna passerat incheckningen har de i troligtvis redan kommit i kontakt med sina 

medresenärer och skapar en första uppfattning om dessa, en uppfattning som ofta följer 

resenären under hela  utlandsvistelsen. Medresenärernas roll är en stor del i kunden 

upplevelse under resan, vi diskuterar  detta ämne längre ner i detta kapitel. Sedan har 

resenärerna tid på sig att passera säkerhetskontrollen, ett moment som är obligatoriskt 

för kunderna och kan medföra köbildning på mindre eller  ostrukturerade flygplatser. 

Denna del av resan kan inte researrangören påverka märkningsvärt mycket utan istället 

är kunden här utelämnad till flygplatspersonalen. Kunderna bär ansvaret att ta sig till 

rätt gate och vara ute i god tid för att inte missa avresetiden. 
 

De olika servicelandskapen som följer kunderna under resan har en stor inverkan på 

totalupplevelsen  för  semestern,  i  många  servicelandskap  har  researrangören  ingen 

möjlighet att påverka men trots detta anser vi som kunderna att företaget bär ansvaret 

för till exempel köbildning eller för få toaletter på flygplatsen. Under arbetet har vi fått 

en ökad förståelse för företagen, de försöker så gott de kan  påverka de olika miljöerna 

kunderna vistas i men detta är inte alltid möjligt. Under vår charterresa till Hurghada, 

Egypten,  byggde  de  om  flygplatsen  vilket  medförde  att  många  kunder  upplevde 

flygplatsen som rörig och dammig. Vår researrangör bad gång på gång om ursäkt om det 

medförde  komplikationer  för  oss,  något  vi  och  våra  medresenärer  uppskattade  och 

istället gjorde oss nöjdare. 
 

Vid ombordstigning möter kunderna ofta för första gången researrangörens personal, 

dock  vill  vi   påpeka  att  kunder  har  en  tendens  att  uppfatta  även  personalen  på 

flygplatsen  som  under  flygbolagets  ansvar.  Detta  gör  att  om  något  går  fel  kommer 

kunderna att hålla charterbolaget ansvariga även om de kanske inte kan ha kontroll över 

situationen. På flygplanet känner vi att kunderna har möjligheten att lämna över mycket 

av ansvaret, till exempel om resenären valt att förbeställa mat så levereras denna direkt 

till kunden i stolen utan att de behöver engagera sig och kontakta personalen.  Under 

charterflygningar  ingår  oftast  inget  i  grundpriset  vilket  vi  anser  är  motsägande  då 

kunden köper en totalupplevelse, idag styrs denna upplevelse istället av flertalet tillval 

som researrangören  tjänar pengar på. Flygresan sätter prägeln på hela semestern och 

därför finner vi att detta vore ett  utmärkt tillfälle för charterbolaget att vara generösa 

och ge kunden en bra start. 
 

Efter landning krävs aktivt ansvar från kundens sida då de hämtar sitt bagage och leta 

reda på när transferbussen går. Flygplatserna har ett antal rutiner för passagerarna som 

anländer,  dock  är  det  upp  till  kunden  att  ta  del  av  den  information  som  delges  av 

charterbolaget och sedan utföra dessa. Samtidigt är det upp till researrangören att på ett 

bra  sätt  förmedla  informationen  till  kunderna  om   den  kommande  processen  vid 

avstigning   för   att   undvika   förvirring.   Vi   har   förstått   efter   våra   intervjuer   och 

observationer att en charterprocess består av tusen små delar som ska fungera smidigt, 
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det är märkligt att det faktiskt fungerar och researrangörerna borde få mer positiv kritik 

för denna väl fungerande process. 
 

Väl  på  hotellet  är  kundens  aktiviteter  väldigt  individuella,  en  del  följer  med  på 

arrangerade aktiviteter och andra stannar vid poolen hela dagarna. Men gemensamt för 

alla resenärer och det enda  charterbolagen faktiskt kräver av sina kunder är att kolla 

upp när transferbussen går hem förklarade  Von Meaes. Vi har fått bekräftat att all-

inclusive är en valmöjlighet som blir mer och mer uppskattad bland resenärerna något 

som  självklart  speglar  deras  aktiviteter  på  semesterorten.  Kunder  som   väljer  all-

inclusive har en tendens att inte söka sig utanför hotellområdet då allt dem behöver 

finns att tillgå. Kunderna är inte längre i behov av att passa tider och planera sin dag på 

samma sätt som innan eftersom mat serveras i princip hela tiden vilket tillåter kunderna 

att totalt koppla av. All-inclusive har oftast bufféupplägg i restaurangerna, detta minskar 

hotellets  kostnader  samtidigt  som  det  ökar   kundernas  aktiviteter  och  upplevelse. 

Kunden medverkar i serviceprocessen, det kommer ingen  kyparen och serverar utan 

resenären väljer själv vad han ska äta och hämtar sedan detta. 
 

Som vi nämnde tidigare är de personer som inte har all-inclusive mer aktiva, detta då 

dessa   resenärer   oftast   måste   åka   till   stan,   eller   promenera   till   restauranger   i 

närområdet. Det krävs dessutom mer aktiva beslut om var de ska äta, detta innebär att 

kunderna upptäcker större delar av den lokala kulturen vilket i sig kan vara avgörande 

för vissa kunder vi val av destination. 
 

Efter resan 
 

Efter att resan är avslutad betyder inte det att kundernas roll är avslutad, det blir allt 

vanligare att serviceföretagen vill få feedback från kunderna för att kunna förbättra sin 

verksamhet. Detta är ett steg  vi håller med företagen är otroligt viktigt, om detta steg 

skulle glömmas bort vet researrangörerna inte vad de gör fel men inte heller vad de gör 

rätt, de är alltså helt blinda. Resemarknaden är otroligt  konkurrerande och speciellt i 

dessa tider på ekonomin är instabil och många resebolag gått i konkurs.  Från tidigare 

erfarenheter visste vi att många researrangörer använder sig utav återkopplingssystem, 

ofta i form av mindre utvärderingar som resenärerna antingen fyller i under resan hem 

alternativt på researrangörens hemsida då de kommit hem. 
 

Vi anser att det är betydligt bättre för företagen att låta resenärerna återkoppla då de är 

hemma, alltså inte under resan på väg hem. Det är viktigt för kunderna att hinna smälta 

resan, tänkta igenom vad de är nöjda med och vad som kunnat vara bättre. Sedan kan 

kunderna  själva  ofta  logga  in  på  charterbolagets  hemsida  och  relativt  enkelt  hitta 

utvärderingsformulären.   Om   de   istället   varit   så   att   resenärerna   återkopplat   till 

researrangören under flygresan på väg hem är chansen stor att de inte tänker tillbaka på 

hela resan utan istället fokuserar på nuet, till exempel om flyget var försenat eller om 

parfymen  kunden  tänkt  köpa  i  taxfreebutiken  var  slut,  kan  detta  påverka  kundens 

omdöme. 
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Under våra intervjuer med individerna som arbetar, eller arbetat, inom resebranschen 

avser de alla att  feedback är inte något frivilligt att behandla utan obligatoriskt från 

företagen  sida. Att  leva  i  blindo  är  inget  alternativ  och  vi  anser  att  företagen  bör 

utveckla tydligare och mer effektiva sätt att nå kunderna efter det att de kommit hem. 

Researrangören måste här vara innovativa, våga prova nya saker istället och våga tänka 

utanför lådan. Ett vanligt sätt är att kunderna kan vinna tillbaka pengarna de lagt ner på 

resan genom att skriva feedback och ibland någon form av reseberättelse. 
 

Innan resan söker kunderna information på nätet och tar del av andra erfarenheter och 

tycke,   då   de   genomfört   resan   är   det   istället   resenären   själv   som   sprider   sina 

erfarenheter  vidare. Detta  sker  genom  att  resenären  tar  del  av  sociala  medier  på 

Internet, de kan vara olika reseforum där de  skriver ett inlägg, ett blogginlägg på den 

privata bloggen eller kommentarer på researrangörens  Facebook-profil. Här har de en 

möjlighet  att  sprida  sitt  tycke  vidare,  oavsett  om  de  har  positiva   eller  negativa 

erfarenheter. Förr var de svårt för kunderna att göra sin röst hörd, idag har de många 

möjligheter att göra detta och företagen förstår allt mer vikten av att finnas ute på forum 

för att svara på kunders funderingar och klagomål. Detta är något vi anser kommer bli 

allt viktigare,  framförallt  för  företagen inom servicesektorn och inom 

upplevelseindustrin då allt kunderna har kvar efter de tagit del av, till exempel resan, är 

sina minnen och eventuella souvenirer. Kontakten med kunderna blir allt viktigare för 

dessa företag då kunderna har en otrolig makt genom  Internet och lätt kan sprida sitt 

missnöje   vilket   kan   skada   kunderna   drastiskt.   Resenärerna    sprider    även   sina 

erfarenheter genom  att tala med vänner och bekanta, den primära 

informationsspridningskanalen vilken vi tog upp högre upp i kapitlet. 
 

5.2.2 Forskningsfråga 2: 
 
 

Vilken påverkan har medresenärerna och hur påverkar de kundens upplevelse? 
 

Innan resan påverkar kunder varandra både över Internet i form av sociala medier, men 

även  vid  direkta  möten.  Kunder  som  har  varit  på  ett  resmål  delar  med  sig  av  sina 

erfarenheter  till  vänner  och  bekanta  både  flyktigt  och  vid  nära  relationer.  Eftersom 

människor träffas och diskuterar saker konstant vid olika tillfällen kan vi inte se något 

direkt mönster. Vi kan säga att personer som har erfarenhet av Internet har lättare för 

att hitta information genom den kanalen, medans de som känner  sig obekväma med 

Internet har en tendens att söka sig till butiker, vänner och bekanta. Dock ska vi påpeka 

att det ena inte utesluter det andra. Vi har fått bekräftat att företag arbetar med att öka 

interaktionen mellan kunder i informationsprocessen då detta tar över en del av deras 

jobb och blir  fördelaktigt rent ekonomiskt. Vi kan inte påstå att valet av interaktioner 

påverkar kundernas resa i stort, inte mer än om de hamnar på ett hotell som inte passar 

deras målgrupp. Främst påverkas kunder på  Internet om de får höra kritik om företag 

eller specifika hotell. Kunder är väldigt känsliga mot denna typ av information och vill 

gärna höra mycket positiv kritik för att det ska överväga lite negativ sådan. 
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Kunderna börjar påverkas genom direkt kontakt med varandra redan från det att de 

sätter sin fot på  flygplatsen. Köbildningar är beroende på andra medkonsumenter och 

om någon av de andra medresenärerna upplevs som otrevlig kan detta ha en effekt på de 

övriga. Medresenärer kan även ha en  positiv inverkan på varandra. Vi tror att många 

kunder som ska åka på charter är oftast är fyllda med förväntan och känner en glädje 

som smittar av sig. Om så är fallet hjälper medresenärer till att skapa  en glädje som 

höjer värdet på resan. Det finns även den motsatta effekten som kan hända när erfarna 

resenärer hindras av ovana.   Personer  som inte är vana vid att  hantera 

självincheckningsdiskarna men gärna vill  prova på  det, kommer  att  hämma 

nästkommande person då det inte går så fort som önskat. Dock tror vi att detta är något 

som  inte  har  så  stor  betydelse  då  majoriteten  av  resenärer  på  en  charterresa  har 

förståelse  för  andras   inlärningsprocess.  Även  fall  där  kunderna  hjälper  varandra 

förekommer,  som  vid  tekniskt  avancerade  situationer  som  självincheckningen,  men 

även  vid  informationssökandet.  I  teorin  bekräftas  vår  uppfattning  om  att  kunders 

insatser varierar i grad, men att allt har betydelse. Även minsta råd kan ha stor inverkan 

för den som ber om hjälp. 
 

På  flygplanet  finns  det  specifika  problem  att  kunderna  är  fast  i  en  specifik  miljö 

tillsammans  med  personer  som  de  inte  valt  att  vara  där  med,  detta  innebär  även 

skrikande barn och otrevliga kunder. På flygplan är miljön väldigt trång och kunderna 

kommer väldigt nära inpå varandra.  Kundens upplevelse är helt beroende på tillfället, 

och även hur kunden väljer att reagera på situationen. Våra intervjuer har gett oss den 

insikten att kunder som väljer att inte störa sig på saker, har större  möjlighet till en 

lyckas  semester,  medans  personer  som  lätt  retar  upp  sig,  kan  ha  detta  problem 

hängandes över sig hela semestern. Med andra ord är kunders egen inställning till den 

miljö och situation de befinner sig i väldigt avgörande för om resultatet av tjänsten är 

tillfredsställande eller inte. 
 

Väl på resmålet interagerar inte kunderna med varandra lika intensivt. Men eftersom de 

är placerade på samma hotell, kommer de att påverkas av varandra. Kunder från olika 

nationaliteter har visats sig vara  svårt att kombinera då alla har väldigt olika sätt att 

hantera situationer. Det finns även de personer som hjärtligt välkomnar andra personer 

på hotellet, vilket vi tror beror till stor del på personlighet och intresse med resan. Vår 

tanke är att främst barnfamiljer har en tendens att aktivt ta kontakt med  varandra då 

barnen söker den första kontakten och föräldrarna introduceras för varandra, dock är 

denna interaktion valfri. Hotell brukar oftast anordna olika aktiviteter för resenärerna, 

så som vattengymnastik och utflykter. Hur många som väljer att delta i dessa aktiviteter 

påverkar resultatet,  positivt eller negativt beroende på aktiviteten. Om vi pratar om 

vattengymnastik  kanske  resultatet  blir  mer  givande  om  det  är  många  som  deltar, 

medans på en utflykt kanske resenären får mer ut av att det är färre personer som ger 

sig iväg. 
 

Kunder kan på en resa finna vänner som vara livet ut, eller tillfälliga vänner som endast 

är sällskap under denna resa. Par åker gärna på semester för att få komma bort och vara 
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för sig själva och är därför inte lika intresserade av att ta kontakt med andra personer. 

Detta är en slutsats som är långt från definitiv då vi tror att alla resenärer är olika och att 

det snarare beror på deras  mål med resan än på deras resesällskap. Företag kan, och 

borde utveckla system där kunderna kan interagerar med varandra. Många företag har 

förstått detta och öppnat forum, bloggar och Facebook sidor där kunderna kan ta del av 

upplevelser och hjälpa varandra. Dock kräver det arbete och rätt  inställning, att ha en 

bra produkt och aktivt arbeta med sociala medier är en förutsättning för att lyckas. Vi 

har även uppmärksammat att företag inte ska vara rädda för kritiken som finns ute på 

nätet utan istället se det som ett bra feedback system till att utveckla produkten. Många 

kunder vill även känna sig hörda, både av andra kunder men även av företaget. Genom 

ha perspektivet att kunden är en medarbetare tror vi kan hjälpa många företag att hitta 

precis den produkt som kunderna söker vilket leder till det resultat kunderna väntar sig 

av sin resa. 
 

5.2.3 Forskningsfråga 3 
 
 

Hur har kundens roll utvecklats och hur kan rollen se ut i framtiden? 
 

När vi diskuterar utvecklingen inom charterbranschen är det många som direkt tänker 

på den  utveckling som vi sett med Internet under de senaste åren. Vi anser att den 

tillväxten  av  Internet   användande  har  varit  av  stor  betydelse  för  charterresornas 

utveckling. Detta har också bekräftats  av  respondenterna. Den tydligast förändring vi 

har   sett   är   att   bokningsprocessen   och   informations   sökande   har   ändrats.   Våra 

respondenter sa att många kunder precis som tidigare använder sig av flera kanaler för 

att söka information och göra bokningar. Att ring och ställa frågor för att sedan gå till en 

fysisk butik för att senare göra själva bokningen var vanligt tills för ett par år sedan. De 

som är vana  Internet användare idag söker först information på nätet, ringer för att 

dubbelkolla och sedan göra  beställning och betala via hemsidan. Både respondenterna 

och författarna anser att det fortfarande  finns  kunder som sköter allt via fysisk butik 

medans andra gör allt själva via Internet. Det respondenterna tydlig har sett är att vana 

resenärer som vet vad de vill ha bokar via Internet och till  vis del ovana resenärer 

kommer in i butik eller ringer in sin beställning. Dock så ser företagen att  även  vana 

resenärer kommer till butiken när det handlar om speciella resor, till exempel farmor 

och farfar bjuder släkten på semester i Thailand i stället för ett stort kalas. 
 

Sociala medier är en relativ ny företeelse som vi hör om mer och mer. Den används 

flitigt av  resenärer, där de pratar med varandra för att få tips och idéer. Detta tror vi 

bara kommer blir större  och större ju längre tiden går. Tyvärr ser vi tendenser från 

litteraturen som påvisar att företagen ser detta som negativ, då kunderna kan prata så 

fritt med varandra. Vi anser att detta måste ändras annars kommer företagen att förlora 

på detta. Sociala medier är en kanal där kunder kan interagera på sina villkor och detta 

anser vi att alla kommer tjäna på i det långa loppet. 
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Ytterligare en sak som har ändrats är att från början var chartersemester till för ett fåtal 

då priset var högt. Idag har priserna sjunkit så att denna typ av resande har öppnat upp 

sig för den stora massan. När chartern tog sin början var kundens roll väldigt liten, för 

att det inte var de som hade informationen. Kunden var i det läget beroende av säljarna 

på resebyrårena och researrangörerna, för att de skulle  hjälpa till att boka semester. 

Våra respondenter har nämnt att säljarna i butikerna och över telefon  inte längre ses 

som säljare utan som konsulter, som stödjer kunden i dess process att hitta den perfekta 

resa. 
 

Från början gick charter resor till länder som låg relativt nära, som till exempel Mallorca 

eller  Teneriffa.  Med  åren  har  detta  utvecklats  till  länder  långt  borta  och  nu  har  vi 

chartersemester  till  Thailand.  Vi  anser  att  charter  resemålen  kommer  att  fortsätta 

utvecklats  när  nya  destinationer  blir   populära   och  framför  allt  resa  till.  Då  det 

fortfarande finns delar av denna värld som chartern inte har som destination. 
 

Något som våra respondenter har gjort oss uppmärksamma på är ändrandet av boende, 

under  charterresans  begynnelse  bodde  gästerna  på  vanliga  hotell,  all  inklusive  var 

väldigt   ovanligt   då   det   var   väldigt   dyrt.   Efter   hand   gjorde   gästerna   företagen 

uppmärksamma på att de vill ha så  kallade lägenhetshotell. Där alla nödvändigheter 

fanns så att gästerna kunde om de ville äta och dricka  i  sitt eget rum. All Inklusive är 

något som idag är väldigt populärt inte minst bland barnfamiljer, då de vet att alla blir 

mätta varje dag till ett förbestämt pris. Vi anser att All Inklusive kommer att öka och 

sprida sig till alla målgrupper, just för att det är skönt att veta hur mycket semester 

kostar och hur mycket pengar du har att lägga på annat. 
 

Många av oss tänker på sällskapsresan när vi tänker charter, en bild som bara är delvis 

sann enligt våra respondenter. I dagens läge är de flesta resenärerna inte beroende av en 

reseledares hjälp, då kunderna våga mer idag. En annan orsak som vi också tror har med 

saken att göra är att All Inklusive blir allt mer vanligt, detta gör att de resande stannar 

på hotellet i en annan utsträckning. Även att många av  researrangörernas personal är 

flerspråkiga kanske rent av talar svenska gör att det inte krävs så mycket av gästen för 

att kunna göra sig förstånd. 
 

När  vi  frågade  våra  respondenter  om  framtiden  så  sa  de  så  här  att  produkten 

charterresa är färdig utveckla, då vi under se senaste 50 år utvecklat produkten. Detta 

tror  inte  vi  är  riktigt  sant,  då  det  fortfarande  finns  oupptäckta  platser  och  andra 

outnyttjade möjligheter. Chartersemester med teman tror vi är ett resemål som kommer 

bli  större.  Att  resa  på  semester  och  ha  det  lite  bättre   än  hemma  med  samma 

bekvämligheter tror vi absolut är något som bara kommer att växa. Våra intervjuobjekt 

sa samma sak; som hemma bara lite varmare. 
 

Framtiden är ovis för de flesta branscher, vi tror att så länge som människor inte tar 

miljöproblem på  fullt allvar kommer folk fortsätta resa så som de gör idag. När den 

dagen kommer så tror vi att resandet kommer ändra drastiskt. Långa resor kommer bli 

väldigt dyra då bensinpriserna har gått upp och enbart ett litet antal kommer har råd att 
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åka iväg. Det vi ser då är att resemål som varit populärt tidigare får ett uppsving. Detta 

anser även våra respondenter.  Vi tror även att det kommer bli mer populärt att uppleva 

kulturen till det land du reser till även om du reser All Inklusive. Då tror vi att hotellen 

kommer blir mer kultur anpassade efter det land  som hotellet är i, även mat mässigt 

kommer det anpassat efter kulturen. 
 

Då resandet tog fart under mitten av 1950 talet skötte personalen incheckningen och 

resenärerna  startade  resan  med att  stå  i långa köer  vilket ofta uppfattades som ett 

irritationsmoment. Idag har  kunderna möjligheten att själv välja hur de checkar in, på 

vissa mindre flygplatser är själv-incheckning inte möjligt men vi anser att detta är något 

som kommer bli ett måste i framtiden. 
 

Överlag ser vi en ljus framtid för charterbranschen där fler personer kommer att resa till 

nya platser för att uppleva världen. 

 
5.3 Tydliga tendenser 

Ett par tydliga tendenser som vi har uppmärksammat under vår forskning är följande; 

Alla intervjuobjekt  upplever att kunderna vill behålla den personliga kontakten med 
företagen.  Även  om  Internet  har  tagit  över  en  stor  del  av  charterbolagens  arbete, 
kommer kunderna fortfarande kräva möjligheten att prata med någon fysisk person. 

 

Kunder väljer att resa med charter på grund av säkerheten, har många intervju personer 
förklarat för oss. I takt med att fler delar av världen blir möjliga som resmål, ökar även 
risken för naturkatastrofer  och liknande.  Detta gör att kunder väljer att åka med ett 
charterbolag som vet hur krissituationer hanteras. 

 

Att kunder får ta  en  mer uppenbar aktiv roll i charterprocessen är det många som 
intygar. De tycks även se en tendens att detta kommer öka då både kunder och företag 
ser den effektivisering som följer. 

 

Även om vi har haft en del motsägelser på denna punkten, anser vi ändå att charterresan 
som produkt kommer att utvecklas. Det pågår en ständig feedback från kundernas sida 
som  företagen  är  väldigt  lyhörda  mot,  och  vi  som  kunder  kommer  antagligen  inte 
efterfråga det samma om 50 år som vi gör idag. 

 

Flertalet av de intervjuade personerna ser inte kundmedverkan ur det perspektiv som vi 
presenterar.  Istället uppmärksammar de endast de uppenbara aktiviteter som kunder 
gör, så som självincheckning på flygplatser. Att förankra vårt perspektiv 
hos intervjuobjekten anser vi gör vår uppsats betydelsefull. 

 
5.4 Personliga reflektioner 

 

 

Som framgår av bakgrunden blir kunderna allt mer aktiva, företagen lämnar över mer 

ansvar till resenärerna för att öka effektiviteten och drar in på personalkostnader. Under 

uppsatsarbetet  har  vi  kartlagt  kundens  roll  före,  under  och  efter  charterresan  och 

uppmärksammat flertalet tendenser gällande kundens roll inom resebranschen. 
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Kunderna arbetar inte för researrangören utan arbetar för sitt egna bästa, de vill genom 

sin medverkan förbättra den totala upplevelsen och till viss del även behålla en del av 

kontrollen har vi  uppmärksammat. Inom servicesektorn har kundens roll utvecklats i 

takt med teknologin, kunderna har idag en större möjlighet att medverka och ta del av 

serviceprocessen. Många kunder anser att resultatet blir bättre om de själva är med och 

skapar upplevelse de tar del av, dock är det viktigt att företagsrepresentanter alltid finns 

tillgängliga  om  problem  skulle  uppstå.  Kunderna  är  medvetna  att  arbetsinsatsen  de 

utför  är  låg  i  förhållande  till  resultatet  i  serviceprocessen,  ett  exempel  på  detta  är 

självincheckningen som blir allt mer populär ute på flygplatserna, kunderna gör här en 

del av  flygplatspersonalens jobb men kunderna vinner tid på att göra jobbet själva i 

jämförelse med vad de skulle ta att stå i kön, på grund av detta anser kunderna att detta 

inte är en stor uppoffring. Oavsett om kunderna flyger charter eller reguljärt är detta ett 

alternativ, skillnaden mellan de två är den grundläggande säkerheten som kunden får då 

de  flyger  med  en  researrangör.  Den  försäkran  att  charterbolaget  har  ansvar  över 

processen samt innehar den kunskapen som krävs att få alla mindre delar att fungera. 

Företagen  är  medvetna  om  att  kunden  medverkar,  något  som  vi  observerat  under 

samtalen med företagen är dock att de inte förstått att kunden ständigt är aktiv under 

semestern på en rad olika sätt. 
 

Under vår utlandsvistelse uppmärksammade vi att kunderna efterfrågar professionellt 

arrangerade aktiviteter med utbildad personal, något som inte alltid är fallet idag. På de 

aktiviteter charterarrangören arrangerar förväntar sig kunderna en hög kvalitet och 

ett professionellt  bemötande,  kunderna   förväntar   sig  en  jämn  servicenivå  under  

hela serviceprocessen. Något vi konstaterat är att kunderna  även lätt vill komma i 

kontakt med sin researrangör, de efterfrågar ett praktiskt verktyg som kan  användas 

för att kontakta dem. Genom Fritidsresors Guide-online kan kunderna nå reseguiderna 

via mail innan avresa, samt via sms eller telefon under resan. Vi kan konstatera att de 

är ett väldigt lyckat arbetssätt som fler researrangörer borde införa då det medför en 

trygghet för kunderna att hjälp alltid är nära. 
 

Medresenärerna under semestern har en stor inverkan på semestern, de kan antingen 

förhöja den totala upplevelsen eller förvärra densamme. Då många hotell har gäster från 

hela världen har vi  uppmärksammat att nationaliteterna inte alltid fungerar väl ihop 

vilket  kan  reflekteras  på  företaget  och  skada  upplevelsen.  Det  blir  därför  allt  mer 

populärt   att   charterbolagen   bygger   upp   egna   resorter   där   gäster   från   enbart 

skandinaven  visas  då  dessa  beteendemönster  är  liknande.  Detta   är  något  vi  tror 

kommer utvecklas i framtiden. 
 

Gällande  informationssökningen  har  vi  konstaterat  att  Internet  är  en  av  de  främsta 

källorna som används tillsammans med rekommendationer eller varningar från vänner 

och  bekanta.  Ett  informationsverktyg  som  länge  varit  på  nedgång  är  resekatalogen, 

denna har vi dock hopp för och  tror att den kommer utvecklas till något liknande en 

resetidning som fungerar mer som en  inspirationskälla med resereportage från andra 

resenärer. På detta sätt kan företagen förändra kundernas förutfattade meningar att de 
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enbart är ute efter att sälja resor utan istället skapa en faktisk relation till kunden. 

Sociala medier är idag ett vitt begrepp och att enbart skapa en fansida på Facebook är 

inte att utnyttja dess fulla  kapacitet. Främst ska researrangörerna inte vara rädda för 

den kritik som kunderna ger utan de borde istället utnyttja dessa så kunden känner att 

de får gehör. 
 

Kunden investerar inte enbart pengar i sin resa utan även tid, något vi tror kunden 

kommer ha mindre av i framtiden då vi blir allt mer karriärlystna. Detta driver oss till 

att bli mer organiserade för att få tiden att räcka till, vilket kan medföra att kunderna 

själva väljer att medverka mer i serviceprocessen för att säkerställa att inget utelämnas. 

Detta   skulle   även   researrangörerna   vinna   på   då   processen   skulle   effektiviseras 

ytterligare. 
 

Som framgår utav arbetet har chartern som produkt utvecklats under de senaste femtio 

åren och vi anser att den ständigt förbättras och förbättras utefter kundernas önskemål. 

För att researrangörerna ska  uppmärksamma förändringar gällande kundernas behov 

är det viktigt att de använder sig utav  feedbacksystem och tar tillvara på kundernas 

åsikter. 
 

I framtiden tror vi det kommer finnas tre olika sorters charter med olika grupper med 

varierande aktivitetsnivåer och inriktningar. Den första typen är en sol- och badcharter, 

där kunderna åker på  semester för att sola och bada de väljer gärna resort med all- 

inclusive och vill helt enkelt aktivera sig  så lite som möjligt. Vid denna typ av resa är 

destinationen inte den avgörande aspekten när resan  bokas, resmål som Mallorca där 

naturen och kultur inte är den primära attraktionen hamnar under denna grupp. Nästa 

gruppering är en kombination där vi tror att turisterna vill kombinera sin resa med både 

kultur och sol, destinationen är ett land med mycket kultur men samtidigt den lockande 

värmen.  Hotell med all-inclusive kommer fortfarande vara populära men frivilligt så 

kunderna kan välja att äta på lokala restauranger och kan genom detta interagera med 

den lokala kulturen. Sista gruppindelningen är för de kunder som är äventyrslystna och 

vill åka till resmål med mycket kultur. Denna typ av resor kallas temaresor och sol och 

bad är väldigt nedprioriterat.  Vi tror även att all-inclusive ökar vid de två förstnämnda 

grupperna, då det för med sig många fördelar. 
 

När det gäller Internet tror vi att den markanta ökningen har varit, och att det inom den 

närmsta  tiden  kommer  att  behålla  nuvarande  nivå.  I  dagsläget  vill  kunder  ha  den 

personligakontakten när det  gäller unika och speciella resor som kunderna inte klarar 

av att boka själva över Internet. En del vill ha möjligheten att stämma av med en fysisk 

person  innan  de  bokar  resan,  en  tjänst  som  företagen  måste  fortsätta  erbjuda  sina 

kunder. 
 

Med hjälp av den empiri och teori vi presenterat i arbetet anser vi att vi lyckats svara på 

uppsatsens satta syfte och är nöjda med de slutsatser vi kommit fram till. 
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5.5 Rekommendationer 
 

- Kundmedverkan som ger kunderna en större kontroll över situationen är växande 

inom  charterbranschen och vi vill uppmana företag till att utveckla detta vidare. Vår 

forskning  visar  att  kunder  är  villiga  att  bli  mer  aktiva  och  ta  över  större  ansvar  i 

processen om resultatet ger kunden större effektivitet och kontroll över situationen. Ett 

exempel på detta är själv-incheckning som alla flygplatser borde införa. 
 

- Många företag har förstått behovet av att finnas tillgänglig via sociala medier, men det 

är inte alla som  greppat hur mycket aktivitet det kräver av företaget. Företag har en 

tendens  till  att  öppna  en   facebook  sida  med  tron  om  att  detta  ska  räcka  som 

interaktionsmedel för de yngre  generationerna. Vi vill uppmärksamma företag på att 

sociala medier är ett viktigt verktyg att inkludera i sin marknadsföring, dock är det inte 

allt. Vi vill även rekomendera företag till att ta till sig den kritik  som ges via denna 

kommunikationskanal, för att utveckla sin produkt. Samtidigt är det viktigt att kunderna 

får respons av företagen på hemsidorna då den verkliga drivkraften med sociala medier 

bygger på att kunder känner sig hörda. 
 

- Guide-online är ett kommunikationssystem som Fritidsresor utvecklat och placerat på 

marknaden. Ett  system som visat sig vara väldigt uppskattat bland både kunder och 

personal. Vi vill rekomendera andra företag att utveckla denna typ av tjänst. Då vi som 

resenärer blir mer och mer äventyrslystna och åker till fler ställen i världen, ökar även 

riskerna och naturkatastroferna blir allt mer påtagliga. Detta  gör att kunderna söker 

efter säkerheten, vilket guide-online föser dem med. 
 

-  Charterresan  som  produkt  anser  vi  behöver  ständig  uppdatering  då  kundernas 

efterfråga  förändras  konstant.  För  tillfället  efterfrågas  fler  aktiviteter  som  leds  av 

välutbildad  personal.  Då   tänker  vi  främst  på  aktiviteter  i  form  av  utflykter  och 

träningspass. Bara för att vår forskning  visar att kunder idag efterfrågar all-inclusive 

resor där de inte behöver aktivera sig, ska företagen inte hämma kundernas möjligheter. 
 

- Då vi undersökte kunders medverkan, ställde vi teori mot de intervjuade företagen. 

Här   uppmärksammade  vi  att  de  flesta  intervjupersoner  endast  ser  de  uppenbara 

aktiviteterna som kunder gör, så som att de checkar in på hotellet. I teorin påvisas att 

kunder ständigt medverkar och faktiskt konstant påverkar varandra, något vi vill lyfta 

fram till företagen. Genom att förstå kunders  påverkan och ständiga medverkan kan 

processerna förbättras. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Hur medverkar kunden, vad gör de? 

 
- Före resan: Bokning, informationssök, beslut om att resa, val av boende, 

förbokade aktiviteter, val av pension, vilket bolag, önskemål om boende. 

- På resan: First class, business, transport till destination, transport till flygplats, 

hjälp på flygplatsen om du reser till ett främmande land, boka mat 

- Under vistelsen: Medverkan på aktivitet, hur mycket umgås resenärerna med 

kunderna, barnklubb, egna utflykter, val av restaurang, val av strand, hur mycket 

hjälp behövs från reseledare, hur mycket stöd tar man från andra resenärer, 

utnyttjar alla boendet 

- Hemresan: är något olikt mot dit resan, 
 

 
 

Är kunden tillräckligt medveten för att kunna identifiera sina behov, 

problem och möjligheter? 
 
 
 

Hur påverkar resenärerna varandra? 
 

- Före resa: Lyssna på råd om boende, resemål, bra/dåliga arrangörer, Sociala 

medier påverkas kunder av det 

- På resan: First class, business, transport till destination, transport till flygplats, 

hjälp på flygplatsen om du reser till ett främmande land, boka mat 

- Under vistelsen: väljer att åka med på utflykter för att andra gör det, beteende 

som påverkar, val av restaurang på grund av andra, betydelse utav stöd. 

- Hemresan: hur påverkas resenärerna av varandra. 
 

 
 

Vad bör företagen tänka på för framtiden med tanke på kundens roll som 

medaktör? 
 
 
 

Hur tror du förtagen skulle kunna få kunderna att medverka mer? 

Tror du företagen tjänar på att kunderna medverkar mer? 

Tror du kunderna är villiga att ta mer ansvar? 
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