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SAMMANFATTNING 

Titel:   Fokus på värde 

            -En undersökning om reseförsäljares förändrade förutsättningar  

Nivå:  Kandidatuppsats, VT 2010 

Författare:  Madelene Eriksson, Anders Modin, Emma Nilsson 

Handledare:  Mikael Bergmasth  

Problem:  Internet har med sitt liberaliserande och demokratiserande av information rört om rejält i 

grytan för reseförsäljare. Både researrangörer och resebyråer står idag inför en 

konsumentmassa och en marknad som beter sig fundamentalt annorlunda jämfört med för 15-

20 år sedan. Frågan är om de gamla sätten att samverka och arbeta på fungerar idag. Vilka 

förändringar har skett och har rollerna kastats om och har aktörerna bytt skepnad?  

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera hur reseförsäljare arbetar i en bransch som 

förändrats av Internet och att identifiera de aktiviteter och faktorer som ligger till grund för 

skapande av kundvärde i den förändrade marknadssituationen.  

Metod:  En teoretisk referensram har inhämtats från vetenskapliga artiklar, litteratur och rapporter 

inom ämnet turismbranschen med dess struktur och värdeskapande processer, och med 

Internet som tema och gemensam nämnare. Ett empiriskt material har sedan insamlats genom 

kvalitativa intervjuer med ett antal researrangörer och resebyråer samt en reseanalytiker.  

Resultat:  Att Internet medfört en förändring för resebranschen blir tydligt och aktörernas traditionella 

roll och funktion har utmanats och i många fall förändrats. Kundernas makt och inflytande har 

ökat och aktörerna lägger idag stor vikt vid att studera och analysera kundernas beteende. De 

olika aktörernas arbete liknar varandra men skillnader finns, främst i användandet av Internet 

och dess betydelse för de enskilda aktörerna. En samstämmighet i uppfattningen att kvalitet 

och relationer är de viktigaste faktorerna för att skapa värde inom branschen idag är tydlig. 

Resebyråernas framgång vilar på kvalificerad rådgivning och personliga relationer och nätverk, 

för arrangörerna gäller det att nischa sig smalt eller satsa på stora volymer. 

Nyckelord:  Resebyrå, Researrangör, Internet, Värdeskapande, Relationer, Differentiering, Kundvärde, 

Disintermediering, Nätverkande 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to give an account of how travel vendors work in an industry 

changed by the Internet, in order to identify what the activities and factors are that make up 

the basis for the creation  of customer value in a changed market environment. Companies 

in the travel vendor industry and other related parties were contacted. A total of eight 

interviews were conducted and one seminar on the internet was attended. Our conclusion 

is that the travel vendors position and function in their industry has changed, and that 

customers have become more influential and powerful. Travel vendors are divided into two 

general groups, one with a broad focus competing primarily with price and one group with 

focus on specific areas and niches of the market. Regardless of group, the travel vendors 

serve as collectors and filters for information about travel and destinations and they create 

value for the customers by ensuring quality and providing safety when purchasing travel 

products.   
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1 INLEDANDE DEL 
I detta kapitel diskuteras den problematik som ligger till grund för uppsatsen. Vidare 

presenteras syfte och forskningsfrågor. Sist i kapitlet beskrivs uppsatsens disposition och 

avgränsning.   

1.1 Inledning 

”The great paradox of the Internet is that its very benefits –making information widely 

available; reducing the difficulty of purchasing, marketing, and distribution; allowing buyers 

and sellers to find and transact business with one another more easily–also make it more 

difficult for companies to capture those benefits as profits” (Porter 2001:66). 

Att sälja en resa idag är att befinna sig mitt i den paradox som Porter (2001) talar om i 

citatet ovan. Internet har bidragit till en allt större konkurrens bland reseförsäljare eftersom 

informationen gällande resor nu finns tillgänglig för kunden på Internet och inte enbart 

genom olika mellanhänder. Detta har skapat problem för resebyråer och researrangörer, 

som traditionellt sett utgjort dessa mellanhänder. Konsumenter och leverantörer är inte 

längre lika beroende av resebyråernas tjänster (Buhalis 2007:385-387). Internet har rivit den 

mur som tidigare hindrat kunder från att boka sina resor på egen hand. En stor del av den 

information och kunskap som förut varit dold bakom resebyråer och researrangörer är nu 

synlig för kunderna. Hotellrum kan bokas direkt på hotellets egen hemsida, priset på 

flygstolar kan jämföras och bokas med bara några klick på nätet och kunderna kan själva 

sätta ihop en hel paketresa utan att blanda in några arrangörer eller byråer. Det paradoxala 

är att reseförsäljarna, trots kundernas ökade makt, kan dra stora fördelar av att använda sig 

av Internet i sin kommunikation med kunder och leverantörer. Bokningar sker effektivt, 

kommunikations och informationsflödet är snabbt och möjligheten att nå ut med sina 

budskap har förbättrats.  

”Internet är som gjort för resebranschen. Man kan tänka sig att det är därför man har 

skapat Internet” (Hellman 2010-04-23). 
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De nya branschförhållandena, i vilka Internet är en viktig del, kräver nya strategier och nya 

sätt att konkurrera (Porter 2001:64). Turismbranschen är en av de branscher där Internet 

och informationsteknik fått störst genomslag (Gratzer & Winiwarter, 2003:1). Som 

reseanalytikern Peter Hellmans (2010-04-23) citat ovan antyder är möjligheterna för 

resebranschen på Internet stora och det speglas i den rasande takt resebranschen utvecklas. 

I dagsläget upptar handel med resor 30% av den totala e-handeln i Europa och från år 2005 

till 2009 ökade andelen som bokade sin resa över nätet i Sverige med 121 procent  (Hellman 

& Bergman 2009:24,47). Det som sker är att företag börjar anpassa sig till nya förhållanden 

som uppkommit i och med Internet, vilket har diskuterats av forskare insatta i ämnet (Porter 

2001, Buhalis 2007, Buhalis & Law 2008, Manzin & Kodric, 2009). Fysiska kontor och ”face to 

face” service är inte alltid nödvändigt och företag som innan varit uppbyggda på detta sätt 

har i stor mån övergått till att bli virtuella organisationer. Vad som karaktäriserar dessa 

organisationer är att de är uppbyggda kring informations- och datateknologier samt 

outsourcing (Manzin & Kodric, 2009:46). I en fallstudie av 19 svenska serviceföretag 

undersöks bland annat banker, flygbolag och hotell. Studien pekar på att de flesta företag 

menar att Internet har förenklat dialogen med kunden och möjliggör effektivare 

kundkontakt (Lagrosen 2005:65).  

Researrangörer och resebyråer har följt samma trend som beskrivs ovan, dvs. att de har 

övergått till att bedriva en stor del av sin verksamhet på nätet och i allt större grad utnyttjat 

de möjligheter Internet medfört. I konferensrapporten ”The 6th e-Tourism Futures Forum: 

ICT revolutionising Tourism” (Buhalis 2007) diskuterar aktörer från alla nivåer i 

turismbranschen Internets påverkan på industrin samt dess framtid. Generella effekter av 

teknologiers inverkan på branschen är strukturella förändringar av branschen så som 

förändringar i maktbalansen i distributionskedjan och ett skifte inom vinstskapande 

aktiviteter. Ovan nämnda förändringar kräver nya strategier och deltagarna på konferensen 

önskade ny forskning inom området (Buhalis 2007). Researrangörer och resebyråer befinner 

sig i en komplex situation då de konkurrerar om samma kunder. Kunderna har i sin tur 

möjlighet att passera förbi dem och direkt kontakta slutleverantören. Researrangörerna 

måste övertyga kunden om att deras resor är bättre än kundernas egenkomponerade resa 

och resebyråerna är tvungna att få kunden att förstå varför de ska köpa resorna via dem 

istället för att gå direkt till arrangörer eller leverantörer. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur reseförsäljare arbetar i en bransch som 

förändrats av Internet och att identifiera de aktiviteter och faktorer som ligger till grund för 

skapande av kundvärde i den förändrade marknadssituationen.  

 Hur har Internet påverkat reseförsäljningsbranschen och de olika aktörernas 

funktion i denna bransch? 

 Hur arbetar reseförsäljare för att skapa värde för kunden?  

1.3 Avgränsning  

Uppsatsen fokuserar på turismbranschen och specifikt på reseförsäljare. Med reseförsäljare 

menar vi resebyråer och researrangörer. En resebyrå arbetar med rådgivning och 

reseförsäljning. De arrangerar inga resor själva, men tillhandahåller produkter från bland 

annat researrangörer (www.ne.se). En researrangör producerar och säljer enskilda resor och 

resepaket. Resebyrån är en återförsäljare eller agent för researrangören (www.srf-org.se). 

Idag finns många aktörer på Internet som på något sätt har med resor och dess försäljning 

att göra, till exempel jämförelsesajter och enskilda leverantörer såsom hotell och flybolag. 

Vi har hämtat underlaget till vår analys från de intervjusvar vi tagit del av och för 

resonemang utifrån dessa reseförsäljares perspektiv och har därför valt att lägga största 

vikten vid den typ av resor och resenärer de arbetar med. Att vi enbart fokuserat på 

reseförsäljare innebär även att vi valt bort att studera resenärer utifrån deras perspektiv 

som kunder. 

  

http://www.ne.se/
http://www.srf-org.se/
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1.4 Disposition 

 

Inledning 

Diskussion 

och Slutsats 

 

Empiri och 

Analys 

 

Teori 

 

Metod 

 

Den inledande delen ger en introduktion till 

uppsatsen och specificerar den underliggande 

problemformuleringen och det övergripande 

syftet 

 

Metoddelen ger en inblick i arbetsprocessen 

bakom uppsatsen och insamlandet av det 

empiriska materialet.  

 

Här presenteras och diskuteras den teoretiska 

ram som används i analysen av vårt empiriska 

material. 

 

Det empiriska material som insamlats placeras 

här inom den teoretiska ramen och analyseras av 

författarna, i syfte att besvara den uppställda 

frågeställningen.  

 

Här avslutas uppsatsen med en diskussion och 

slutsatser presenteras. För att knyta ihop säcken 

diskuteras även framtida möjligheter. 

 



 

2 METOD 
Följande kapitel ger en överblick över uppsatsens bakomliggande arbetsgång även 

motivering till den valda metoden samt vårt val av informanter. 

2.1 Litteratursökning 

Uppsatsen utgår ifrån tidigare forskning inom området. Sökningar i olika artikeldatabaser så 

som Ebsco och Lunds Universitets sökmotorer Elin och Lovisa har givit oss relevant 

information inom vårt valda ämne. De teorier och den litteratur som ligger till grund för 

uppsatsen fann vi genom att ta del av tidigare forskning inom området turism och 

informationsteknologi. Utifrån detta tog vi fram ett antal sökord såsom disintermediering, 

strategi, differentiering, kundvärde, värdeskapande, e-handel och konkurrensfördelar. Att 

ytterligare avgränsa sökningarna med ord som turism, resebyrå, researrangör och Internet 

har legat till grund för vidare sökningar i sökmotorerna. Detta har givit oss en teoretisk bas 

som har lett oss in på de delar som vi anser vara intressanta att studera. Det är främst 

nyligen publicerade vetenskapliga artiklar vi sökt i databaserna för att få fram så uppdaterad 

information som möjligt.  

2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

Inför vårt uppsatsskrivande så ställde vi oss frågan om den skulle vara baserad på en 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. Kvale (1997:69) menar att kvalitativa och 

kvantitativa metoder kan användas för att besvara de forskningsfrågor som ställts. Valet av 

forskningsmetod beror främst på syftet med studien och vilka frågor som är intressanta. I 

denna uppsats har vi valt att fokusera på kvalitativ forskning. För att få fram information 

gällande reseförsäljares förändring i och med Internets intåg på marknaden, erbjöd 

kvalitativ forskning en utmärkt möjlighet för att på bästa sätt fånga olika nyanser och 

strategier hos de aktuella aktörerna. Bryman (2002:249) menar att kvalitativ forskning är 

mer inriktad på ord, än på siffror vid insamling och analys av data. Det handlar även om att 

tolka den sociala verkligheten, det vill säga hur människor agerar och uppfattar den 

omgivning inom vilken de är verksamma. I enlighet med detta valde vi att genomföra 
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kvalitativa intervjuer med fokus på att låta informanterna delge oss så mycket information 

som möjligt som var relevant för vår frågeställning. Den kvalitativa intervjun ger 

informanten möjlighet att utveckla sina resonemang till en djupare nivå samtidigt som vi har 

möjlighet att ställa följdfrågor ifall ett intressant sidospår skulle dyka upp.  

2.3  Strukturerad intervju 

Tillvägagångssättet i uppsatsen bygger således på en kvalitativ forskningsmetod, där vi valt 

att genomföra strukturerade intervjuer. En strukturerad intervju innebär att en intervjuare 

ställer frågor, som i förväg har sammanställts i ett intervjuschema. Poängen med att utgå 

från en mall är att respondenternas svar kan sammanställas och sedan jämföras (Bryman 

2002:123). Däremot finns problem med den här typen av intervjuer. Bell (2000:119) menar 

att problematiken kan handla om tidsaspekten. Det finns endast utrymme för ett begränsat 

antal intervjuer och det tar tid att tolka svaren. Vi har anpassat oss till tidsaspekten genom 

att genomföra åtta intervjuer och utöver detta deltagit i ett seminarium på nätet. Detta för 

att vi skulle få en större bredd i vårt empiriska material samt att ha tid för att bearbeta vårt 

insamlade empiriska material.   

Eftersom vi har haft en tidsbegränsad undersökning i vår uppsats, föll det sig naturligt att vi 

använde oss av personliga intervjuer och telefonintervjuer samt datorstödda intervjuer. 

Bryman (2002:128,129) menar att det är betydligt enklare och tar mindre tid att genomföra 

telefonintervjuer. Den senaste tiden har det även blivit allt mer aktuellt att använda sig av 

datorer för att utföra en intervju, då det bidrar till en flexibilitet. Vi har dock varit fullt 

fokuserade på att främst få tillgång till personliga intervjuer, då vi ansåg att dessa ger mer 

då vi har tillgång till ansiktsuttryck och spontanitet. Holme & Solvang (1997:105) menar att 

forskaren måste vara uppmärksam och öppen i intervjun. Detta för att den intervjuade skall 

kunna ge uttryck samt kunna framföra sina åsikter och tankar. Som Bell (2000:119) menar är 

det flexibelt att använda sig av intervjuer, då man är fysiskt närvarande och på så sätt kan 

komma med följdfrågor och gå mer in på djupet, vilket är omöjligt vid en enkät. Intervjuerna 

har genomförts med reseförsäljare som av varierande grad använder sig av Internet. Detta 

för att få en större uppfattning om hur deras strategier har förändrats i och med Internets 

påverkan och även hur de valt att positionera sig på marknaden.  
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Under arbetets gång då vi var i full färd med att få tag på intervjurespondenter så uppstod 

problem. Ett vulkanutbrott bröt ut under samma vecka som våra intervjuer låg inbokade 

vilket bidrog till att det var svårt för reseförsäljare att hitta tid för oss. Vulkanutbrottet 

påverkade hela Europas flygindustri och således även reseförsäljarna. Av de 

intervjupersoner som hade möjlighet att träffa oss befann sig en del i vår närhet och en del 

på andra orter. Vi tog därför beslutet att både genomföra personliga intervjuer samt 

distansintervjuer via telefon och dator (skype) för att ha möjlighet att samla in tillräckligt 

med empiriskt material. Från början var vi fokuserade på att få in tio intervjuer totalt, men 

problematiken med tidsbristen hos de kontaktade i kombination med den stora mängd 

information vi fick från övriga informanter resulterade i åtta genomförda intervjuer samt 

deltagande i ett seminarium på nätet. Vi ansåg att den information vi fått in var relevant 

empiriskt material då vi har kunnat se gemensamma nämnare i de svar vi fått in från våra 

respondenter. 

2.4 Presentation av informanterna 

De sju reseförsäljare vi valt att kontakta är samtliga privatägda. Fem av dessa är 

researrangörer och de andra två är resebyråer. Av de researrangörer vi haft kontakt med är 

Sembo den största. De producerar resor till ett stort antal destinationer. Försäljningen sker 

främst via Internet, men även via telefon. Sembo är intressant eftersom de har ett brett 

utbud av tjänster och når ut till ett stort antal kunder. De har en avancerad bokningstjänst 

på Internet och arbetar hårt med att effektivisera de interna processerna. De övriga 

arrangörerna är specialiserade på olika individuella områden. Gemensamt för dem är att 

resorna generellt är mer komplexa samt att möjligheterna till internetbokning ser 

annorlunda ur jämfört med Sembo. Sydafrikaresor står i kontrast till övriga arrangörer då 

ingen möjlighet ges till bokning på Internet. De är också de enda av våra arrangörer som har 

ett besökskontor för kunder. Läs och Res, Volontärresor och Kahuna Travel har en enklare 

typ av internetbokning, via formulär på hemsidan, som kräver manuell bearbetning för att 

slutföras. Sydafrikaresor fokuserar på en geografisk plats medan Läs och Res lägger vikt vid 

att ge kunden en kunskapsintensiv resa med stark lokal anknytning. Volontärresor gör 

enbart längre resor där resenären engageras i olika volontärprojekt och Kahuna Travel 

producerar enbart resor där resenären ges möjlighet att utöva sporten Kitesurfing. De olika 
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specialiseringarna medför olika strategier och tankesätt, vilket gör dem intressanta att 

jämföra. De resebyråer vi kontaktat är Resia samt Tur & Retur. Resia är en rikstäckande 

resebyråkedja med 60 resebyråer, varav 59 finns på orter runtom i landet och en är 

internetbaserad. Resia säljer resor från de flesta större arrangörerna och har således ett 

väldigt brett utbud. Tur & Retur är en enskild resebyrå med kontor i Helsingborg. Tur och 

Retur har fokus på kundanpassade resor och ger ingen möjlighet till internetbokning. De har 

inga automatiska bokningar utan har personlig kontakt med samtliga kunder. Resia och Tur 

& Retur tillför ytterligare en aspekt till vårt empiriska material i och med deras skilda 

strategier och synsätt. Utöver reseförsäljarna har vi vid två tillfällen varit i kontakt med 

Peter Hellman, en erfaren reseanalytiker. Vid ett tillfälle genomförde vi en telefonintervju 

med honom och vi deltog dessutom i ett seminarium på nätet där Hellman var den som 

talade. Hellman har stor insikt i turismbranschen och är värdefull i och med att han har ett 

annat perspektiv än de som är aktiva i företagen. Hellman är dessutom författare till en 

rapport som vi använt oss av.  

Vi saknar material från resebyråer som är helt internetbaserade. Vi kontaktade ett antal av 

dessa, men på grund av naturkatastrofen på Island fick vi aldrig någon möjlighet att komma i 

närmare kontakt. Detta är beklagligt då deras synpunkter hade varit intressanta för oss, men 

i och med att de övriga informanterna har stor närvaro på Internet och att det finns 

exempel på internetbaserade researrangörer blir det material vi fått från dessa tillräckligt.  
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I tabellen nedan redogörs för vem som är informant, var de är aktiva och vad organisationen 

har för huvudsyssla. Vi har även inkluderat omsättningen för att ge en uppfattning om 

organisationens storlek. 

 

Informant Datum Insamlingsmetod Position Företag Huvudsyssla Ort 
Omsättning

1
 

2008, tkr 

Jari 
Virtanen 

2010-04-21 
Intervju hos 
informant 

VD Sembo Researrangör Helsingborg 329 274 

Johanna 
Härbst 

2010-04-21 
Intervju hos 
informant 

VD Sydafrikaresor Researrangör Helsingborg 65 632 

Maria 
Olsson 

2010-04-22 Intervju via Skype VD, en av tre Volontärresor Researrangör Stockholm 6 456 

Peter 
Hellman 

2010-04-23 Intervju via Telefon Reseanalytiker 
Hellman & 
Partners 

Analysföretag Stockholm -- 

Mikael 
Bergman 

2010-04-27 Intervju via Skype VD Kahuna Travel Researrangör Visby 279 

Tigran 
Feiler 

2010-04-27 Intervju via Skype Reseproducent Läs och Res Researrangör Stockholm 17 396 

Peter 
Hellman 

2010-04-28 
Seminarium på 
nätet 

Reseanalytiker       -- 

Bo 
Jacobsson 

2010-05-03 
Intervju hos 
informant 

Marknadschef Resia Resebyrå Göteborg 447 772 

Marianne 
Rehn 

2010-05-04 
Intervju hos 
informant 

VD Tur & Retur Resebyrå Helsingborg 23 239 

Tabell 1. Redovisning av informanter 

2.5 De genomförda intervjuerna 

För att ge våra respondenter en möjlighet att förbereda sig skickade vi ut en intervjuguide 

(Bilaga 2) till våra intervjupersoner några dagar innan intervjun genomfördes, där de kunde 

ta del av de övergripande teman våra intervjufrågor gällde.  Fyra intervjuer genomfördes på 

plats hos informanterna. Dessa intervjuer skedde i följande ordning; Jari Virtanen, VD för 

Sembo, Johanna Härbst, VD på Sydafrikaresor, Bo Jacobsson, försäljnings- och 

marknadsdirektör på Resia och Mariann Rehn, VD på Tur och Retur. Samtliga av dessa 

intervjuer genomfördes i Helsingborg. En telefonintervju genomfördes med reseanalytikern 

Peter Hellman. Övriga intervjuer har varit videosamtal där vi använt oss av det 

                                                           
1
 Se Bilaga 3 för enskilda källor 
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datorbaserade programmet Skype. Videosamtal gav oss en möjlighet att, trots avståndet 

mellan oss och vår informant, kunna utföra en mer personlig intervju än vid en 

telefonintervju. Videosamtal genomfördes med Maria Olsson, en av tre verkställande 

direktörer på Volontärresor, Mikael Bergman, grundare och ägare av Kahuna Travel samt 

Tigran Feiler, reseproducent på Läs och Res. Vi har under intervjuerna använt oss av en 

strukturerad frågeguide (Bilaga 1) som vi även har utvecklat med ytterligare frågor, då vi 

under intervjun varit öppna med att ställa följdfrågor. Vi har även deltagit i ett webbinarium 

(seminarium på nätet) med Peter Hellman. Intervjuerna som vi genomfört tog mellan en 

halvtimma upp mot över en timme att genomföra och webbinariet varade i cirka halvtimme.   

2.6 Vårt tillvägagångssätt 

Vi har till en början fokuserat på att söka vetenskapliga artiklar för att finna relevanta och 

uppdaterade teorier och information för vårt valda ämne. Dessa teorier har vi sedan 

presenterat i ett teorikapitel. I syfte att fördjupa vår kunskap och förståelse inom ämnet har 

vi dessutom genomfört kvalitativa intervjuer av personer med anknytning till 

reseförsäljarbranschen samt deltagit i ett seminarium på nätet som haft stark anknytning till 

vårt ämne. Vi har sedan använt de teorier vi presenterat för att analysera det empiriska 

material vi samlat in i syfte att besvara vår uppställda frågeställning. Detta presenteras i ett 

analyskapitel som efterföljs av en avslutning där vi diskuterar analysen och presenterar de 

slutsatser vi kommit fram till.  



 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel framförs den teori som ligger till grund för det problemområde vi valt att 

studera. Viktiga begrepp och även hur utvecklingen skett inom området tas upp i kapitlet.  

3.1 Branschanalys 

3.1.1 Internets inverkan på branschers struktur 

En branschanalys är ett sätt att skapa sig en förståelse för hur branschen är uppbyggd och 

fungerar. Branschanalysen går ut på att identifiera de komponenter som bygger upp 

branschen och vilka roller de har. Detta ger en större inblick i vilka möjligheter och hot som 

finns i branschen och hur denna kan komma att förändras.  

Ett verktyg som kan användas vid branschanalyser är Porters Five Forces modell, vilken 

illustrerar de fem krafter som formar konkurrensen i branschen. Dessa krafter är; hot från 

nya etablerare (Threat of new entrants), hot från substitut (Threat of substitute products or 

services), rivalitet mellan företag (Rivalry among existing competitors), leverantörers 

förhandlingskraft (Bargaining power of suppliers) samt kundens förhandlingskraft 

(Bargaining power of buyers) och deras betydelse för konkurrensen inom branschen. En 

analys av dessa krafter belyser hur attraktiv en bransch är, vilka som är de bakomliggande 

faktorer som styr branschens lönsamhet och kan ge en bild av hur branschen kommer 

utvecklas i framtiden (Porter 2008:80).  

Figur 1. Porters Five Forces Modell (Porter 2008:80) 
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Hot från substitut och nya etablerare 

Internet har medfört att både mängden och den geografiska utbredningen av konkurrenter 

har ökat. Inträdeskostnader har sänkts i och med att Internet har medfört att ett företag 

behöver ett mindre startkapital, då de fasta kostnaderna för att bedriva verksamhet över 

nätet är lägre. I och med försäljning på nätet så ställs mindre krav på investeringar och 

personalmängd, vilket medför att nya aktörer och eventuella substitut lättare kan ta sig in 

på marknaden (Buhalis & Law 2008:617, Porter 2001:66). Med substitut menas en produkt 

eller tjänst som har samma funktion för kunden, men som fungerar på ett annorlunda sätt 

än branschens redan existerande produkter och tjänster. Exempel på substitut kan vara 

email istället för brev och videokonferenser istället för en resa till ett möte. När hotet från 

substitut är högt så innebär det att kunderna kan använda dessa substitut och ersätta de 

ursprungliga produkterna (Porter 2008:84).  

För att etablera sig på en ny marknad krävs att man har tillgång till distributionskanaler för 

att nå ut till kunderna. I många fall kan tillgången till dessa kanaler vara begränsad, vilket 

skapar en barriär för nya etablerare. Internet kan i många fall utgöra en distributionskanal 

som är lättillgänglig för nya etablerare, ett exempel på detta är när lågkostnadsflygen gick 

förbi det traditionella resebyråledet och erbjöd sina biljetter direkt till kunderna över 

Internet. När en bransch är lättillgänglig för nya etablerare som hotar att ta 

marknadsandelar skruvar det upp konkurrensen och pressar marginalerna för aktörerna, 

som måste kämpa för att försvara sin plats och lönsamhet. Huruvida nya etableringar sker 

eller inte är mindre viktigt, det är hotet som påverkar branschen och pressar aktörerna 

(Porter 2008:80-82).  

Leverantörernas och kundernas förhandlingskraft 

Kunder och leverantörers förhandlingskraft syftar till den förmåga de har att förhandla om 

priser och villkor gentemot aktörer i branschen. Styrkan i förhandlingskraften bestäms av en 

rad faktorer. En leverantör har till exempel hög förhandlingskraft om det är lätt för 

leverantören att inleda samarbete med nya kunder, dvs. om de så kallade ”switching costs”, 

alltså kostnaden för att hitta nya kunder, är låga. Leverantörer och kunder till branschen kan 

även stärka sin förhandlingskraft genom att integrera bakåt alternativt framåt. Kunden kan 

exempelvis integrera bakåt genom att själva producera den produkt som de annars köper. 



 TEORETISK REFERENSRAM 

19 
 

En kund med hög förhandlingsmakt har möjlighet att påverka aktörerna i branschen och 

ställa krav på högre kvalitet, bättre service och lägre priser. Kunden kan dessutom ställa 

aktörerna mot varandra och spela ut dem för att pressa priser och höja kvaliteten på 

produkten eller tjänsten (Porter 2008:82–84). 

 

Rivalitet mellan företag 

Rivalitet bland aktörerna i branschen påverkas av hur intensiv konkurrensen är och på vilka 

sätt konkurrensen yttrar sig. Rivaliteten i en bransch visar sig genom olika sätt att 

konkurrera såsom priskonkurrens, lansering av nya produkter, marknadsföringskampanjer 

och förbättringar av service och tjänster. En priskonkurrens riskerar att uppstå om 

kostnaderna för byte av leverantör och kund i branschen är små. Det är generellt sett bättre 

för branschen om konkurrensen sker med andra medel än pris, till exempel 

varumärkesimage, service eller produktdifferentiering. Detta håller lönsamheten uppe då 

kunderna blir mindre priskänsliga (Porter 2008:85-86). Internet medför att kunder och 

leverantörer har allt större insyn i utbudet på marknaden. Denna transparens ger på så sätt 

kunder och leverantörer större förhandlingsmakt, då de kan jämföra olika företags utbud 

med varandra. Företag kan inte heller idag ”mörka” eventuella prispålägg på sina produkter. 

Hög prismedvetenhet och låga ”switching costs” gör att priskonkurrensen ökar (Buhalis & 

Law 2008:617, Bakos 1998 i Shin 2001:165). 

 

3.2 Disintermediering- Mellanhanden hoppas över 

3.2.1 Resebyråns funktion 

Resebyråer fungerar som en mellanhand mellan arrangörer och kunder, de är återförsäljare 

av flyg och resor från olika typer av leverantörer och arrangörer. Deras arbete innefattar tre 

huvudsakliga uppgifter vilka är att agera som informationsspridare, transaktionsverkställare 

och reserådgivare (Zehrer & Möschl 2008:361). Resebyråer arbetar alltså i hög grad med 

information, vilket Internet har gjort tillgängligt för allmänheten. Lätthanterlig information 

har gjort att flygbolag, arrangörer av resor och hotell har kunnat marknadsföra sig direkt till 

slutkunden. Kunderna kan lätt göra egna bokningar på nätet samt ta del av diverse 
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erbjudanden från alla delar av distributionskedjan (Barnett & Standing 2000:144-145, 

Buhalis & Law 2008:611).   

 

Figur 2. Traditionell distributionsmodell inom turismindustrin (Zehrer & Möschl 2008:362) 

 

Internet har förenklat och sänkt kostnader för transaktioner, vilket gör att det blir smidigare 

för researrangörer att ta direkt kontakt med kunden. Resebyrån har traditionellt sett 

förenklat kontakten mellan kund och arrangör, men denna roll är nu hotad. Leverantören 

kan numera kommunicera direkt med och marknadsföra sig direkt till kunden istället för att 

gå via en resebyrå; det sker en disintermediering. Disintermediering innebär att antalet 

mellanhänder mellan slutkund och producent minskar genom användningen av Internet 

(Tapscott 1996 i Barnett & Standing 2000:145). Som figuren nedan visar så går alltså 

researrangören direkt till kunden istället för att den först skall gå via en resebyrå.  

 

 

 

 

3.2.2 Företagens anpassar sig till Internet- Virtuella Organisationer 

Fernström skrev redan år 2000 att resor kan ses som den ideala produkten för försäljning 

över Internet och att denna försäljning skulle komma att öka allt mer i framtiden och att det 

skulle bli ett måste att finnas på nätet (Fernström2000:49-50). När ett företag gör nätet till 

en försäljningskanal så ger företaget sig in på en ny marknad, den elektroniska marknaden. 

När dessa företag vistas på den elektroniska marknaden så får de vissa fördelar. Dessa 

fördelar kan bland annat vara att Internet medför att ett företag kan följa kundens beteende 

på nätet och utifrån denna kartläggning kunna erbjuda kunden ett skräddarsytt erbjudande 

Reserrangör Resebyrå Kund

Researrangör Resebyrå Kund 

Figur 3. Illustration av disintermediering 
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utan att ha träffat kunden personligen.  Däremot finns det andra faktorer som bristen på det 

personliga mötet och det fysiska kontoret kan medföra. Dessa är osäkerhet kring betalning 

och svårigheter att värdera kvaliteten på den produkt man köper (Fernström 2000:46).  

Företag som ger sig ut på Internet och till stor del eller helt sköter sin kommunikation och 

sina kontakter via elektroniska medel kan benämnas som virtuella organisationer. Ofta är 

dessa virtuella organisationer även starkt fokuserade på sin kärnverksamhet och samarbetar 

i nätverk med andra organisationer för att komplettera sina egna tjänster (Manzin & Kodric 

2009:47-48). På så sätt kan företagen fokusera på den aktivitet de är bäst på och utnyttja 

andra företags specialiteter för att presentera en komplett tjänst eller produkt för kunden. I 

kombination med effektiv användning av Internet medför detta att företagen ger sken av att 

vara större med ett bredare utbud än vad de i realiteten är (Manzin & Kodric 2009:47-48). 

Idag finns resebyråer som opererar och bedriver försäljning på nätet; de kan ses som 

virtuella resebyråer (Barnett & Standing 2000:149).  

Porter är kritisk till virtuella organisationer då han anser att fokus endast på 

kärnverksamheten urholkar ett företag och gör att det blir mindre differentierat (Porter 

2001:64). Dessa organisationer har dock setts som ett hot till den mer traditionella formen 

av företag inom samma bransch (Barnett & Standing 2000:145). Ett tydligt exempel är hur 

nätbokhandeln Amazon.com konkurrerar mot fysiska bokaffärer.  

3.3 Den värdeskapande processen 

Nedan presenteras två olika sätt att se på värdeskapande och nätverkande i branscher som 

starkt präglats av Internet och informationsteknologi. Värdenätet är en vidareutveckling av 

den mer traditionella värdekedjan men är anpassad för användning i branscher där Internet 

spelat en viktig roll. The Value Integration Model är en modell som synliggör behovet av en 

nätverkande aktör inom e-handeln som administrerar informationen tillgänglig på nätet. 

3.3.1 Värdekedja  Värdenät 

Den kedja av aktiviteter som utförs i skapandet och levererandet av en tjänst eller en vara 

kallas för värdekedjan, en term som Michael E Porter (1985) givit upphov till. Värdekedjan är 

ett linjärt schema över produktionsprocessen som synliggör var de huvudsakliga 
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kostnaderna och värdeskapande momenten återfinns. Kedjan följer produkten eller 

tjänstens produktionsprocess och beskriver vilka aktiviteter som bidrar till att ge denna 

värde längs vägen (Porter 2004:36). Ett företags strategi bör anpassas till hur dess 

värdekedja ser ut (Porter 2001:74ff). Eftersom varje moment i den värdeskapande 

produktionsprocessen länkas samman med information (skapande av, utvärdering av och 

överföring av information) så har informationsteknologier haft stort inflytande på just 

värdekedjan (Porter 2001:74ff, Zhao et al 2009:522ff). Den traditionella värdekedjan har 

kritiserats både vid användning inom tjänstesektorn (Stabell & Fjeldstadt 1998:413) och vid 

användning i branscher där Internet har haft hög inverkan (Porter2001:67, Zhao et al 

2009:522). Dess linjära form skymmer, snarare än synliggör, värdeskapandet i denna typ av 

branscher där den värdeskapande processen inte följer samma linjära process som vid t.ex. 

tillverkningen av en fysisk produkt (Stabell & Fjeldstadt 1998:413).  

Att istället studera värdeskapande genom ett värdenät innebär en rad fördelar. Värdenätet 

är en vidareutveckling av värdekedjan som illustrerar hur värdekedjans linjära 

kommunikation brutits upp och det linjära tankesättet frångåtts. Värdenätet kan med fördel 

appliceras på informationsrika branscher där Internet har haft stor genomslagskraft och där 

företagens främsta resurser består av information (Zhao et al 2009:522). Värdenätet kan 

därför användas för att studera den värdeskapande processen i turismbranschen (Stabell & 

Fjeldstadt 1998:413, Zhao et al 2009:522). Zhao et al (2009) diskuterar hur värdenätet kan 

användas för att studera e- handel inom turismbranschen. I den värdeskapande processen 

ingår då leverantörer, researrangörer, resebyråer och kunder (Zhao et al 2009:522).  

Researrangörer och resebyråer är båda mellanhänder mellan leverantörerna och kunderna. 

Med leverantörer menas t.ex. restauranger, hotell och transport. Kunden är i detta fall 

turisten.  

Värdenätet förklarar den värdeskapande processen som ett nätverk av olika aktörer och 

aktiviteter, istället för en kedja, där alla aktörer i värdenätet har möjlighet att komma i 

direktkontakt med varandra (Stabell & Fjeldstadt 1998:413, Zhao et al 2009:522ff). Då Zhao 

et al (2009) applicerat nätverket på en hel bransch sker vissa kategoriseringar av de olika 

aktörerna som deltar i den värdeskapande processen. Inom nätverket grupperas de aktörer 

vars värdeskapande aktivitet liknar varandra. Till gruppen leverantörer räknas t.ex. både ett 

hotell eller en restaurang. Inom dessa grupperingar finns möjlighet till interaktion på ett 
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horisontellt plan. Med horisontell kommunikation menas samarbete och kommunikation 

mellan dessa likartade aktörer. Horisontellt samarbete bidrar till ökad kompetens inom 

deras verksamhetsområde. Ett samarbete mellan olika leverantörer, t.ex. hotell, 

restauranger och transporter, på ett resmål kan bidra till att öka destinationens 

attraktionskraft vilket i slutändan skapar värde för leverantörer verksamma på 

destinationen ifråga (Zhao et al 2009:524–525).  

Möjligheten för olika aktörer att kontakta varandra via Internet skapar även en möjlighet för 

dem att bedriva e-handel med varandra (Zhao et al 2009:523).  Här blir skillnaden mellan 

värdekedjan och värdenätet tydlig, eftersom värdekedjan förutsätter att produkten måste 

passera en förutbestämd väg för att nå slutkunden. I värdenätet är det upp till varje aktör 

att avgöra vem denne vill vända sig till för köp, försäljning eller distribution av en produkt 

(Zhao et al 2009:523).  

Skulle en aktör i värdenätet inte tillföra något mervärde så blir den utkonkurrerad, då 

förenklad kommunikation mellan olika deltagare i värdenätet gjort att ingen av aktörerna 

längre är beroende av den andre för sin verksamhet. Detta leder till en optimering av 

värdenätet, då alla aktörer måste kämpa för att behålla sin plats i ledet (Zhao et al 

2009:524). 

3.3.2 Value Integration Model  

En generell trend för värdeskapande inom e-handel är att den aktivitet som främst står för 

värdeskapande i produktionen av en vara eller tjänst sker nära kunden. Att den 

värdeskapande aktiviteten uppstår så pass nära kunden beror på att en så stor del av värdet 

uppstår i koordinationen av tidigare värdeskapande moment.  Det har visats att kunden inte 

längre efterfrågar enstaka varor eller tjänster utan sammansättningar av enstaka produkter. 

Av denna anledning så består den största värdeskapande aktiviteten i att sätta ihop det 

produktpaket som kan tillfredställa kunden på det mest personligt utformade sättet. För att 

hitta och få tillgång till de enstaka delarna som ingår i den personliga ”paketlösningen” så 

krävs samarbeten mellan olika företag och mellan olika branscher (Fragidis et al 2006:279). 

Fragidis et al (2006) har tagit fram en modell som illustrerar den elektroniska marknaden, 

vilken innefattar alla aktörer som är verksamma på nätet och som använder Internet och 
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informationsteknologi i handel och kommunikation. Den elektroniska marknaden innehåller 

många aktörer, vilket gör att den är fragmenterad och saknar en tydlig struktur. Detta 

skapar ett behov av en organisatör som underlättar interaktionen mellan kund och 

leverantör. ”The Value Integration Model” (Figur 4)  visar hur man kan samla upp aktörerna i 

den utspridda e-marknaden. Modellen visar bredden av aktörer som bör delta i ett nätverk 

vars mål är att generera kundvärde. Tanken är att kunden via nätverket ska få tillgång till en 

så pass spridd mängd aktörer att denne, med hjälp av en organisatör, ska kunna sätta ihop 

en produkt som tillfredställer en mängd av kundens olika behov i ett och samma köp. 

Företag verksamma på nätet eller inom branscher som uppvisar likheter med e-marknaden 

kan använda sig av modellen för att lättare bygga upp ett nätverk som innehåller alla de 

delar som kan vara av värde för dess kunder (Fragidis et al 2006:283). Aktörerna i nätverket 

kretsar kring en administratör (Value Integrator), som är den centrala aktören vars roll är att 

skapa och kontrollera hela systemet och få interaktionen mellan deltagare i nätverket att bli 

en värdeskapande process. Administratören är den som erbjuder kunden tillgång till det 

stora antalet aktörer och det stora antalet möjliga sammansatta tjänster. Kunden står i 

direkt kontakt med administratören och kan enbart få tillgång till nätverket genom att gå via 

administratören (Fragidis et al, 2006:280ff).  

 

Figur 4. The Value Integration Model (Fragidis et al 2006:281) 

Den elektroniska marknaden uppvisar stora likheter med marknaden för turism vilket gör 

”The Value Integration Model” (Figur 4) lämplig för användning av reseförsäljare (Fragidis et 

al, 2006:283ff). En reseförsäljare är ett bra exempel på en administratör då denna skapar ett 

nätverk som ligger till grund för vad de kan erbjuda sina kunder. Resesäljares framgång 
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bottnar ofta i dennes förmåga att sätta ihop enskilda produkter till ett för kunden mer 

värdefullt produktpaket.   

”The Value Integration Model” har fler beståndsdelar än administratören och kunderna. I 

figuren ovan illustreras de olika aktörerna som verkar inom nätverket. De olika aktörerna är 

underordnade leverantörsnätverk, myndigheter, offentliga verksamheter och förmedlare av 

information. De underordnade leverantörsnätverken är mindre nätverk bestående av 

enskilda aktörer på exempelvis en destination. En huvudleverantör samordnar dessa mindre 

aktörer och agerar länk mellan dem och administratören i nätverket. Exempel på 

myndigheter kan vara ambassader och andra institutioner som t.ex. kammarkollegiet. En 

förmedlare av information kan vara en aktör som bidrar med information länkad till det som 

efterfrågas av kunden, t.ex. ett forum på nätet eller en hemsida vars enda syfte är att sprida 

information om t.ex. ett resmål (Fragidis et al, 2006:281). 

Några av de faktorer som karaktäriserar denna modell är att den är starkt kundfokuserad, 

det är ett dynamiskt nätverk där samarbete mellan aktörerna skapar högst personliga 

lösningar för kunden. Med ”dynamiskt” menas att nätverkets värde ständigt uppgraderas 

allteftersom medverkande aktörer utvecklas. Då även kunder ingår i detta nätverk så kan 

modellen därför användas för att studera kundbeteende och trender inom industrin. Utifrån 

sammansättningen av produkter som efterfrågas av kunden kan man dra slutsatser rörande 

deras preferenser (Fragidis et al, 2006:280ff).  

3.3.3 Teorierna i praktiken 

En branschanalys syftar till att ge en inblick i branschen för att förstå dess egenskaper och 

skapa en bild av konkurrenssituationen. Resebranschen kan tydas som en process där 

utveckling ständigt sker till följd av nya teknologier. För att se hur reseförsäljningsbranschen 

har förändrats så är Porters Five forces modell ett bra verktyg för att få en djupare 

förståelse hur en bransch idag ser ut. Branschanalysen klargör hur hotet från nya etablerare 

ser ut, hur den interna konkurrensen fungerar samt vilken förhandlingskraft kunder och 

leverantörer har gentemot aktörerna inom branschen.   

För att studera disintermediering och den värdeskapande processen inom turismbranschen 

kommer vi använda oss av värdenätet.  För att studera hur en reseförsäljares nätverk kan 
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skapa värde kommer vi använda oss av The Value Intergration Model. Modellen är anpassad 

till branscher där marknaden är heterogen, där många aktörer från olika områden måste 

samarbeta för att tillfredställa kunden och där möjligheten till personliga erbjudanden är 

stor, vilket gör att den är väl lämpad för turismbranschen (Fragidis et al, 2006:283ff). 

För att få en djupare förståelse hur branschen idag ser ut och hur reseförsäljare idag väljer 

att positionera sig för att skapa värde för kunden, så fodras information från aktörer insatta 

i ämnet. Detta kommer att presenteras i följande kapitel.  



 

4 FOKUS PÅ VERKLIGHETEN 
Följande kapitel belyser hur reseförsäljare upplever den förändring som Internet har fört 

med sig inom reseförsäljningsbranschen och hur de arbetar för att skapa värde för kunden. 

4.1 En komplex bransch 

I detta kapitel belyser vi på vilket sätt Internet har förändrat reseförsäljarbranschen och vilka 

funktioner aktörerna inom branschen har idag. Vi kommer att analysera branschen med 

hjälp av Porters modell Five forces, diskutera de förändringar som skett i relation till 

Internets uppkomst och titta på hur reseförsäljarnas funktioner inom branschen skiftat. 

Reseförsäljarbranschen innefattar de aktörer som dels producerar, men främst säljer resor 

till konsumenter. 

4.1.1 Två branscher blir en 

Reseförsäljarbranschen är komplex och svår att på ett tydligt sätt definiera. 

Researrangörerna och resebyråerna som tidigare befunnit sig i varsin bransch där 

researrangörer agerat leverantörer till resebyråerna, har nu integrerats i en och samma 

bransch. Hellman (2010-04-23) ser hur definitionen av researrangör och resebyrå glider 

närmare varandra. I Sverige har arrangörsföreningar börjat gå samman med SRF (Svenska 

Resebyråföreningen) (Hellman 2010-04-23). De gamla funktionerna där resebyråer säljer 

researrangörers produkter finns till viss del kvar samtidigt som en konkurrens uppstått dem 

emellan eftersom båda parter numera säljer resor. Kunderna kan nu köpa direkt från 

leverantörerna, alltså arrangörerna (Barnett & Standing 2000:144–145, Buhalis & Law 

2008:611). Bo Jacobsson på Resia ser en stor skillnad på nu och då. Innan Internet kom var 

arrangörerna beroende av de lokala resebyråerna för att nå ut med sina resor. De kunde 

inte ha egna kontor runtom hela landet vilket ledde till att direktförsäljning från 

researrangörer koncentrerades till de tio största städerna. I resten av landet fick aktörer 

som Resia och andra resebyråer ta hand om distributionen av deras resor. Idag är det 

tuffare för resebyråerna att få en del av den kakan då alla arrangörer idag har någon form av 

Internetbokning. Hela det utbud som finns hos Resia finns även tillgängligt på nätet, direkt 

hos arrangören (Jacobsson 2010-05-03). Idag kan kunderna själva göra mycket av det jobb 
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som resebyråerna gjorde tidigare. För 17 år sedan gick nästan all försäljning av resor via 

resebyråer, nu kan kunderna själva boka och göra prisjämförelser via nätet. Resebyrån Tur 

och Retur erbjuder ingen möjlighet att boka sina resor på Internet, och Marianne Rehn 

(2010-05-04) säger att deras marginaler blivit sämre sedan Internet introducerats och att de 

sjunkit för varje år. Tur och Retur har helt enkelt tappat en del av sin försäljning, såsom 

enklare resor och enskilda bokningar av flygbiljetter, till andra aktörer (Rehn 2010-05-04).  

Resebyråerna ser alltså hur kunderna går förbi dem och istället vänder sig direkt till 

researrangörerna, vilket innebär att resebyråerna tappar en del av sin marknad till sina egna 

leverantörer. Situationen är dock mer komplex än så, då även researrangörerna kan 

passeras. I och med Internet har det uppkommit helt nya kanaler för försäljning av 

turismrelaterade produkter, som ligger utanför både researrangörernas och resebyråernas 

räckvidd. Som ett exempel på detta nämner Hellman (2010-04-23) sajten Blocket.se. Där 

säljs olika typer av biljetter och lägenhets- och hus-uthyrning sker både i Sverige och 

utomlands. Blocket är ett forum där säljare och köpare kan mötas och det kan röra sig om 

privatpersoner som säljer till privatpersoner (Hellman 2010-04-23). 

4.1.2 Hotet från nya etablerare och substitut 

Idag har konsumenter möjlighet att ta del av stora mängder information som finns 

tillgängligt på Internet. Konsumenterna kan med endast några klick i cybervärlden själva 

söka och boka en egen resa. I och med Internets intåg på marknaden och de förändringar 

som skett är det svårt för aktörerna inom resebranschen att inte ta ställning till hur man ska 

förhålla sig till Internet idag (Fernström 2000:18-19,49).  

Porter (2008:80) talar om hot från nya etablerare, och vad som avgör om detta hot är stort 

eller litet. En reseförsäljares nätverk kan fungera som en barriär för nya reseförsäljare som 

letar sig in i branschen, då dessa begränsar tillgången till distributionskanaler mot kunderna 

(Porter 2008:80-82). Utbredning av nätet och den kompatibilitet som finns bland nätets 

aktörer binder dess deltagare till nätverket. Det har framgått att vissa informanter t.ex. kan 

ha affärsavtal eller en relation med sina leverantörer som säkerställer att de är deras enda 

kontakt i Sverige (Olsson 2010-04-22, Härbst 2010-04-21). Det finns dock mycket som talar 

för att hoten från nya etablerare är stort, trots dessa nätverk. 
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Reseförsäljarbranschen är idag lättillgänglig för nya aktörer tack vare de förändringar som 

Internet medfört. Låga investeringar i samband med inträde på marknaden är en av de 

faktorer som ökar hotet från nya etablerare (Porter 2001:66). Internet har effektiviserat 

administration och minskat behovet av personal och har därigenom sänkt de fasta 

kostnaderna för reseförsäljare (Hellman 2010-04-23). Detta tillsammans med följande citat 

från en av våra informanter illustrerar tydligt att hotet från nya etablerare är stort; ”Det är 

på det viset idag att vill du starta en resebyrå imorgon så kan du och jag göra det lätt, det är 

inga problem som helst. Vi sätter upp en sajt och ringer ett par sådana här gigantiska 

wholesalers som har färdiga bokningsmotorer och det ena och det andra och så brassar vi 

på” (Virtanen 2010-04-21). 

Även Mikael Bergman på Kahuna Travel, som själv är en liten och relativt ny aktör, känner av 

hotet från nya etablerare. Samtidigt anser han att det leder till en hälsosam konkurrens då 

den ökar medvetenhet kring hans verksamhet, vilket gynnar honom. Etablerade företag 

måste dock kämpa hårdare för att finnas kvar, vilket i sin tur gynnar kunderna (Bergman, 

2010-04-27). Hot från nya etablerare är alltså inte alltid av ondo för de redan etablerade 

aktörerna, även om de riskerar att tappa marknadsandelar.  

Reseförsäljarbranschen präglas idag av ett överhängande hot från nya aktörer som vill in på 

marknaden. Detta hot bidrar till ökad konkurrens mellan reseförsäljare, vilket bidrar till en 

priskonkurrens som pressar ner vinstmarginalerna inom branschen (Porter 2008:80–82). 

Porter (2008:84) talar även om att branscher kan vara utsatta för hot från substitut. I 

reseförsäljarnas fall skulle det röra sig om en produkt som ersätter kundernas behov att 

resa, dvs. ersätter själva resan med något annat. Inga av informanterna har talat om några 

sådana substitut eller hot om dess uppkomst. Det visar att reseförsäljarbranschen idag inte i 

någon större mening är utsatta för denna typ av hot.  

4.1.3 Leverantörer och kunders förhandlingskraft  

Barnett & Standing (2000:144–145) och Buhalis & Law (2008:611) nämner att Internet gjort 

information tillgänglig och lätthanterlig för allmänheten. Reseanalytikern Peter Hellman 

(2010-04-23) har en stor inblick i branschen som helhet, då han bland annat har skrivit 

rapporter inom ämnet Internet och resebranschen (Hellman 2010-04-28). Han utvecklar 

detta och menar att denna lättillgänglighet till information gör att kundernas 
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förhandlingsmakt gentemot reseförsäljare ökar. Kunskapen om var de kan hitta information 

om de resor och tjänster de skall köpa har ökat (Hellman 2010-04-23). Kunden kan passera 

reseförsäljare och producera sina egna resor (Tapscott 1996 i Barnett & Standing 2000:145) 

vilket innebär att risken för disintermediering är stor. Internet har underlättat för 

konsumenter att sätta ihop sin egen paketresa och boka alla separata delar själv. Det är lätt 

och i princip kostnadsfritt för kunden att välja mellan olika leverantörer. För en kund finns 

generellt sett inga hinder alls för att byta försäljare från resa till resa (Virtanen 2010-04-21) 

vilket ger dem hög förhandlingskraft (Porter 2008:83). Samtidigt begränsar detta kundernas 

förhandlingskraft, då en av Internets fördelar är att reseförsäljare kan nå ut till en större 

kundgrupp och på så vis hitta nya kunder (Feiler 2010-04-27, Hellman 2010-04-23). 

Kunder som har en stark förhandlingskraft kan ställa krav på kvalitet, service och även pris 

(Porter 2008:82-84). Reseförsäljarna är väl medvetna om vikten av kvalitet. För att behålla 

sina kunder arbetar de därför mycket med service, t.ex. personlig rådgivning. Detta sker till 

följd av att kunderna väljer bort resesäljarna om de upplever att de kan skapa eller hitta ett 

bättre alternativ på egen hand. En viktig faktor som reseförsäljarna tar i beaktning är priset, 

då reseförsäljarna generellt sett upplever att deras kunder är priskänsliga (Härbst 2010-04-

21, Jacobsson 2010-05-03, Feiler 2010-04-27, Olsson 2010-04-22, Virtanen 2010-04-21).  

De arrangörer som har en starkt nischad verksamhet (Härbst 2010-04-21, Bergman 2010-04-

27, Feiler 2010-04-27, Olsson 2010-04-22) tar även upp problemet med att kunder först 

samlar information om resor hos olika arrangörer och sedan bokar allt själva vid sidan om. 

Härbst (2010-04-21) menar att anledningen till att kunder utnyttjar arrangörer på detta sätt 

grundar sig i en rädsla att bli lurade, att i slutändan få ett högre pris än vad de kan 

åstadkomma vid egen bokning. Härbst menar att priserna i slutändan inte skiljer sig speciellt 

mycket (Härbst 2010-04-21). För Virtanen (2010-04-21) är inte detta ett lika stort problem, 

då Sembo som är en arrangör med ett bredare och mer generellt utbud, även säljer 

separata delar av sina paketresor såsom flygstolar och hotellrum på sin hemsida. Därigenom 

tappar de inte lika stor andel kunder till enskilda flygbolag och hotell, även om kunderna 

inte bokar hela paket hos dem (Virtanen 2010-04-21).  

Kunden kan alltså numera köpa en resa direkt hos leverantören, vilket återspeglas i 

leverantörernas beteende. De kan välja att marknadsföra sig till kunder direkt utan att gå via 
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aktörerna inom resesäljarbranschen och på så vis öka sin förhandlingskraft. På 

Sydafrikaresor märks detta tydligt då det ibland händer att ett hotell de samarbetar med 

kontaktar Sydafrikaresor och undrar om inte de kunder som bokat direkt hos hotellet 

egentligen skulle bokat via Sydafrikaresor. Det händer även att hotellen hänvisar kunden 

tillbaka till företaget (Härbst 2010-04-21). I det här fallet har Sydafrikaresor en god kontakt 

med sitt hotell, som av lojalitet väljer att kontakta företaget. Är lojaliteten svagare kan 

hotellet använda detta som ett förhandlingsargument gentemot Sydafrikaresor eller helt 

enkelt skaffa sina kunder själv.  

Att integrera bakåt på detta sätt, att kunder och leverantörer utmanar reseförsäljare på 

deras egna villkor är ytterligare ett sätt för kunderna att stärka sin konkurrenskraft (Porter 

2008:82-84). Porter (2008:82-84) talar om att denna integration bakåt alternativt framåt 

som ett sätt för kunder och leverantörer att stärka sin förhandlingsposition. Kunden blir 

reseproducent och leverantörer marknadsför sig direkt till kunden och agerar reseförsäljare. 

Reseförsäljare står relativt maktlösa mot kundernas beteende, men för att förhindra att 

kunden själv går direkt till leverantören tror Härbst (2010-04-21) på Sydafrikaresor på en 

personlig kontakt och att få kunden att förstå att de är experter på sitt område. Har 

resesäljaren haft personlig telefonkontakt med kunden, istället för enbart mailkontakt, tror 

Härbst att chansen är större att behålla kunden.  

I ett försök att värja sig mot kundernas kopierande av reseförsäljarnas paket, begränsar 

arrangörerna den information de ger ut till kunderna (Härbst 2010-04-21). Researrangören 

Läs och Res är också medvetna om att kunder kan kopiera deras resor, trots detta är de 

ganska öppna med uppläggen på resan. Denna öppenhet menar de är nödvändig då 

kunderna vill veta vad det är de köper. För att behålla kunderna hos sig är Läs och Res 

beroende av det mervärde de lyckas skapa för kunden. Tigran Feiler på Läs och Res nämner 

dock precis som Härbst (2010-04-21) att de inte delar med sig av all information. Kunderna 

får inte veta namnen på hotellen i förväg och inte heller vilka samlingsplatser som gäller och 

olika kontaktuppgifter. Denna information delges kunderna i form av utskick per post efter 

bokad resa, ca två veckor innan avfärd (Feiler 2010-04-27).  

Lättheten för kunderna att byta reseförsäljare och möjligheterna för både kunder och 

leverantörer att integrera in i branschen och själva skapa produkter leder till att deras 
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förhandlingskraft gentemot reseförsäljarna är stor. Enligt Porter (2008:82-84) kan starka 

kunder pressa priser genom att Internet möjliggör jämförelser av reseförsäljarna. De kan 

dessutom ställa krav på kvalitet, då de har möjlighet att själva tillgodose sina resebehov om 

de upplever att reseförsäljarnas alternativ inte är bra nog. Starka leverantörer minskar 

reseförsäljarnas lönsamhet (Porter 2008:82-84). 

4.1.4 Rivaliteten ökar 

Kunderna själva jämför enkelt försäljarnas priser samtidigt som de kan boka det mesta på 

egen hand direkt från samma leverantörer som reseförsäljarna.  För att undvika detta måste 

reseförsäljarna pressa sina priser, det uppstår alltså en priskonkurrens till följd av att 

kostnaderna för att byta leverantör är små (Porter 2008:85-86, Buhalis & Law 2008:617,  

Bakos 1998 i Shin 2001:165).  

För de reseförsäljare som når en stor kundvolym via internetförsäljning är priset en viktig 

konkurrensfördel. Virtanen (2010-04-21) nämner att den effektivare försäljningen och de 

kostnadsbesparingar inom företaget som Internet medfört ökat vinstmarginalerna, vilket 

bidragit mycket till deras lönsamhet. Effektiviseringspotentialen som Internet för med sig är 

inte tillgängliga för de aktörer som valt att differentiera sig. De nischade aktörernas 

produkter är för specifika för att en volymförsäljning via Internet skall vara möjlig vilket gör 

att priset inte är deras främsta konkurrensfördel. De konkurrerar istället med andra värden 

såsom utbud av produkt, kvalitet eller service. Porter (2008:85-86) menar att det är en 

fördel för aktörerna i branschen om det finns utrymme för att konkurrera med andra 

faktorer än endast priset. De nischade reseförsäljarna fokuserar på att uppfylla de krav på 

kvalitet, service och trygghet som kunderna ställer. Lyckas de att konkurrera med dessa 

medel minskar detta kundernas priskänslighet (Porter 2008:85-87). Även Bergman (2010-

04-27) är inne på samma linje, då han menar att ett måste inom många branscher är att 

nischa sig. Att nischa sig innebär att du har färre direkta konkurrenter, vilket delvis leder till 

kostnadsfördelar då du behöver lägga mindre pengar på marknadsföring eftersom det blir 

lättare att sticka ut på nätet. Det leder även till ökad förhandlingsmakt eftersom det inte 

finns lika många alternativ (Bergman 2010-04-27). 
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4.1.5 En utsatt bransch 

Konkurrensen i reseförsäljarbranschen är hög och marginalerna små. Aktörerna är hela 

tiden utsatta för nyetableringar som vill ta sig in på marknaden, samtidigt som kunderna 

ställer höga krav på både pris och kvalitet. Leverantörerna har insett att de kan 

marknadsföra sig direkt till kunderna, vilket gör att de kan gå in och konkurrera i 

resebranschen och ta kunder av reseförsäljarna. Branschen är på så vis utsatt, med stora hot 

mot aktörerna både i och utanför, vilket ökar konkurrensen i branschen. För att redan 

etablerade aktörer samt nya ska ha en möjlighet att konkurrera på marknaden så gäller det 

att fokusera på strategier som skapar bättre förutsättningar för dem själva och kunderna. 

Det som kan skönjas inom reseförsäljarbranschen är således att antingen vara inriktad på 

volym, där det handlar om att sälja så mycket som möjligt, eller att du är mer specialiserad 

och kan erbjuda kunden ett mervärde i form av din kompetens och service.  

I följande del analyseras hur Internet har påverkat reseförsäljare och hur de kan utnyttja 

Internet med målet att skapa mervärde till den produkt de erbjuder sina kunder.  

 

4.2 Det handlar om mervärde  

Denna del i uppsatsen belyser hur resesäljare idag arbetar för att skapa värden som innebär 

fördelar både för dem själva och för deras kunder. Vi kommer belysa problematiken som 

uppstår i denna process.  

4.2.1 En överblick 

Lyckas inte reseförsäljaren kommunicera det mervärde som den skapar så kan 

disintermediering ske. Problemet med disintermediering illustreras med hjälp av 

värdenätet. För att analysera hur administration av ett nätverk kan skapa värde används 

”The Value Integration Model”.  

 I detta kapitel lyfts två typer av arbetssätt bland reseförsäljare fram: de nätbaserade 

”virtuella organisationerna” och de som fortfarande använder sig av det fysiska kontoret 

som ett medel för att skapa värde för kunden. Oavsett vilken av ovan nämnda arbetssätt så 

kan två övergripande arbetsuppgifter skönjas hos alla våra informanter; kvalitetssäkring av 
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resor och att erbjuda tidsbesparing. Vid en mer ingående analys av deras svar framgår det 

att det mesta av aktiviteterna som sker inom verksamheterna kan kopplas till en gemensam 

framgångsfaktor; deras förmåga att bygga nätverk och skapa relationer.  

4.2.2 Steget in på den elektroniska marknaden  

Reseförsäljare som idag bedriver största delen av sin verksamhet på nätet kan ses som 

virtuella organisationer (Barnett & Standing 2000:145,149, Manzin & Kodric 2009:47–48). 

Vissa forskare menar att dessa virtuella reseförsäljare minskar vikten av den traditionella 

resebyrån (Zehrer & Möschl 2008:359–360). Andra forskare anser dock att de som kommer 

bli vinnare är de som förmår hitta en strategi som balanserar den virtuella och den fysiska 

konkurrensmiljön (Hamilton 2007, Hellman & Bergman 2009:19, Porter 2001:64, Zhao et al 

2009:525).  

Olika kundsegment har olika behov och köpbeteenden. Reseförsäljare bör bestämma vilket 

segment de vill satsa på och anpassa sitt arbetssätt därefter. Affärsresenärer bokar gärna sin 

resa på nätet. Den äldre generationen och de som reser sällan efterfrågar däremot i högre 

grad de fysiska reseförsäljarna (Buhalis 1998:414ff). Ett exempel på detta är att Tur & Retur, 

som inte erbjuder någon möjlighat att boka via nätet, har sin största kundkrets inom 

segmentet personer över 50 år med en god ekonomisk situation (Rehn 2010-05-04). De 

reseförsäljare vi kommit i kontakt med har alla sina egna sätt att balansera den virtuella och 

den fysiska miljön, anpassat efter sin kundgrupp. På nätresebyrån Volontärresor nämner de 

att de har en äldre kvinnlig anställd, vilket enligt dem skänker unga resenärer och deras 

föräldrar trygghet i samband med en bokning. Resias målgrupp är mindre orter i Sverige, där 

enbart ett par resebyråer kan finnas. Deras strategi består då i att samla alla möjliga typer 

av resor under ett tak och att etablera personliga relationer med sina kunder. Även de har 

en hemsida, men ser värdet av att vara en av de få reseförsäljare fysiskt närvarande i mindre 

städer (Jacobsson 2010-05-03). Ytterligare ett exempel där man kombinerar e-handel med 

fysisk närvaro är nätresearrangören Kahuna Travels strävan att finnas där deras kunder 

finns, dvs att ha en representant närvarande på Kite-event runtom i Sverige och världen 

(Bergman 2010-04-27). Reseanalytiker Peter Hellman (2010-04-23) kommer med förslag på 

hur man kan kombinera fysisk närvaro och nätbaserad verksamhet. Han tror att 

”ambulerande kontor” kan komma att bli alltmer populärt. Med ambulerande kontor menas 
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temporära kontor som enbart återfinns under perioder på året då antalet bokningar är extra 

högt. Vi kan dock se att oavsett om reseförsäljaren väljer en nätbaserad strategi eller en 

strategi som bygger på fysisk närvaro hos kunden så bör denne se vilka aktiviteter som 

skapar värde för kunden samt vilka aktiviteter som skapar värde för företaget. Risken är 

annars att falla i den sits som t.ex. Resia har hamnat i, att kunden utnyttjar resebyråns 

rådgivning och sedan går hem och själv bokar resan på nätet (Jacobsson 2010-05-03).   

Hellman (2010-04-23) påpekar att reseförsäljare på Internet är väldigt opersonliga och att 

kunden inte minns vilka sajter de varit inne på. Att balansera den virtuella och den fysiska 

miljön kan vara ett sätt för nätbaserade reseförsäljare att stärka sitt varumärke hos kunder 

samtidigt som de skapar ett mervärde för kunden genom att anpassa sitt arbetssätt efter 

kundens preferenser. Det är viktigt för reseförsäljare att lyckas kommunicera detta 

mervärde till kunderna, då de annars riskerar att kunden vänder sig direkt till leverantören. 

Reseförsäljaren som endast tillåter bokning via Internet, dvs. virtuella resebyråer, riskerar 

även att påverkas av de risker som är förknippade med avsaknaden av personliga möten, 

såsom otryggheten vid betalningar och värderingen av kvaliteten på den produkt som säljs 

(Fernström 2000:46). Detta kan förmodligen avhjälpas till viss del via personlig kundservice, 

men det gäller för företaget att ställa för och nackdelarna emot varandra när man väljer 

strategi.  

4.2.3 Snöbollseffekten - Värdet ökar längs vägen 

Precis som en snöboll växer sig större ju längre du rullar den i snön, så växer värdet av en 

produkt i varje steg i produktionen den tar. I denna del diskuteras hur reseförsäljare arbetar 

för att tillföra värde i denna process. Vi ser att de tillför värde i form av tidsbesparande, 

kvalitetssäkrande och trygghetsingivande aktiviteter.  

Att analysera den värdeskapande processen för e-handel med resor med hjälp av 

värdenätet tydliggör problemet med disintermediering. Det faktum att alla aktörer i 

nätverket kan kommunicera med varandra innebär en utmaning för reseförsäljaren. 

Reseförsäljarnas roll som mellanhand hotas om de inte lyckas skapa ett mervärde till den 

tjänst leverantören erbjuder kunden. Tillför man inte något mervärde så blir man 

utkonkurrerad eller förbipasserad. Denna tuffa konkurrens bidrar till att optimera 

värdeskapande inom branschen (Zhao et al, 2009:524). 
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Reseförsäljare erbjuder två tjänster som skapar mervärde för kunden. Den första är att de 

kvalitetssäkrar produkten och den andra är att de sorterar all den information som finns 

tillgänglig på nätet. Kvalitetssäkringen sker genom att reseförsäljare kan erbjuda 

privatpersoner garantier. Kunden vet att denne får vad som lovas när resan bokas via en 

arrangör eller resebyrå (Hellman 2010-04-23, Härbst 2010-04-21, Olsson 2010-04-22). 

Vikten av garantier för kunden blir tydlig i Volontärresors fall.  Majoriteten av deras 

resenärer vill till barnhem i u- länder och som privatperson kan det vara svårt att hitta en 

lokal arrangör som kan erbjuda den trygghet som ett svenskt företag kan: ”[Volontärresor, 

förf. anm.] … är ett företag och man vet sina konsumenträttigheter på något sätt, allmänna 

reklamationsverket och konsumentverket. ( …) Jag tror att det är en trygghet för många” 

(Olsson 2010-04-22). Detta innebär att skulle resenärerna hitta ett barnhem på egen hand 

riskerar de att ”köpa grisen i säcken” och utan konsumenträttigheter är chansen liten att de 

får sina pengar tillbaka. Här blir det tydligt att den garanti som reseförsäljare erbjuder höjer 

kundvärdet på resan. Denna garanti innebär även att företagen i princip garanterar att det 

som lovas kunden är korrekt, då de i annat fall riskerar att bli återbetalningsskyldiga. Detta 

är ett tydligt fall där reseförsäljare lyckas skapa ett mervärde stort nog för att kunden ska 

välja att inte kontakta slutleverantören direkt.  

Internet och e-handel har gjort att kommunikationen mellan alla aktörer verksamma på 

marknaden förenklats, vilket medför en transparens som i slutändan kan gynna kunden. 

Denna transparens är det som bidrar till optimeringen av den värdeskapande processen, då 

fler antal aktörer på marknaden leder till ökad konkurrens (Porter 2008:80–82, Zhao et al, 

2009:524). Skulle en kund vara missnöjd med sin resa så kan detta missnöje lätt spridas till 

andra potentiella kunder via bloggar och forum på Internet. Olsson menar att det är av 

största vikt att alla kunder kommer hem nöjda från en resa, då lättheten att publicera 

negativ information har gett konsumenten mycket makt. På Volontärresor är de noga med 

att hålla hög kvalitet på sina resor då de vet att ett misstag kan stå dem dyrt (Olsson 2010-

04-22). Denna kommunikation mellan kunder är ett exempel på ett horisontellt samarbete 

(Zhao et al 2009:524–525) där kunder samarbetar för att höja sin förhandlingskraft 

gentemot reseförsäljare. Att deras förhandlingskraft förhöjs bidrar i sin tur till att kvalitén på 

resor höjs, då konkurrensen bland reseförsäljare ökar ytterligare i och kundens ökade makt 

(Porter 2008:82–84).  
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Reseförsäljaren sorterar den information som finns tillgänglig på Internet. När värdenätet 

appliceras på reseförsäljarbranschens verkliga förhållanden antar den en timglasliknande 

form, då antalet slutkonsumenter och leverantörer är betydligt fler än antalet resebyråer 

och arrangörer (de formar midjan i timglaset). Att föreställa sig den värdeskapande 

processen på detta sätt synliggör att det sker en koncentration av information hos 

reseförsäljaren.  

Eftersom Internet har medfört att mängden information tillgänglig för kunden har ökat, 

finns definitivt behovet av en organiserande länk mellan kunder och leverantörer kvar 

(Fragidis et al 2006:280, Weaver & Lawton, 2008:42).  Via stora sökmotorer kan resebyråer 

få tillgång till stora mängder leverantörer, men Virtanen (2010-04-21) poängterar ett 

problem med detta. Att bli erbjuden ett stort antal hotell runt om i världen är inte enbart 

positivt ur kundens ögon. Då resebyrån omöjligt kan veta alla detaljer kring dessa hotell vet 

resebyrån alltså inte heller vad det är den säljer (Virtanen 2010-04-21). Även kunderna kan 

få direkt tillgång till många leverantörer via sökmotorer och jämförelsesajter på nätet, men 

då uppstår samma problem. Här kan en skicklig resebyrå eller arrangör kliva in och 

underlätta för kunden genom att sortera informationen. Sembo fungerar till exempel som 

ett filter som sållar agnarna från vetet. De väljer ut en mer hanterbar mängd kategoriserade 

hotell som sedan presenteras för kunden. Genom att boka en resa via en mellanhand spar 

privatpersonen alltså den tid som det skulle ta att själv utvärdera all information som 

Internet erbjuder (Virtanen 2010-04-21). Bo Jacobsson på Resia håller med om att deras 

uppgift inte längre är att sälja resor ”Vi är en resebyrå, men vi säljer inga resor, vi säljer tid 

och vi säljer kompetens” (Jacobsson 2010-05-03). Sortering och värdering av information är 

en tidskrävande process. Reseförsäljare tillför ett mervärde för kunden i form av 

tidsbesparing då kunden själv inte behöver hitta och värdera all den information som finns 

tillgänglig på Internet.  

En annan viktig aspekt gällande problemet med disintermediering är betalningen. Att som 

kund inleda ett samarbete direkt med en leverantör kan medföra en större risk då 

leverantörers verksamhet ofta är mindre än de mellanhänder som distribuerar deras 

tjänster (Virtanen 2010-04-21, Olsson 2010-04-22). Internet har gett mindre aktörer 

chansen att nå ut till en stor mängd kunder, men de har inte alltid lyckats bygga upp ett 

varumärke som inger trygghet hos kunden. Som Hellman också understryker så är de 
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virtuella resebyråerna generellt sett dåliga på att kommunicera sitt varumärke och 

konsumenten vet inte vilken sida de har varit inne på (Hellman 2010-04-23). Avsaknaden av 

ett etablerat varumärke gör att kunden inte vet vad de kan förvänta sig av företaget och 

kunden kan uppleva en risk i samband med köpet (Fernström 2000:46). Ju fler aktörer som 

finns på Internet desto viktigare blir det med trygga transaktioner. Inom e-handel kommer 

säkerheten och tillförlitligheten gällande Internettransaktionen att få allt större roll (Buhalis 

1998:416, Hellman 2010-04-23, Virtanen 2010-04-21). Stora telecomföretag köper banker 

på grund av att möjligheten att kunna erbjuda trygga betalningar över nätet kommer att bli 

en så viktig del av e-handeln (Hellman 2010-04-23). I de fall där kunden kan välja mellan att 

köpa en resa av en välkänd reseförsäljare och en för kunden okänd leverantör tror Virtanen 

att trygghet i samband med betalningen kan bli den avgörande faktorn till varför kunden 

väljer reseförsäljaren (Virtanen 2010-04-21). Väljer resebyråer att bedriva sin försäljning 

enbart på nätet, så bör de hitta ett sätt att garantera sina kunder en trygghet i samband 

med betalningen. Denna trygghet bör inte vara baserad på ifall kunden känner tillit till deras 

varumärke eller inte, då virtuella organisationer ofta har ett svagt varumärke.   

Det har diskuterats huruvida Internet skulle komma att medföra att reseförsäljares funktion 

som mellanhand mellan kund och leverantör blivit överflödig, men det kan konstateras att 

det nödvändigtvis inte behöver ske (Fragidis et al 2006:280, Weaver & Lawton, 2008:42). 

Dock är det är upp till kunden att välja vem denne vill kontakta för köp av en resa. En kund 

kan på egen hand kommunicera med leverantörer. Köper kunden direkt hos leverantören 

utan att tjänsten varken passerar researrangör eller resebyrå hoppas steg över i den 

värdeskapande processen i värdenätverket. Den tjänst de köper av leverantören saknar då 

det mervärde som en reseförsäljare tillför (Zhao et al 2009:524). Ett exempel kan vara att 

garanti på köpet saknas, eller att kunden tvingas lämna ut sitt kontokortnummer till ett 

okänt företag. Reseförsäljarens uppgift är att öka tjänstens mervärde till den grad att 

kunden självmant väljer att gå via dem för att köpa en resa. Det mervärde reseförsäljare 

tillför består således i kvalitetssäkring, tidsbesparing och trygghet.  

4.2.4 Nätverk skapar värde 

Trots att den tidiga optimismen kring e- handel dämpats något, är det ändå fastställt att 

Internet erbjuder en mängd olika möjligheter för ett företag att skapa värde, dock kan det 
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krävas nya sätt att se på värdeskapande processer. Företag bör sätta kunden i centrum och 

se var värde och kostnader skapas för kunden och inte för företaget, för att sedan utforma 

sin strategi därefter (Fragidis et al 2006:279). En generell trend inom e- handel är att en stor 

del av de värdeskapande aktiviteterna sker nära kunden och består i hur väl man förmår 

integrera och sammanställa enskilda produkter till ett värdefullt paketerbjudande. 

Efterfrågan på enskilda produkter har ersatts av dessa produktpaket som erbjuder ett högre 

värde och en större upplevelse för kunden (Fragidis et al, 2006:279, Stabell & Fjeldstadt 

1998:431, Zhao et al 2009:523, Hellman 2010-04-23). Reseförsäljare känner av denna 

tendens och erbjuder ofta sina kunder skräddarsydda resor. Det tänkbara antalet 

sammansättningar av produkter sålda över nätet är i det närmaste oändligt vilket kräver 

närvaron av en aktör som strukturerar detta enorma nätverk (Fragidis et al 2006:279, 

Stabell & Fjeldstadt 1998:414, Zhao et al 2009:524).   

Turismvärdenätet är väl lämpat för att synliggöra problemet med disintermediering. Det 

spåddes länge att e-handel skulle leda till disintermediering, men det har konstaterats att 

mellanhändernas roll snarare har förändrats än försvunnit (Fragidis et al 2006:280ff). Vill ett 

företag bättre utnyttja möjligheterna i de nätverk och relationer som finns i en 

Internetpåverkad bransch kan man använda sig av ”The Value Integration Model.  Det är en 

modell som illustrerar den starkt fragmenterade elektroniska marknaden och ger ett förslag 

på de aktörer som bör ingå i ett nätverk vars syfte är att skapa värde för kunden (Fragidis et 

al, 2006:280ff). En reseförsäljares nätverk kan även det beskrivas som fragmenterat. 

Nätverket kan vara globalt och generellt för alla reseförsäljare är att det innehåller kunder 

och leverantörer. För att skapa maximalt värde för sina kunder bör nätverket innehålla 

aktörer från ett bredare spektra (Fragidis et al, 2006:280ff). Vi kan se att reseförsäljare 

tenderar att samarbeta med fler aktörer än enbart leverantörer och kunder. Olsson (2010-

04-22) nämner aktörer som myndigheter, ambassader och lokala organisationer samt lokala 

nätverk. Dock brister reseförsäljarna något i sitt arbetssätt, då vi upplever att de inte aktivt 

arbetar med att bygga ut sitt nätverk på det sätt som Fragidis et al (2006) förespråkar i sin 

modell. När de ombeds beskriva sitt nätverk sker det med eftertanke, och det framgår att 

innehållet i nätverket inte har kartlagts för att se hur en eventuell utbyggnad och förbättring 

skulle kunna ske.  
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Fördelen med att studera den värdeskapande processen med utgång i ”The Value 

Integration Model” gentemot värdenätet är att det blir tydligt att det inte handlar om ett 

vertikalt nätverk utan om flera mindre nätverk som tillsammans bildar ett större komplext 

nätverk. I detta nätverk är det svårt att avgöra exakt var kundvärde skapas, men den som 

administrerar nätverket utnyttjar all information som genererats och är därmed den som 

kunden bör vända sig till om denne vill köpa en produkt med så högt värde som möjligt 

(Fragidis et al, 2006:280). Applicerad på turismindustrin blir administratören en resesäljare. 

Detta nätverk som presenteras i ”The Value Integration Model” kan klassificeras som en typ 

av virtuell organisation vars utmärkande egenskap inte är att länka samman flera 

organisationer med kunden, utan vars strävan är att tillgodose kundens alla önskemål och få 

kunden att själv delta i den värdeskapande processen genom att denne själv sätter samman 

sitt personliga ”produktpaket” (Fragidis et al, 2006:280). Att få kunden att själv sätta 

samman sin resa är en tendens som syns bland reseförsäljare idag (Hellman 2010-04-23). 

Det finns dock fall då kunden saknar tillräcklig kunskap om det aktuella landet för att sätta 

ihop en egen paketresa som motsvarar kundens förväntningar (Härbst 2010-04-21, Feiler 

2010-04-27). En djupdykning i bokningsprocessen görs senare i kapitlet.  

 

Figur 5.The Value Integration Model (Fragidis et al 2006:281) 

En reseförsäljares nätverk ger dess kunder tillgång till en rad turismleverantörer verksamma 

på nätet. Att som kund utnyttja en reseförsäljares nätverk vid bokning av en resa kan 

medföra att kunden sparar både tid och pengar, då reseförsäljaren etablerat relationer och 

kontakter som en enskild kund har svårt att åstadkomma själv. Väljer kunden att göra alla 
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ingående delar i en resa själv, blir osäkerheten ofta större och det tar dessutom med all 

säkerhet längre tid (Virtanen 2010-04-21). Enligt Härbst (2010-04-21) är det en skröna att 

det blir billigare att boka allt på egen hand. En aktör i en reseförsäljares nätverk kan i sin tur 

vara kopplad till ytterligare nätverk, vilket höjer värdet i det större nätverket (Fragidis et al 

2006:81). Reseförsäljaren kommer åt resurser i detta undernätverk och kan skapa en 

produkt som andra reseföretag och enskilda kunder kan få svårt att imitera; ”Det är de 

kontakter vi har (…) genom reseledarna, som gör att vi kan komma ut, kanske kan bo några 

dagar i en liten by uppe i bergen som man kanske inte skulle få tillgång till om man bara dök 

upp själv, som beror på kontakter och förtroende och sådana saker som har etablerats under 

kanske flera års tid” (Feiler 2010-04-22). Skulle fler reseföretag etablera denna typ av lokala 

och personliga nätverk så skulle de kunna bygga upp konkurrenskraftiga nätverk (Fragidis et 

al 2006:81) samt minska risken att bli förbipasserade, då kundens direkta kommunikation 

och e-handel med leverantören förutsätter att denne finns representerad på nätet (Zhao et 

al 2009:524). 

4.2.5 Spindeln tar makten 

Den enda sanna möjligheten till konkurrensfördel för administratören av ett nätverk är att 

kontrollera hela det värdeskapande systemet och göra det användarvänligt. Värdet kan 

alltså komma att skifta från enskilda aktörer till de som styr flödet av och sätter samman 

dessa aktörer kompetenser (Sawhney & Parikh 2001, Normann & Ramirez 1993 i Fragidis et 

al, 2006:280) Detta styrks av det resonemang som tidigare förts, där det framgått att en stor 

del av de värdeskapande aktiviteterna för en reseförsäljare handlar om att kvalitetssäkra 

och sortera information och därigenom spara tid åt kunden. Handel över nätet har öppnat 

upp en helt ny marknad. Denna marknad är starkt utspridd och fragmenterad. Resesäljare 

har en möjlighet att agera spindeln i nätet och skapa värde för kunden genom att skapa och 

administrera egna nätverk som innehåller de delar som kunden kan tänkas vara intresserad 

av. Det totala innehållet och styrkan i nätverket ackumuleras i den personligt utformade 

lösning som resesäljaren kan erbjuda sin kund (Fragidis et al, 2006:280). Virtanen (2010-04-

21) menar att man i framtiden kommer att göra alla parametrar sökbara för att kunden ska 

kunna hitta mer specifikt vad den söker efter. Han påpekar dock att dagens aktörer har en 

bit kvar; ” … det finns många bolag som har något så när avancerade sök och filtermetoder 

(…) men det finns inte riktigt någon som är riktigt, riktigt, sådär riktigt extremt duktig på det 



 FOKUS PÅ VERKLIGHETEN 

42 
 

där. Och jag tror att det är det som kunden egentligen vill ha, för det är Internets stora 

fördel i grunden” (Virtanen 2010-04-21). 

 

4.2.6 David eller Goliat - Nisch eller Volym  

En allmän åsikt bland reseförsäljare är att branschen kommer att polariseras åt två håll. 

Antingen specialiserar man sig eller så satsar man på volym och pris. Buhalis förutspådde 

redan 1998 dessa två generella strategier för resebyråer (Buhalis 1998:416). Idag förutspår 

reseanalytiker Peter Hellman detsamma, att det i framtiden kommer finnas fler nischade 

arrangörer och enbart ett fåtal större aktörer som fokuserar på pris. Däremot kan 

definitionen av nischad verksamhet komma att snävas av (Hellman 2010-04-23). Tigran 

Feiler på Läs och Res instämmer: ”Jag tror att det kommer bli mer och mer specialinriktade 

resor, alltså mer unika upplevelser, ännu tydligare profileringar av resor” (Feiler 2010-04-

22).  

Om vi kopplar tillbaka till ”The Value Integration Model” kan vi se varför denna prognos 

förmodligen stämmer. En nischad reseförsäljare nätverkar inom ett mindre område men får 

tillgång till väldigt specifik information inom området.  Den typ av specifik information är 

svår för kunden att hitta på Internet (Zhao et al, 2009:524–525) vilket innebär att det 

nischade företaget inte hotas av Internet i samma grad. En större aktör satsar på samarbete 

med andra större aktörer vilket resulterar i att utbudet blir mindre specifikt, men genom 

skalfördelar kan man erbjuda kunden lägre priser och samtidigt täcka ett större område.  

Ju större ett nätverk blir desto större kostnader krävs för att administrera det och en del 

aktörer har inte råd att använda sig av denna distributionskanal, varpå ett stort nätverk kan 

ha svårigheter att innehålla lika specifik information som ett nischat (Hellman 2010-04-23). 

Mikael Bergman på Kahuna Travel utnyttjar detta till sin fördel, han beskriver sin 

samarbetspartner Apollo som en bilhandlare, som utan mindre aktörer som Kahuna Travel 

enbart skulle ha Fiat i sitt utbud. Han ser sitt företag som Mercedesen i det annars så 

slätstrukna utbudet, vilket ger honom förhandlingsmakt gentemot en större aktör (Bergman 

2010-04-27). Men hjälp av denna förhandlingskraft kan Bergman sedan förhandla sig till 

bättre avtal vad gäller till exempel hotellbokningar och flygbiljetter, vilket i slutändan gynnar 

hans kunder i form av förmånligare priser. Det här är ett tydligt exempel på hur en liten, 
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specialiserad aktör samarbetar med andra aktörer för att komplettera sina tjänster, 

samtidigt som aktören själv spelar en viktig roll i att komplimentera de övriga aktörernas 

utbud av tjänster (Manzin & Kodric 2009:47-48). Kahuna Travel kan på detta sätt uppfattas 

som en stor organisation där du kan boka flyg och hotell över hela världen, när de i 

egentligen enbart vidarebefordrar dessa tjänster och kontakter från andra aktörer inom det 

nätverk där de verkar.  

4.2.7 Skräddarsytt eller hemmasnickrat 

Internet har medfört att reseförsäljning numera till stor del sker över nätet (Hellman & 

Bergman 2009:24). Det kan dock finnas fördelar med att inte låta all kommunikation med 

kunden ske över nätet (Hamilton 2007, Hellman & Bergman 2009:19, Porter 2001:64, Zhao 

et al 2009:525).  

Det finns olika tillvägagångssätt vid bokning av en resa. Antingen kan du som kund boka din 

resa över nätet direkt hos leverantören, eller kontakta en reseförsäljare via Internet, besök 

eller telefon. Hur påverkar valet av bokningsmetod kunden? Den generella åsikten bland 

våra informanter är att kunden bör utgå från resans komplexitet. Vill denne enbart boka en 

flygstol är de ganska överens om att bokning på nätet direkt hos leverantören är det 

alternativ som förmodligen är mest bekvämt och prisvärt för kunden. Är kunden ute efter en 

mer komplex reseprodukt gör denne klokt i att kontakta en reseförsäljare.  

Inom e- handel skapas värdet nära kunden och kundvärdet ökar ju mer komplex tjänsten 

företaget erbjuder kunden är (Fragidis et al, 2006:279, Stabell & Fjeldstadt 1998:431, Zhao 

et al 2009:523).  Men trots att det kan röra sig om en enkel bokning, som tex en flygresa, 

kan det löna sig att boka via en researrangör. Marianne Rehn (2010-05-04) kommer med ett 

intressant argument till varför man ändå kan gynnas av att kontakta en reseförsäljare 

personligen. Priset på ett flyg kan skifta mycket beroende på säsong och en expert vet när 

säsonger skiftar (Rehn 2010-05-04). Även Jari Virtanen (2010-04-21) kan se fördelar med att 

boka en enklare produkt via en reseförsäljare. Han tar upp problemet med överbokning på 

hotell som exempel. En resenär som bokat via en resebyrå har betydligt större chans att få 

ett rum än den som valt att boka på egen hand om hotellet skulle vara överbokat. Det 

långvariga samarbete som finns mellan Sembo och hotellet gynnar Sembos kunder (Virtanen 

2010-04-21). Det är tydligt att det som skapar värde är relationer.  
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Enligt Hellman (2010-04-23) är det ett måste för större aktörer att använda sig av 

nätbaserade bokningssystem för att kunna hantera en stor kundbas till ett rimligt pris. 

Nischade aktörer är inte lika beroende av dessa system, då de arbetar i en mindre skala och 

kan hantera verksamheten ”manuellt” (Hellman 2010-04-23).  Både Hellman (2010-04-23) 

och Virtanen (2010-04-21) tror dock att bokningssystem på nätet kommer bli allt vanligare 

och att anledningen till att personlig försäljning finns kvar är att bokningssystemen inte varit 

användarvänliga; ”… det har ju inte varit så användarvänligt, men i och med Internet och 

webben så kommer det att bli mycket mer användarvänligt, man har krånglat till det på 

något sätt” (Hellman 2010-04-23). Hellman liknar trenden vid IKEAs affärsidé, där 

reseförsäljarna får kunden att själv planera, boka och betala resan via deras hemsida. Han 

menar att kunden upplever detta som något positivt, men det medför även en positiv 

förändring för reseförsäljarna då de kan sänka sina handläggningskostnader vid 

resebokningar (Hellman 2010-04-23). Den information om kundens önskemål som 

reseförsäljaren tar del av då kunden själv sätter samman sin resa i ett nätbaserat 

bokningssystem kan utnyttjas för att se trender inom kundbeteende (Virtanen 2010-04-21). 

Detta kan leda till en konkurrensfördel då reseförsäljaren kan påverka innehållet i sitt utbud 

om denne ser att en viss typ av resa efterfrågas av ett stort antal kunder. Det är en av de 

fördelar som en virtuell organisation har gentemot de som valt bort att använda sig av 

nätbaserade bokningssystem (Fernström 2000:46). Önskan att skapa ett bokningssystem 

som tillåter kunden att gå in i reseförsäljarens nätverk ligger helt i linje med vad Fragidis et 

al (2006:280) beskriver som den strategi som skapar störst värde för kunden. En av de 

funktioner som Fragidis et al (2006) beskriver som en stor värdeskapande del i nätverk 

verksamma på nätet är att de är dynamiska. Det uppdateras i takt med att de deltagande 

aktörerna utvecklas, tack vare att Internet möjliggör omedelbar uppdatering av information 

(Fragidis et al 2006:280).  Vi har tidigare nämnt att undernätverk som innehåller personliga 

kontakter höjer värdet i ett nätverk, då de inte finns tillgängliga på Internet och inte kan 

kontaktas av kunden direkt. Denna typ av kontakter skulle i Fragidis et al (2006) modell 

innebära en nackdel, då de pga. sin frånvaro på nätet inte skulle uppdateras automatiskt. Vi 

ser här att det som i en ett fall skulle kunna ses som en konkurrensfördel, kan innebära en 

nackdel i en annan.   
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Men de finns andra reseförsäljare som också är kritiska till Fragidis et als (2006), Virtanens 

(2010-04-21) och Hellmans (2010-04-10) åsikt att man bör sträva efter att skapa ett sätt för 

kunden att själv kunna sätta samman sitt produktpaket. Reseförsäljare vi varit i kontakt med 

understryker vikten av sin lokala kännedom som en av de grundläggande orsakerna till 

varför man bör använda sig av en resebyrå/arrangör och inte planera sin resa på egen hand.  

Även där företaget erbjuder kunden möjligheten att sätta samman och boka sin resa på 

nätet visar det sig att en privatpersons kunskap om resmålet inte alltid är tillräcklig för att 

hon ska kunna sätta ihop en resa som ligger i linje med sina förväntningar trots att all 

information finns tillgänglig. Sydafrikaresor erbjuder sina kunder möjligheten att själva sätta 

samman sina resor, men har dragit slutsatsen att deras kunskap om landet är otillräcklig för 

att de ska kunna veta vilket upplägg på resan som passar dem bäst: ”Eftersom vi skräddarsyr 

så många av våra resor kan man inte riktigt bara gå in och boka via nätet, för att då blir det 

fel. ( … )Då visar det sig att när man har pratat med dem att de egentligen ska göra det på 

något annat sätt för att det blir mer liksom gjort för dem då” (Härbst 2010-04-21). 

Det är svårt att säga vad som är bäst för kunden, Internetbokning själv eller att ta hjälp av 

en resesäljare. Vad som ger kunden största värdet beror mycket på den enskilda 

situationen. Internet har gjort att kraven på resesäljare har höjts oavsett om de använder sig 

av bokningssystem på nätet eller personlig rådgivning. Reseförsäljarnas bokningssystem och 

den personliga servicen måste bli mer avancerad och kompetent för att möta kundernas 

behov och kunna överträffa kundens egna möjligheter på nätet. 

4.2.8 Kompetens som kostar 

Zhao et al (2009) föreslår ökad horisontell kommunikation mellan likartade aktörer i ett 

värdenät då detta skulle bidra till att öka bådas kunskap och därmed öka möjligheten att ge 

god kundservice inom dessa allianser. Informationsutbyte mellan två konkurrerande 

verksamheter bör inte relateras enbart till deras enskilda kommersiella intressen, då ett 

företags framgång beror på fler faktorer än enbart dess tillgång till information. Samarbete 

och kommunikation mellan aktörer bidrar till att deras egna kärnverksamheter kan 

förstärkas, snarare än urholkas (Zhao et al 2009:525). Både arrangörer och resebyråer kan 

utnyttja denna form av samarbete. Härbst (2010-04-21) på Sydafrikaresor inser vikten av att 

ha en personlig relation och samarbete med de resebyråer som agerar återförsäljare av 



 FOKUS PÅ VERKLIGHETEN 

46 
 

deras resor: ”… Man tar ju gärna med dem ner och visar dem landet och man lär känna dem. 

Att få upp en personlig kontakt med resebyrån är ju jättemycket värt också (Härbst 2010-04-

21). Genom att utbilda och skapa en relation till resebyråns anställda kan de förbättra 

sannolikheten att resebyrån säljer just Sydafrikaresors resa när kunder kommer in och visar 

intresse för Sydafrika. Resebyrån kan i sin tur locka kunder genom att kunna erbjuda kunden 

aktuell förstahandsinformation om ett resmål, något som Bo Jacobsson (2010-05-03) på 

Resia tagit fasta på: ”En annons som vi har idag, och som kanske fått bäst genomslagskraft 

(…)att nu har Markus kommit hem ifrån USA där han varit ute på studieresa och skaffat ny 

kompetens. Kom in och snacka USA!” (Jacobsson 2010-05-03). 

Vad Zhao et al (2009) inte tar upp är hur denna förbättrade kundservice ska öka intäkterna. I 

nuläget tar inte resebyråer betalt för rådgivningen, men på Resia tror de att man i framtiden 

kommer att bli tvungen att göra det. ”… du betalar för min tid, för min kompetens” 

(Jacobsson 2010-05-03). Andra branscher har samma problem, då företag som bedriver e- 

handel konkurrerar ut och utnyttjar den service som företag som har fysiska kontor 

erbjuder. Det blir extra tydligt inom modebranschen där kunden kan prova plagget i en affär 

och sedan gå hem och köpa det av en annan återförsäljare på nätet 

(http://www.dagenshandel.se). 

Paradoxalt nog har liknande problem även uppkommit för helt nätbaserade reseförsäljare. 

Kunder är inne på ett företags hemsida och tittar och de är inne i bokningssystemet och 

jämför priser men på den svenska marknaden finns det en tendens att inte slutföra köpet 

(Hellmann 2010-04-23, Fernström 2000:46). Leder inte kundens aktivitet på hemsidan till ett 

köp, så innebär det ju en kostnad för företaget.  Dels betalar de för hur mycket de använder 

sig av eventuella GDS system och dels arbetar de med interna system som analyserar 

kundens köpbeteende på hemsidan, vilket kräver IT kunnig personal (Hellmann 2010-04-23, 

Virtanen 2010-04-21). Detta innebär att trendspaning genom nätbaserade bokningssystem 

faller, då kunden kan göra sökningar på nätet som aldrig varit menade att leda till köp. 

Reseförsäljaren får då en felaktig uppfattning om vad kunden egentligen efterfrågar. 

De som agerar som återförsäljare av resor måste hitta ett sätt att binda kunden till sig.  De 

kan kombinera det informationsövertag de har, i sin egenskap av experter, med en mer 

traditionell form av kundlojalitetsprogram. Generell information är lättillgänglig via Internet 

http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/4FEA4BA255D6C75EC12576D6005149D2?open
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så de måste konkurrera genom specifik och personlig information och arbeta med 

kundrelationer (Zhao et al, 2009:524–525). På Resia inser man vikten av rätt använd 

teknologi, men ser den inte som avgörande för sin framgång: ”Kompetensen ligger inte i 

tekniken. Kompetensen ligger i personliga relationer (…) Du kan tala om för, alltså, bakom 

det hotellet, om du går in på den gatan finns det du söker.” (Jacobsson 2010-05-03) 

Men även om reseförsäljare börjar ta betalt för personlig rådgivning kan Internet komma att 

hota även denna typ av personlig information. Senaste trenden på Internet är att alla nätets 

användare deltar i att skapa den information som finns tillgänglig på nätet (Hellman 2010-

04-28). Både Maria Olsson (2010-04-22) och Jari Virtanen (2010-04-21) påpekar att 

information om en resa hämtad från en blogg eller liknande sajt uppfattas som mer objektiv 

än information som kommer från en resebyrå: ”…, folk är ju mer och mer (…) intresserade av 

riktiga människors historier, alltså, typ av bloggning, och den typ av information, (…) hur var 

det för andra kunder på det här stället? ”(Virtanen 2010-04-21). Att kunden kan dela med 

sig av sina åsikter på detta sätt gör också att reseförsäljarna måste vara extra måna om att 

ha nöjda kunder. Maria Olsson (2010-04-22) instämmer i detta. En missnöjds kunds åsikt 

publicerad på nätet kan få betydligt större konsekvens än en vad en missnöjd kund inverkan 

i ett utvärderingssystem får, även om det handlar om ett transparent utvärderingssystem 

liknande det som Sembo använder sig av, där kundens betyg på tex. hotell publiceras 

ocensurerat på nätet (Virtanen 2010-04-21). Det blir extra viktigt för reseförsäljarna att ha 

nöjda kunder i och med att Internet har medfört att Word of Mouse2 är så mycket mer 

kraftfullt än Word of Mouth. 

Trots att försäljningen av resor över nätet generellt går bra (Hellman & Bergman 2009:24), 

finns det brister i företagens sätt att sköta sin nätbaserade verksamhet. Hellman kritiserar 

företag för att använda sig av en oenhetlig kanalstrategi, dvs att man inte finner samma 

utbud i de olika marknadsföringskanaler resebyråer använder sig av. Ett företags hemsida, 

dess kontor och dess personal ska alla kommunicera samma sak mot kunden, något som 

inte riktigt fungerat i nuläget. ”Kompetensen inom företaget är otillräcklig” (Hellman 2010-

04-23). Att ett företag tvingas hyra in extern hjälp för att sköta en viss kanal bidrar till 

glappet mellan hemsida och övrig marknadsföring (Hellman 2010-04-23).  

                                                           
2
 Uttrycket Word of Mouse är en internetanpassad version av uttrycket Word of Mouth och syftar till hur ett 

budskap kan sprida sig snabbt mellan privatpersoner verksamma på nätet (http://dictionary.bnet.com ).   



 FOKUS PÅ VERKLIGHETEN 

48 
 

På samma sätt som Jacobsson (2010-05-03) på Resia har dragit slutsatsen att de inte längre 

säljer resor, utan tid och kompetens, måste reseförsäljare definiera vilken som är den 

aktivitet inom företaget som skapar värde för kunden. Nästa steg är att hitta ett sätt att 

omvandla den till en lönsam aktivitet. Reseförsäljare måste hitta ett sätt som gör att de kan 

tjäna pengar på den del av verksamheten som kommit att dominera, dvs. deras roll som 

resekonsult och kvalitetssäkrare. 



 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I följande kapitel kommer vi diskutera resultatet vi kommit fram till baserat på våra 

forskningsfrågor samt koppling till syfte och teori. Vi kommer även med förslag på fortsatt 

forskning inom området.  

5.1 Vår diskussion och slutsats 

Det kan konstateras att reseförsäljare skapar kundvärde i och med tidsbesparing under 

planering av resa, trygghet vid bokning och betalning och kvalitet under resan. Hur väl de 

kan genomföra ovan nämnda aktiviteter kan i många fall återkopplas till reseförsäljarens 

förmåga att bygga upp ett starkt nätverk.  

Internet har bidragit till att höja konkurrensen inom resebranschen. Leverantörer och 

kunder kan nu kommunicera och bedriva handel med varandra utan att gå via 

reseförsäljaren. Den ökade konkurrensen leder till att värdenätet optimeras, dvs. att värdet 

ökar i de resor som faktiskt säljs via en reseförsäljare. Samtidigt som värdet ökar för kunden 

minskar dock vinstmarginalerna för reseförsäljarna eftersom den ökade konkurrensen delvis 

lett till ett priskrig. Reseförsäljare hittar nu sätt att skapa mer lönsamma mervärden. Att 

kombinera den fysiska och den virtuella världen kan stärka en virtuell reseförsäljares 

varumärke. Ett starkare varumärke kan leda till att kunden känner trygghet i samband med 

köp över nätet, något som kommer bli av stor vikt i framtiden, vilket kan öka företagets 

inkomst. Hur reseförsäljaren kombinerar den virtuella och den fysiska strategin bör 

anpassas till dess kundgrupp, vilket gör att de skapar värde för både kunden och dem själva. 

Vi kan se att branschen polariseras åt två håll. Hög rivalitet leder till differentiering eller 

priskonkurrens och vi kan se att det krävs allt lägre priser och allt snävare nischning för att 

fånga kundens uppmärksamhet på den nätbaserade marknaden. Att nischa sin verksamhet 

medför fördelar både för reseförsäljaren och för kunden. För reseförsäljaren innebär det 

färre direkta konkurrenter, vilket gör att de kan undvika. Den nischade reseförsäljaren 

erbjuder kunden tillgång till väldigt specifik information som inte finns tillgänglig på nätet 

och till unika resor. En differentieringsstrategi ökar reseförsäljarens makt mot eventuella 

större samarbetspartners.  
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Reseförsäljare bör inte vara rädda för att samarbeta med sina konkurrenter. Horisontellt 

samarbete mellan likartade aktörer inom branschen leder till en fördel för de inom 

alliansen, bl.a. genom höjd kompetens och höjd förhandlingsmakt. Deras ökade förmåga att 

ge god service gör att denna typ av samarbete gynnar även kunden. Dessa horisontella 

samarbeten leder till en optimering av hela den värdeskapande processen inom branschen, 

då den ökade kompetensen hos en grupp aktörer höjer nivån hos alla aktörer verksamma i 

värdenätet. Ett exempel på ett horisontellt samarbete är då nischade reseförsäljare 

samarbetar med en reseförsäljare fokuserad på bredd och pris. Den mindre aktören upplevs 

som stor, den större aktörens nätverk blir mer varierat och kunden kan trots en bokning hos 

en liten aktör ta del av de förmånliga priser som den större aktören kan erbjuda.  

Internet har brutit upp den tidigare så tydligt linjära strukturen mellan leverantör, arrangör, 

byrå och kund och har idag förvandlat den till ett nätverk där alla aktörer kan kommunicera 

och bedriva handel med varandra. Kunden kan hoppa över mellanhanden, men väljer 

resenären att köpa en resa direkt hos leverantören hoppar de över vissa steg i den 

värdeskapande processen. Kvaliteten på de resor som passerat alla steg i den 

värdeskapande processen är generellt sett hög. Vill en reseförsäljare skapa värde både för 

kunden och för sig själv bör de fokusera på att bygga upp och administrera ett nätverk vars 

deltagare är de som sköter merparten av de praktiska värdeskapande detaljerna. De själva 

bör enbart agera spindeln i nätet. Reseförsäljare bör utvärdera sina nätverk och se dem som 

ett konkurrenskraftigt redskap. Nätverket bör förutom kunder och leverantörer innehålla 

undernätverk samt kontakt med myndigheter och andra aktörer som inte nödvändigtvis 

behöver ha direkt kontakt med turismindustrin. Kopplas ett bokningssystem till ett sådant 

nätverk kan reseförsäljare erbjuda kunden möjligheten att själv sätta samman 

skräddarsydda resor. Att kunden kan gå in och skräddarsy sin resa gör att kundvärdet ökar, 

vilket attraherar ytterligare kunder. Detta höjer värdet i nätverket ytterligare, då ett ökat 

flöde genom nätverket stärker banden mellan de olika aktörerna i nätverket. Långvariga, 

frekventa och stabila relationer mellan aktörerna i nätverket bidrar till att fördjupa det 

värde som skapas i nätverket. Detta gynnar både reseförsäljare och kunder. Elektroniska 

system kopplade till dessa bokningssystem underlättar för företagen att snabbt hitta nya 

trender bland kunder. De kan kartlägga kundens beteende utifrån vilka sökningar de gör på 

en hemsida och i ett bokningssystem, vilket gör att branschen snabbt kan förändras utifrån 
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kundernas ännu inte verbalt uttalade önskemål. Reseförsäljare bör välja bokningssystem 

utifrån sin verksamhet. Vill de nå en bred kundmassa och har nätverk som inte bygger på 

personliga relationer så bör de använda sig av nätbaserade bokningssystem. Säljer de väldigt 

komplexa resor, eller har nätverk som bygger på personliga relationer kan de tjäna på att 

inte låta kunden själv sätta samman sin resa.  

Utbudet på resor sålda över nätet har ökat enormt under de senaste åren vilket har bidragit 

till att kunden fått allt svårare att skilja på kvaliteten hos de olika leverantörerna. Det har 

medfört att reseförsäljare kunnat återta en del av förhandlingsmakten gentemot kunden 

som Internet till en början tagit ifrån dem. De kan nu gå in och erbjuda kunden en 

tidsbesparande och kvalitetssäkrande service i samband med försäljning av resor. De har 

insett att kunden, trots att denne har tillgång till information på Internet och möjlighet att 

själv boka direkt hos leverantören, kanske inte är den som är bäst lämpad att agera 

reseproducent. Det som gör att en privatperson är sämre lämpad än en resesäljare att 

planera en resa kan vara dennes bristande kunskap om resmålet. En annan faktor som 

bidrar till att kunden inte är den som bör planera en resa är att hon saknar viss kunskap som 

en reseförsäljare har, enbart pga. det faktum att en enskild kund inte har tillgång till det 

nätverk som en reseförsäljare har. Vi kan se att en del reseförsäljare har planer på att 

övergå från att agera återförsäljare av resor till att istället agera som resekonsult, där 

kunden betalar för rådgivning i samband med planering av en resa.  Även här kan 

reseförsäljaren tjäna på att kombinera det fysiska och det virtuella, för att höja kundvärdet i 

sin konsulterande verksamhet.  Med hjälp av Internetbaserade tjänster som t.ex. 

videosamtal med resekonsulten, live- reportage från diverse resmål och resebloggar med 

videor och bilder kan den konsulterande verksamheten ske både över nätet och på kontor. 

Väljer reseförsäljare att även agera resekonsulter, bör de dock ha i åtanke att de ger sig in 

en ny bransch, där deras försäljning av resor kan vara dem till last. Deras konkurrenter skulle 

då vara renodlade resekonsulter som i princip har noll fasta kostnader.  

Sammanfattningsvis kan sägas att reseförsäljare bör bli mer medvetna om det värde som 

skapas i sina nätverk och arbeta mer aktivt med att bygga upp detta. De bör även se över 

var i verksamheten som värdet skapas och hitta sätt att höja mervärdet för kunden utan att 

ytterligare sänka sina vinstmarginaler.  
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5.2 Möjligheter till framtida forskning 

För att komplettera vår undersökning anser vi att det vore intressant att ur kundens eget 

perspektiv undersöka vad som skapar värde för henne. 

En generell trend som vi kommer att se mycket av i framtiden är att alltmer av den 

verksamhet som nu sker på nätet, via en dator, kommer att bli tillgänglig via mobiltelefonen. 

Interaktiva kartor i mobilen kommer att bli stort, d.v.s. klickbara kartor där du kan gå 

längsmed en gata och interagera med det du ser på vägen, t.ex. gå in och titta på hotellrum 

och på restauranger och deras menyer, samt boka och köpa dessa tjänster i din mobil. Nokia 

har t.ex. köpt kartföretag för 53 miljarder kronor (Hellman 2010-04-23), vilket tyder på att 

denna trend redan har påbörjats. Detta är ett forskningsområde som reseförsäljare bör 

studera närmare, då det kan komma att påverka deras verksamhet i hög grad. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

 Frågor som ställs till intervjupersonen 

o Följdfrågor, stödfrågor, ställs om utvecklande av svaret behövs. 

 

Frågor 

 

 Beskriv kortfattat er personliga bakgrund inom organisationen, och organisationens 

bakgrund 

 

 

 Är ni inriktade på något specifikt segment, någon specifik typ av resa? 

 

 

 

 Vilka nyckelfaktorer ser ni som vitala för framgång inom resebyråbranschen?  

 

 Vad har förändrats inom branschen i och med Internets uppkomst? 

 

 

 

 Vad har förändrats inom organisationen i och med Internets uppkomst? 

o Personal? 

o Marknadsföring? 

o System?  

o Kostnader? 
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På vilket sätt har kunderna möjlighet att påverka er i er prisstrategi?  

o Gällande prissättning? 

o Hur priskänsliga är era kunder? 

o Hur prismedvetna är era kunder? 

o Vilket mervärde tillför ni till kunden?  

o Hur påverkar detta mervärde priset?  

o Hur mäter ni kundnöjdhet? 

 

 

 Vilken vikt lägger ni vid personlig service och rådgivning gentemot era kunder?  

o Hur arbetar ni för att personalen skall kunna ge personlig och korrekt service? 

o Hur stor del av era kunder har ni personlig kontakt med? 

 

 

 Hur skapar ni kundlojalitet? 

o Har ni kundlojalitetsprogram? 

o Vilka barriärer finns för en kund för att byta leverantör?  

o Hur gör ni för att få kunderna att boka via er istället för att gå direkt till 

leverantören? 

 

 Hur skulle ni uppskatta er förhandlingskraft gentemot era leverantörer? 

o På vilket sätt kan ni påverka priset hos era leverantörer? 

o Finns det något annat ni kan påverka, förutom pris?  

 

 

 Vilken typ av relationer har ni med era leverantörer? 

o Har ni personlig kontakt? 

o GDS (global distribution system) globala bokningssystem? 

o Arbetar ni för att få leverantören att gå via er istället för att rikta sig direkt till 

kunderna? 

o Kan ni påverka leverantören för att hindra kunder från att boka direkt hos 

leverantören och istället hänvisa till er? 

o Vilka fördelar har ni gentemot leverantören som en kund vid direktbeställning inte 

kan få? 
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 Vilken är er mest lönsamma aktivitet? 

o Vilken aktivitet har mest vinstmarginal? 

 

 

 

 Hur ser ert nätverk ut? 

o Vilka ingår? Partners, konkurrenter, myndigheter, andra? 

o I vilka dimensioner sträcker nätverket ut sig på? Horisontellt/vertikalt? 

 

 

 

 Vad har ni för varumärkesstrategi?  

o Vad särskiljer er från andra resebyråer? 

o Vad erbjuder ni kunden som gör att denne ska välja er framför era konkurrenter? 

 

 

 Vilka trender inom konsumtionsbeteende kan ni skönja hos kunderna? 

o Bokningsbeteende, typ av resa, transport, boende, influenser osv.. 

o Vilken roll har Internet för er förmåga att studera trender och beteenden hos 

konsumenterna? 

 

 

 

 Vilka trender kan ni skönja inom branschen i framtiden? 
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Bilaga 2 

Hej! 

Nedan följer de huvudteman vi kommer beröra under intervjun. 

Fokus ligger på Internet och dess roll i branschen och organisationen.  

Under intervjun kommer vi att ställa frågor inom dessa områden: 

Bakgrund 

Företagets och er bakgrund 

Företagets inriktning 

Branschens egenskaper 

 

Relationer med intressenter 

Relationer med kunder 

Relationer med leverantörer 

 

Organisatorisk struktur 

Värdeskapande delar i organisationen 

Företagets nätverkande 

Varumärke och strategier 

Framtida trender  

Mvh 

Anders Modin, Emma Nilsson, Madelene Eriksson 
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Bilaga 3 

 

Sembo http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5565291795 2010-04-28 15.04 

 

Sydafrikaresor (Moderbolaget var tidigare Tjeckienexperten) 

http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5566278023 2010-04-28 15.22 

 

Volontärresor http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5566758032 2010-04-28 15.40 

 

Kahuna Travel (Moderbolaget heter Kite for life AB) 

http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5566758032 2010-04-29 10.32 

 

Läs och Res http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5563306017 2010-04-27 16.42 

 

Resia http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5561644260 2010-05-03 15.10 

 

Tur & Retur http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5565281226 2010-05-05 11.50  
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