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Sammanfattning 

Titel: Tack för i år kompis!  

Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, 

Lunds Universitet.  

Kurs: KSKK01: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2016, 15 HP.   

Författare: Frida Bäckman och Ylva Bäckström  

Handledare: Jan-Henrik Nilsson  

Bakgrund och problem: Den återkommande charterresenären är erfaren och har 

förväntningar på resebolagets, destinationens och hotellets prestation. De är lönsamma men 

samtidigt blir förväntningarna på service högre och högre. Syftet med uppsatsen är att se hur 

relationsskapande och tidigare förväntningar kan påverka den återkommande 

charterresenären och relationen mellan kund och reseproducent.  

Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning relationsmarknadsföring och förväntningar påverkar 

charterresenärer att åka tillbaka till en tidigare besökt destination.   

Frågeställningar: Hur arbetar resebolaget Solresor och hotellet Sunsuites Carolina med 

relationsmarknadsföring? Hur uppfattas relationsskapandet utifrån den återkommande 

charterturistens perspektiv?  

Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts för att samla in material och detta genom 

semistrukturerade intervjuer.  

Genomförande: Djupintervjuer har genomförts med elva personer, båda utifrån ett 

producent- och ett kundperspektiv. Denna insamlade empiri har sedan analyserats med hjälp 

av teorikapitlet och lett till en diskussion och studiens slutsatser.    

Teori: Fältet för repeat visitation introducerar kapitlet. Sedan fortsätter teoripresentationen 

med relationsmarknadsföring och förväntningar, vilka är mer djupgående och avslutningsvis i 

finns sanningens ögonblick.  

Slutsatser: Relationsmarknadsföring krävs och relationsskapande aktiviteter uppskattas av 

återkommande kunder. De företag vilka medverkat i studien arbetar dock inte fullt ut med 

denna strategi utan saknar vissa grundläggande element.  

Nyckelord: relationsmarknadsföring inom turismfältet, förväntningar, återkommande 

charterresenärer.  

 



 
 

Förord 

I denna text vill vi uppmärksamma och tacka flertal personer som varit delaktiga och stöttat 

oss under denna period. Om det inte var för er, skulle vi troligtvis inte lämna in denna 

kandidatuppsats. Vi vill tacka de små slingriga espingarna, deras bett har gett oss kött på 

benen. Vi vill också rikta ett tack mot personalen på Solresor och Sunsuites Carolina som gett 

oss inblick i hur de arbetar. Vi vill också tacka vår handledare Jan-Henrik Nilsson som funnits 

med under hela uppsatsens gång, och lite till.  

 

Arbetet har mellan Frida och Ylva varit lika fördelat. Vi vill såklart också ge ett stort tack till 

varandra - med humor och envishet går allt.  

 

Frida & Ylva 

Lund augusti 2016 
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Britta och Bosse bokade sin tre veckor långa semester i San Agustín redan i fjol. Det fick resan 

till ett bra pris, och det var samtidigt skönt att ha nästkommande års semester redan bokad, 

då det fyrstjärniga hotellet ganska ofta blev fullbokat. Det kanske kunde uppfattas tråkigt och 

omodernt att åka tillbaka till samma ställe, år efter år, men Britta tycker om att veta vart allt 

finns och Bosse, tja han var helt enkelt för slö för att bry sig om att byta hotell. Men som de 

såg fram emot det! Möta José och Miranda som stod i receptionen, dricka en kall öl på 

balkongen med grannarna från 23:an och sen de där riktigt mjuka sängarna som aldrig gjorde 

en besviken. De boardade planet från Kastrup. 

 

Samtidigt, sex timmar bort, står Luisa, Service Manager på ett svensk charterbolag, på 

flygplatsen på Gran Canaria i panik. Deras “kändishotell” som det kallades bland kollegorna, 

som nästan hälften av paxen hade bokat sig på, var överbokat. Informationen, som vanligtvis 

kommer till charterbolaget flera dagar innan gästerna ankommer, hade inte nått henne förrän 

en knapp timma sen. Utmaningen, att de hade bokat om ett fyrtiotal gäster, som åkte till 

destinationen nästan uteslutande för att bo på det fina hotellet hade lösts av personalen 

hemma i Sverige genom att boka om till ett likvärdigt hotell. Dock var det Luisa, budbäraren, 

som snart skulle möta de besvikna minerna och klagoropen från gästerna vilka många av dem 

hon hade träffat på destinationen under tidigare säsonger.  

 

Britta, Bosse och Luisa är fiktiva personer som väntar ett möte där det kan uppstå problematik. 

De syftar till att skapa en förståelse över hur denna komplexa relation kan se ut. Vad händer 

när Britta och Bosse upptäcker att de inte kommer att få bo på sitt hotell och gör det någon 

skillnad att de har en långvarig relation med företaget eller hotellet? Hur hanterar Luisa 

situationen? Denna uppsats är skriven för att skapa en förståelse kring möten som dessa, där 

en relation mellan reseproducenten och kunden är central.  
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1.0 Introduktion 

1.1 Bakgrundsbeskrivning: Charter och återkommande resenärer  

Genom tiden har det utvecklats flera innovationer som påverkat turismens framfart och 

charterkonceptet är en av dessa. Idén att inkludera resa och boende i ett paket attraherade 

och har fortsatt att attrahera en stor grupp människor. Utmärkande för en charterresa är att 

planering och organisering görs av en och samma researrangör (Blom & Nilsson 2005; Wolf 

2001). Från Sverige genomfördes den första charterresan på 1950-talet (Nilsson 2016). Ett 

drygt decennium senare, 1962, genomfördes cirka 133 000 charterresor i Sverige och endast 

fem år senare hade resorna ökat dramatiskt till 700 000 resor vilket redan då visade 

svenskarnas stora intresse för charter (Blom & Nilsson 2005). 

I boken Välkommen till paradiset beskrivs San Agustín på Gran Canaria som en plats som 

fångat svenskarnas hjärtan. Det är en destination som turister åker tillbaka till, år efter år. 

Caféägaren Lena Marquina berättar att många av gästerna är återkommande och att hon har 

skapat en relation med flertal av dem och hon vet vad dessa turister förväntar sig (Dielemans 

2009). Ingegerd, som har besökt San Agustín och bott på Hotell Folias varje år sedan 1972 

säger att: 

 

“Det är den där känslan av att komma hem. Det är tryggt här. Jag känner alla människor och alla 

vägar och jag vågar gå ut, jag är inte rädd. Det hade jag nog varit om vi rest någon annanstans.” 

Dielemans 2009, s. 40 

 

Som följd av ett stort utbud på charterresor har priserna sjunkit och för att charterbolagen ska 

kunna anpassa sig efter detta har förändringar i produktionen krävts och reseföretag 

tillhandahåller numer ofta hela värdekedjan (Nilsson 2016; von Seth 2001). Konkurrensen har 

ställt ökade krav på charterbolag vilket har lett till att service och relationsskapande kan spela 

en avgörande roll i kundmötena. Att kunderna är nöjda med sin upplevelse samt att de är 

lojala mot sitt resebolag är också betydande vid den ökade konkurrensen som existerar i 

branschen.  



2 
 

1.2 Problembeskrivning 

Lojalitet och tillfredsställelse är två av de teoriområden som det har forskats mest om när det 

kommer till återkommande charterresenärers intentioner att återvända men 

relationsmarknadsföring har inte alls berörts i samma utsträckning (jfr Alegre & Cladera 2006; 

Prayag & Ryan 2012; Puad Mat Som & Bader Baderneh 2011; Oppermann 1997;2000). I denna 

uppsats kommer relationsmarknadsföring behandlas både utifrån ett producent- och ett 

kundperspektiv. De båda perspektiven används för få en bredare förståelse för relationen 

mellan återkommande charterresenärer och charterproducenten. 

 

Utifrån egna upplevelser har vi uppmärksammat att återkommande kunder kan ha skilda 

förväntningar på charterbolag och hotell jämfört med förstagångskunden. Förväntningar på 

service blir högre och högre (Alegre & Cladera 2006) och återkommande resenärer är 

lönsamma kunder (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler 2012). Följaktligen är de 

återkommande charterresenärernas förväntningar mycket viktiga för företaget att 

tillfredsställa. Förutom de positiva aspekterna med återkommande charterresenärer, kan 

deras tidigare erfarenheter och kunskap samtidigt medföra problem eller utmaningar för 

charterbolag och hotell?  

 

Med Brittas, Bosses och Luisas berättelse i bakgrunden vill vi undersöka hur företag arbetar 

med relationsmarknadsföring samt hur återkommande resenärer upplever relationen och 

kundmötet. Detta för att skapa förståelse för problem som uppstår i relationen mellan kund 

och producenter i en charterresekontext samt hur man som företag kan förhålla sig till 

återkommande kunder. Vi vill också ta reda på hur kundernas tidigare erfarenheter påverkar 

upplevd kvalitet och hur de uppfattar reseföretagens vilja att skapa en relation med dem. 

Kvalitativa intervjuer kommer att genomföras med två olika reseproducenter samt med 

flertalet återkommande charterresenärer för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Utifrån problembakgrunden blir syftet med uppsatsen att undersöka hur researrangörer och 

hotell arbetar med relationsmarknadsföring för att få återkommande kunder. Vi vill skapa en 

djupare förståelse av relationsmarknadsföringens etablerande inom turismbranschen och i 
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samband med detta vill vi även undersöka dess betydelse. Därför är syftet att också undersöka 

i vilken utsträckning relationsmarknadsföring och förväntningar påverkar charterresenärer att 

resa tillbaka till ett hotell eller en destination. Uppsatsens syfte mynnar ut i de två 

frågeställningarna:  

 Hur arbetar resebolaget Solresor och hotellet Sunsuites Carolina med 

relationsmarknadsföring?  

 Hur uppfattas relationsskapandet utifrån den återkommande charterturistens 

perspektiv?  

 

1.4 Definition  

Vi har inte funnit kvantitativa kriterier vilka berör när en resenär definieras som 

återkommande i litteraturen om återkommande charterresenärer. Därför har kriterier 

bestämts i denna uppsats utifrån tron om att en sorts relation måste ha byggts upp mellan 

kund och destination, hotell eller resebolag. I denna uppsats definieras en återkommande 

charterresenär som en person som återvänt till samma hotell minst fyra gånger, samma 

destination sex gånger alternativt rest med samma charterföretag minst åtta gånger. Ifall 

återkommande resenärer lever upp till kriterierna kan variera i den mån att de kan ha varit på 

en destination flertalet gånger, men olika hotell vid besöken.  

 

1.5 Avgränsningar  

Då relationsmarknadsföring är ett brett begrepp som rör både interna och externa relationer 

har vi valt att fokusera på externa relationer. Vi ämnar därför inte att undersöka de interna 

relationerna utan det som primärt får betydelse i kundmötena. 
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2.0 Teori  

I syfte att skapa förståelse för den empiri som samlats in för att svara på uppsatsens 

frågeställningar, presenteras här teorikapitlet. Det inleds med den mest väsentliga 

forskningen från fältet för repeat visitation och fortsätter sedan med relationsmarknadsföring, 

förväntningar och sanningens ögonblick.  

 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Återkommande turister är de turister som återvänder till samma destination och samma 

hotell år efter år (Oppermann 1997; Oppermann 2000) och vanligtvis är dessa turister äldre 

än förstagångsbesökare (Li, Cheng, Kim & Petrick 2008). Det finns olika faktorer som påverkar 

att en turist återvänder. En del återvänder då val av destination inte är genomtänkt utan 

istället rutinbaserat. Andra turister menar att olika destinationer inte skiljer sig nämnvärt och 

återvänder som följd av en sorts likgiltighet. Värde för pengarna, minimering av risker för 

besvikelse samt personliga band kopplade till platsen är andra faktorer som kan påverka att 

en turist återvänder till en destination. Slutligen kan det vara så att en återkommande turist 

vet att dennes resemotiv kommer att uppfyllas och återvänder på grund av det. 

Återkommande resenärer påverkas också av geografiska, sociala och kulturella attribut. 

Således är avstånd till destinationen, att man träffar andra vänner samt att kulturen skall vara 

relativt lik sin egen kulturella bakgrund av stor betydelse (Alegre & Cladera 2006). 

Repeat visitation är karaktäristiskt för “sol och sand”-destinationer och återkommande 

turister indikerar på nöjda och lojala besökare (Alegre & Cladera 2006). Likt Alegre och Cladera 

(2006) skriver också Li et al. (2008) att repeat visitors förknippas med kundlojalitet och 

återköp. Den finns även en stark koppling mellan hög kundlojalitet och lönsamhet för företag 

vilket inte minst stämmer in på företag som arbetar med relationsmarknadsföring (Grönroos 

2008). Således kan relationsmarknadsföring gentemot återkommande turister bidra med hög 

lönsamhet för företag. Likväl som inom andra servicebranscher är kvalitet på service och 

relationer avgörande för kundlojalitetsbeteenden som återköp, positiv word-of-mouth och 

benägenheten att betala mer (Prayag & Ryan 2012). Tillfredsställelse av reseupplevelsen är 

dock det primära då en resenär vill återvända till en destination (Jarvis, Stoeckl & Liu 2016; 

Puad Mat Som & Bad Baderneh 2011). Ett sätt att arbeta för att få kunder att återvända är 
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relationsmarknadsföring (Grönroos 2008) vilket tydliggör relationsmarknadsföringens 

betydelse med syfte att skapa tillfredställelse och kvalitet. Detta då det finns en koppling 

mellan tillfredsställelse och kunders intentioner att återvända. 

Landskap, stränder, stadsmiljöer och omgivning är de viktigaste attributen då en resenärs 

utvärdering av resan anses som tillfredsställande (Alegre & Cladera 2006). Det är således 

viktigt att företagen förstår vad kunderna vill ha, och därför krävs det en kommunikation med 

målgruppen. Tillfredsställelse från kundens sida grundas i att deras förväntningar 

överensstämmer med företagets serviceutbud (Wilson et al. 2012). Detta innebär att en 

resenärs tillfredsställelse bestäms utifrån om deras förväntningar överensstämmer med det 

serviceutbud som kommuniceras från företaget och hur väl gemene part förstår varandra. 

Ovan beskrivs vem som är en repeat visitor, vilka karaktärsdrag de kan ha samt vilka 

potentiella anledningar som ligger till grund för deras resmönster. Vid forskning av fenomenet 

repeat visitation är som nämnt ovan lojalitet gentemot destinationen centralt (Alegre & 

Cladera 2006; Oppermann 1997; Oppermann 2000) och forskning har visat att det är 

fördelaktigt för företag inom turism att attrahera återkommande turister då det innebär 

mindre marknadsföringskostnader jämförelsevis med de kostnader som kan komma med 

förstagångskunder (jfr Alegre & Cladera 2006; Oppermann 1997; Oppermann 2000). Detta gör 

återigen relationsmarknadsföringen central då den bygger förutsättningar för återupprepade 

köp där kunderna också är benägna att spendera mer och vara mindre priskänsliga (Grönroos 

2008).   

Det paradigmskifte som skett inom marknadsföring vilket påvisat betydelsen av 

relationsmarknadsföring är utbrett inom relationsmarknadsföringslitteraturen. De senaste 

åren har också denna forskning utvecklats men inom turismfältet är relationsmarknadsföring 

fortfarande i en utvecklingsfas. Kvalitativa metoder efterfrågas och ytterligare fördjupning av 

kritiska incidenter och organisationskultur behövs för att skapa större förståelse av 

relationsmarknadsföring inom turism (Maggon & Chaudhry 2015). 
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2.2 Relationsmarknadsföring & Service Management  

Relationsmarknadsföring representerar följaktligen huvudsakligen ett paradigmskifte inom 

marknadsföring från ett transaktionsfokus till ett relationsfokus (Grönroos 2008; Wilson et al. 

2012). Förutom kundens köpbeteende förutsätter relationsmarknadsföring att kunden har en 

känslomässig och mental koppling till företaget och relationen (Grönroos 2008). 

Relationsmarknadsföring är en filosofi som fokuserar på att hålla kvar och förbättra relationer 

med befintliga kunder snarare än att fokusera på nya kundförvärv (Wilson et al. 2012). 

Kortfattat går det att säga att syftet med relationsmarknadsföring är att stärka bandet mellan 

en organisation och dess intressenter (Shea 2001). 

Vikten av att behålla kunder kan inte nog understrykas utifrån ett företags perspektiv (Shea 

2001) och relationsmarknadsföring är som tidigare nämnts ett sätt att göra detta på. 

Relationsmarknadsföringsstrategier från företagets sida är grundade i hantering av 

kundrelationer. Däremot har en relation utvecklats först när kunden upplever att kunden och 

tjänsteleverantören tänker på samma sätt (Grönroos 2008). Det är således inte företaget som 

bestämmer om en relation har utvecklats, utan kunden. En relation är en pågående process 

och fortlöper även under de perioder ett utbyte inte sker mellan kund och företag. Kunderna 

behöver konstant behandlas som relationskunder, viktiga kunder, som företaget värdesätter 

och kunderna ska känna att företag finns där för dem, och inte endast tvärtom (Grönroos 

2008). 

Lojala kunder innebär oftast, men med undantag, lönsamma kunder. En given omständighet 

för lojalitet mot ett företag är från en kunds sida en relation. För att kunna skapa en relation 

genom relationsmarknadsföring så finns det olika aspekter ett företag bör beakta då 

relationsmarknadsföring bygger på vissa taktiska element. Dessa element är direktkontakt 

med kunder, framtagande av en anpassad kunddatabas och ett kundinriktat tjänstesystem 

(Grönroos 2008). 

 

2.2.1 Relationsmarknadsföring: Taktiska element  

Även om företag ser logiken i att ha kvar nuvarande kunder stödjer inte alltid de 

organisatoriska systemen implementeringen av relationsmarknadsföring (Wilson et al. 2012). 
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Detta synliggörs exempelvis i de många fall där företag möter kund, som över ett 

telefonsamtal eller ett fysiskt möte vid en receptionsdisk, där personalen inte känner kunden 

personligen. Relationsmarknadsföring förutsätter information om kunderna och en databas 

som är användarvänlig med lättillgänglig information för att kundmötet ska anta en 

relationsriktning (Grönroos 2008). En sådan databas kan möjliggöra för företag att se 

kundernas specifika behov och önskemål på exempelvis ett hotell (Shea 2001). En 

kunddatabas bör även innehålla information om kundens lönsamhet. På så vis kan ett företag 

se vilka kundsegment som över tid är mest lönsamma och undvika att lagra information om 

icke lönsamma kunder i databasen. Paradoxalt nog bör företag ha så mycket information om 

kunden som möjligt för att varje kundmöte ska ge högsta möjliga relationsinriktning. 

Sammantaget bör företag alltid sträva efter att komma kunden så nära som möjligt, vare sig 

det är med hjälp av informationstekniken eller ett fysiskt möte ansikte mot ansikte (Grönroos 

2008). 

Tid, personal, teknologi och kunder är fyra centrala resurser vid skapandet av ett 

framgångsrikt tjänstesystem och lyckad relationsmarknadsföring. Då personal rör intern 

marknadsföring, och denna uppsats koncentrerar sig på extern marknadsföring, så kommer 

inte det nämnas mer än att intern marknadsföring har stor betydelse för att personal ska 

förstå och arbeta kundinriktat. Kundens del i skapandet av ett tjänstesystem är av betydelse 

då upplevelsen av tjänsteerbjudandets kvalitet beror till viss del på kundens inflytande. 

Teknologi, så som kunddatabaser och andra system, bör utformas efter kunden och inte 

endast efter företagets interna behov. Till sist är det viktigt att kunder behöver känna att de i 

relationen med företaget har en win-win-situation. Därför är det viktigt att kunderna känner 

att den tid de lägger ner på relationen med företaget är givande (Grönroos 2008). 

 

2.2.2 Relationsmarknadsföring: Varför?  

Relationsmarknadsföring är som tidigare nämnt ett sätt att arbeta för att få kunder att göra 

återköp, vilket i en turismkontext innebär att kunder bidrar med ökade köp över tid och 

återkommer till destinationer. Inom en specifik relation spenderar kunder mer pengar för 

varje år och de bidrar även med lägre kostnader i form av reklam, kampanjer samt den tid det 

tar för företaget att lära känna en kund. Upprepade köp för etablerade kunder kan minska 

marknadsföringsutgifter upp till 90 % då många förstagångskostnader associeras med att 
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attrahera nya kunder (Wilson et al. 2012). Att koncentrera sig på att behålla kunder istället för 

att skaffa nya kan även jämföras med att nyförvärv kan uppgå till den kostnaden ett företag 

har för att rekrytera nya medarbetare (Shea 2001). 

 

En ny kund kan ha många frågor i början gällande servicesystem men de tenderar att bli färre 

med tiden allt eftersom kunden blir mer erfaren. Detta visar att pågående 

underhållningskostnader för relationer är troliga att minska över tid. På så vis kommer 

företaget utsättas för mindre kostnader med att förse den återkommande charterresenären 

med service (jfr Wilson et al. 2012). Trots att det finns många positiva aspekter från ett 

företags perspektiv att engagera sig i relationsmarknadsföring är det långt ifrån alla som gör 

det. Många företag försöker men misslyckas med relationsmarknadsföring då de inte förstår 

sina kunder (Wilson et al. 2012). Sammantaget kan företagets kostnader minska om de genom 

relationsmarknadsföring kan få kunder att återkomma. 

 

2.2.3 Relationsmarknadsföring i en turismkontext  

De villkor som finns på marknaden idag med bland annat ökad konkurrens och bättre 

informerade kunder har bidragit med ett större fokus på att behålla kunder inom turismfältet 

(Shea 2001). Relationsmarknadsföring är passande hos företag på destinationer med 

upprepade servicemöten mellan kund och anställda där turister kan vara högt involverade i 

köpet och är även ett sätt att uppnå potentiella konkurrensfördelar inom turismfältet (Fyall et 

al. 2003). Förutom tidigare nämnda anledningar till varför företag bör ägna sig åt 

relationsmarknadsföring så finns det alltså i en turismkontext flera synpunkter utifrån ett 

företags perspektiv till varför det är viktigt att behålla turister och få dem att återvända till 

samma destination. 

Det finns ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som påverkar kundnöjdheten och 

troligheten till att en kund återvänder till samma destination och hotell igen. Framförallt är 

det viktigt att en destination förstår vad som gör kunderna nöjda vilket i ett sådant utfall ökar 

sannolikheten till att kunderna återvänder. En framgångsrik turismdestination förutsätter att 

inte endast arbeta med att attrahera nya turister utan att också behålla återvändande turister 

(Jarvis, Stoeckl & Liu 2016). Detta tyder på att turismdestinationer bör anta 
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relationsmarknadsföringsfilosofin; hålla kvar och förbättra kundrelationer snarare än att 

fokusera på nya kundförvärv (jfr Wilson et al. 2012). 

Som tidigare nämnt åker en återkommande turist till en destination år efter år (Oppermann 

1997) och motiven hos de återkommande turisterna kan variera (Alegre & Cladera 2006). 

Återkommande kunder, eller stamkunder, utgör en fördelaktig roll i företag inom 

servicesektorn (Wilson et al. 2012) och dessa påståenden går även att applicera specifikt inom 

en turismkontext (jfr Oppermann 1997). Om företag inom turismindustrin arbetar med 

relationsmarknadsföring i syfte att förstå kunderna så kan företagen också erbjuda ett 

kundinriktat tjänstesystem för att behålla dessa fördelaktiga och återkommande kunder. 

 

2.3 Förväntningar 

För att återkoppla till den inledande texten om vad som väntar Bosse och Britta så kommer 

nu begreppet förväntningar och dess innehåll att presenteras. Vad är det egentligen som 

händer när Bosse och kanske framförallt Britta kommer inse att deras förväntningar inte 

kommer infrias? Som tidigare nämnts grundas kunders tillfredsställelse i om deras 

förväntningar överensstämmer med företagets serviceutbud (Wilson et al. 2012). Inom 

relationsmarknadsföring är det viktigt att förstå kunderna och om ett företag ska förstå sina 

kunder så behöver det även förstå sina kunders förväntningar. 

2.3.1 Förväntningar och tidigare erfarenheter  

Förväntningar utgör en viktig faktor som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten på både 

relations- och servicenivå. Däremot förväntar sig en kund inte nödvändigtvis samma 

kvalitetsaspekter i olika stadier i relationen (Grönroos 2008). Med det konstaterat så skulle 

man kunna tänka sig att en ny kund och en återkommande kund har olika förväntningar på 

reseföretag, destinationer och hotell. En kunds förväntningar påverkas av tidigare 

erfarenheter (Wilson et al. 2013; Augustyn & Ho 1998). Tidigare erfarenheter består i en 

turismkontext av word-of-mouth, personliga krav samt extern kommunikation (Augustyn & 

Ho 1998). Även märkeslojalitet, kundnöjdhet samt positiva eller negativa händelser påverkar 

en kunds förväntningar (Wilson et al. 2012). Förväntningar påverkar alltså hur kvalitet 

uppfattas och ett flertal aspekter påverkar en kunds förväntningar och om denne ska bli nöjd. 
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Om ett företag har kunskap om vad som styr förväntningarna så kan de även använda denna 

kunskap för att hantera och styra kundernas förväntningar (Grönroos 2008).  

2.3.2 Vad är egentligen förväntningar?    

Förväntningar kan delas upp i oklara förväntningar, uttalade förväntningar och 

underförstådda förväntningar. Oklara förväntningar grundar sig att kunder upplever att de har 

ett behov men vet inte hur eller vad som ska göras för att detta behov ska bli tillfredsställt. 

Däremot förväntar sig kunder att någonting ska göras. En besvikelse uppstår om företaget inte 

uppfyller oklara förväntningar och för att skapa tillfredsställelse i en sådan situation bör 

företaget identifiera och omvandla oklara förväntningar till uttalade förväntningar. Uttalade 

förväntningar i sin tur uppstår innan serviceprocessen börjar. Då vet en kund på förhand vad 

denne ska förvänta sig. Däremot kan uttalade förväntningar vara både realistiska och 

orealistiska. Det är viktigt att företaget hjälper kunder att justera orealistiska förväntningar så 

att de blir realistiska för att de ska kunna uppfyllas. En orsak till orealistiska förväntningar är 

om företag ger vaga löften och därför bör företag vara försiktiga när de kommunicerar ut 

löften (Grönroos 2008). 

Det finns de tillfällen kunder inte reflekterar över deras förväntningar och tar förgivet att de 

uppfylls. Sådana förväntningar är underförstådda och vanligtvis reflekterar kunden inte över 

dessa tills den dag de inte uppfylls. Skulle underförstådda förväntningar inte uppfyllas uppstår 

besvikelse hos kunden. Även denna typ av förväntningar bör identifieras och göras till uttalade 

förväntningar. Med tiden när relationen fortlöper och utvecklas så lär sig kunden vad som kan 

förväntas och företaget vad som bör göras, kundens oklara förväntningar omvandlas till 

uttalade förväntningar och orealistiska förväntningar blir mer realistiska. Däremot kan kunden 

fortfarande bli besviken om företaget skulle ändra på någon del i tjänsteerbjudande som 

påverkar någonting kunden är van vid (Grönroos 2008). 

Som tidigare nämnts kan förväntningar påverka en kunds uppfattning om den upplevda 

servicen (Wilson et al. 2012). Hög service är en lyckad strategi för företag som vill differentiera 

sig på en marknad som kännetecknas av intensiv konkurrens och snabb avreglering 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988) och detta förklarar än en gång varför det är viktigt att 

en kunds förväntningar uppfylls. En turismprodukt är opåtaglig och kvaliteten av den 
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kommande erfarenheten är därför okänd vid köpet (Letho, O´Leary & Morrison 2004). 

Förutom opåtaglighet kan en serviceprodukt ofta vara komplex och svår att utvärdera. I 

många fall bidrar detta till att konsumenter vänder sig till andra konsumenter för att få råd. 

Därför är återkommande charterturister av stor betydelse för företag då kunder med lång 

relation till ett företag kan bidra med gratis marknadsföring genom word-of-mouth (jfr Wilson 

et al. 2012). Som tidigare nämnts kan word-of-mouth i sin tur påverka andra kunders 

förväntningar (Augustyn & Ho 1998). En tjänsts karaktärsdrag (se Grönroos 2008; Wilson et al. 

2012) gör således att word-of-mouth är extra viktigt för företag som erbjuder en 

tjänsteprodukt. Sammanfattningsvis finns det tydliga kopplingar mellan förväntningar och 

upplevd service där gamla kunder påverkar nya kunders förväntningar och det är upp till 

företaget att klargöra vilka förväntningar som är realistiska och vilka som är orealistiska.  

 

2.3.3 Förväntningar i en turismkontext  

Tidigare bra upplevelser kan vara en anledning till att turister återvänder till destinationer i 

önskan om att än en gång få uppleva samma sak (Steene 2013). Däremot skiljer sig upprepade 

besök till samma destination jämfört med vanliga upprepade köp. Detta då tidigare 

erfarenheter från tidigare resor inte kan upprepas exakt, då upplevelsen aldrig blir densamma 

(Letho et al. 2004). Om förväntad och upplevd service inte överensstämmer har kundgap 

uppstått. Dessa gap kan uppstå när företag inte vet vad kunder förväntar sig, när kvalitet, 

design och standard inte är vad utlovats och att kunder inte får det de valt. Det kan även 

uppstå gap när företag inte levererar vad de externt har kommunicerat till kunderna (Wilson 

et al. 2012). Detta kan som tidigare nämnts bidra till orealistiska förväntningar (Grönroos 

2008). Det gäller alltså att företag ser till att minimera dessa gap för att förväntningar hos 

turister ska uppfyllas. För att förväntningar ska överensstämma så bör företag även förklara 

för kunder när service är högre än vad kunden normalt kan förvänta sig för att framtida 

servicemöten och kundens förväntade service inte ska påverkas (Wilson et al. 2012). Däremot 

när förväntningar inte överensstämmer hos en återkommande kund så har det mindre 

betydelse jämförelsevis med en förstagångskund när det kommer till tillfredsställelse av den 

totala resan (Alegre & Cladera 2006).  
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2.3.4 Förväntningar och sanningens ögonblick 

De situationer där kunden möter företaget är avgörande för kvalitetsupplevelsen och 

benämns sanningens ögonblick. I sanningens ögonblick är det viktigt att företag skapar ett 

första gott intryck i syfte att åstadkomma förutsättningar för försäljning (Hite & Bellizzi 1985). 

Hantering av sanningens ögonblick berör all personal på ett företag som har kundkontakt. Det 

är i sanningens ögonblick som tjänsteleverantören har tillfälle att visa kunden vilken kvalitet 

tjänsterna håller. Om det uppstår misstag i sanningens ögonblick behöver ett nytt sanningens 

ögonblick uppstå för att misstaget ska kunna rättas till, exempelvis genom att försöka förklara 

varför ett problem uppstod. Det optimala är dock att sanningens ögonblick hanteras korrekt 

från början för att undvika försämrad kvalitet (Grönroos 2008). Det är alltså viktigt att en 

kunds förväntningar uppfylls i sanningens ögonblick för att deras utvärdering av 

serviceupplevelsen ska hålla så hög kvalitet som möjligt. 

Vidare är det i sanningens ögonblick som Britta och Bosse kommer att få reda på att deras 

tidigare förväntningar inte kommer att uppfyllas. Hur hanterar Louisa detta kritiska kundmöte 

och hur kommer detta påverka Brittas och Bosses upplevda service? 
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3.0 Metod 

I kommande kapitel redogörs metodologiska val och tillvägagångssätt som använts för att 

samla in det empiriska materialet. Kapitlet beskrivs i kronologisk ordning och består av 

huvuddelarna planering, genomförande och utvärdering. 

 

3.1 Planering 

3.1.1 Metodval  

För att kunna belysa relationsmarknadsföring från resebolag och hotell riktad mot 

återkommande charterresenärer samt komplexiteten som präglar relationen valdes en 

kvalitativ metod: djupintervjuer. Metoden lämpar sig för denna uppsats då målet är att ur ett 

tolkande perspektiv undersöka hur intervjupersonerna upplever relationsmarknadsföring och 

i detta fall avgörs kvaliteten av ord snarare än kvantifiering vid insamling och analys av data 

(jfr Bryman & Bell 2005).  

3.1.2 Respondenter och urval  

Då en av författarna tidigare har arbetat på ett charterbolag som heter Solresor existerade ett 

kontaktnät för eventuella intervjuer. Den första kontakten med de medverkade skedde på en 

kafferast då författaren introducerade de påtänkta respondenterna om intresset och viljan 

fanns. I gengäld erbjöds en fika eller lunch och samtliga ville medverka i studien. 

Respondenterna från Solresor ingår i ett bekvämlighetsurval vilket då innebär att dessa 

personer fanns i författarens närhet och kunde nås utan större ansträngning (jfr Bryman & 

Bell 2005). De medverkande har tillfrågats utifrån vilka befattningar och erfarenheter de har. 

För att ha ett brett perspektiv att möta uppsatsens syfte med, var grundtanken att också 

intervjua ett litet antal hotell vilka är en leverantör mellan charterbolagen och dess kunder. 

Vid upprepade tillfällen mailades därför Hotel Folias, Sunsuites Carolinas och Hotel Gloria 

Palace vilka alla ligger i San Agustín på Gran Canaria. San Agustín är en ort som dels är 

omnämnd i Välkommen till paradiset som nämns i uppsatsen inledning. Det är också en 

omtyckt charterdestination hos svenskar dit samtliga av Sveriges fyra största charterbolag 

erbjuder resor (www.ving.se; www.fritidsresor.se; www.apollo.se; www.solresor.se). Trots 

upprepade mejlförsök (se bilaga 4) uteblev svar från Hotell Folias samt Hotell Gloria Palace 

vilket var olyckligt då vi tror att de hade bidragit till användbar empiri. Gloria Palace och 

http://www.ving.se/
http://www.fritidsresor.se/
http://www.apollo.se/
http://www.solresor.se/
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Sunsuites Carolina var både med i Solresors hotellprogram vintern 2015/2016 och därför valde 

vi att höra av oss till dessa två hotell. Vi kontaktade Hotell Folias då hotellet nämns i Jenny 

Dielemans Välkommen till paradiset.  

 

Bell (2005) skriver om de olika forskningsetiska principerna och under arbetets gång har dessa 

följts utan undantag. Vi har gentemot samtliga respondenter varit tydliga med uppsatsens 

syfte, informerat om hur deras information kommer att användas och vara tillgänglig för, inte 

gjort intrång på respondentens privatliv och ständigt haft intervjupersonernas samtycke. Vi 

meddelade också samtliga intervjupersoner via mejl eller sms samt vid intervjuns start om 

vilka vi var och ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Det poängterades också flertal gånger 

att intervjun var frivillig och gick att avbryta när som helst. Vi informerade också möjligheten 

till att inte svara alls på en fråga, ta tillbaka, ändra eller lägga till information. 

Solresor och Sunsuites Carolina  

Solresor är ett av Sveriges ledande charterbolag med både traditionella charterresor vid 

Medelhavet och Atlanten samt exotiska rundresor till destinationer på längre avstånd från 

Sverige. Företaget startade 1989 och år 2014 åkte 200 000 svenskar på semester med 

företaget (www.solresor.se). Vi ansåg därför Solresor vara ett företag som kunde bidra med 

information om hur de arbetar med relationsmarknadsföring för att få återkommande 

charterresenärer.  

 

Lägenhetshotellet Sunsuites Carolina ligger i San Agustín på Gran Canaria. Sunsuites Carolina 

har ett stort antal återkommande resenärer, framförallt skandinaver, vilket gör även de till en 

lämplig respondent som kan bidra med information om deras arbetssätt med 

relationsmarknadsföring i syfte att få återkommande resenärer. Respondenter vilka 

medverkar från företagen Solresor och Sunsuites Carolina är inte anonyma då deras 

yrkesroller är av vikt. De har naturligtvis tillfrågats om detta. För mer information om 

reseproducenternas intervjuer, se bilaga 1. 

Återkommande charterresenärer  

Intervjuer har också genomförts med återkommande charterkunder vilka initialt skedde 

genom ett bekvämlighetsurval som sedan ledde till flertal snöbollsurval. Då 

bekvämlighetsurvalet grundar sig i att dessa personer vid en viss tidpunkt var tillgängliga för 

http://www.solresor.se/
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författarna, har dessa respondenter haft möjlighet att vidarebefordra kontaktuppgifter vilket 

bidragit till ytterligare respondenter (jfr Bryman 2011). De återkommande charterresenärerna 

är alla kvinnor och bosatta i södra och västra Sverige och är i åldrarna 49-73. Gemensamt är 

att de har stor erfarenhet av charter och författarna hade förutbestämda kriterier för deras 

medverkan som respondenter i uppsatsen vilket nämndes i kapitel 1 under Definition. De 

skulle antingen ha åkt tillbaka till samma hotell minst fyra gånger alternativt samma 

destination sex gånger eller åkt med samma bolag minst åtta gånger. Dessa kriterier 

bestämdes dels utifrån tron att finna spår om relationer som byggts upp mellan kunden och 

destination, hotell eller resebolag. Kriterierna ställdes även för att en charterresenär utan 

större erfarenhet troligtvis inte hade kunnat bidra med relevant information eftersom det 

krävs tidigare erfarenheter och kunskaper hos en charterturist för att kunna svara på frågor i 

intervjun. Samtliga respondenter som är återkommande kunder kommer i texten att 

benämnas med fiktiva namn för att de ska kunna hållas anonyma. För mer information om de 

återkommande charterresenärernas intervjuer, se bilaga 1.  

 

3.2 Genomförande 

I intervjuerna med Solresor, Sunsuites Carolina och de återkommande charterresenärerna 

användes frågor som hade låg grad av standardisering då frågorna anpassades efter 

intervjupersonernas språkbruk. Frågor ställdes där de passade i intervjun och följdfrågor 

uppkom beroende på vad respondenten tidigare svarat. Intervjuerna var strukturerade i den 

mån de handlade om ett specifikt område, det vill säga relationer och 

relationsmarknadsföring. Intervjuerna var även ostrukturerade då frågorna var öppna och 

respondenten fick svara fritt på ställda frågor. Därför menar vi att vi haft semistrukturerade 

intervjuer då de har varit en blandning av strukturerade ämnesområden samt ostrukturerade, 

öppna frågor (jfr Trost 2005). Samtliga intervjuer utformades som semistrukturerade vilket 

innebar att det skrevs en lista, också benämnd intervjuguide. Detta gjorde att intervjun var 

upplagd med relativt bestämda teman med utgångspunkt inom relationsmarknadsföring (jfr 

Bryman & Bell 2005; Trost 2005). Genomförandet av intervjuerna gjordes på en plats där 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga för att kunna dela med sig av så mycket information 

som möjligt och därför frågade vi respondenterna var de föredrog att ses (jfr Trost 2005). 
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3.2.1 Intervjuer: Solresor och Sunsuites Carolina  

Centrala teman i vår intervjuguide med Sunsuites Carolina och Solresor (se bilaga 2) var 

återkommande kunder, relationsmarknadsföring, datasystem, hantering av problem samt 

förväntningar. Intervjuerna gav olika utfall vilket kan förklaras av att den interaktion som 

uppstod mellan intervjuare och intervjuperson påverkade utfallet. Båda författarna var med 

vid intervjuerna med personal från Solresor. Däremot var det den författaren som inte hade 

haft någon tidigare kontakt med Solresor som genomförde intervjuerna för att motverka att 

information som annars kunde tagits för givet gick förlorad (jfr Ryen 2004). Detta bidrog även 

till att den författaren som inte intervjuade kunde vara mer uppmärksam och ställa 

uppföljningsfrågor som inte var planerade sen innan. Stundtals kunde inspelningarna te sig 

stimmiga på grund av högljudda miljöer men intervjuerna spelades alltid in på två enheter 

vilka kompletterade varandra varvid ingen information gick förlorad. Följande presenteras 

intervjupersonerna kort. För ytterligare information om intervjupersonerna se Bilaga 1. 

 

Katarina Envall, Solresors försäljnings- och agentsupportavdelning. Katarina har tidigare 

arbetat som guide på företaget under cirka åtta säsonger. Katarina har daglig kontakt med 

återkommande kunder. Intervjun tog 58 minuter och genomfördes på Café Djäkne i Malmö. 

Intervjun spelades in men kunde stundtals te sig stimmig.  

 

Susanne Kinnrell, Solresors försäljningschef. Susannes erfarenhet från resebranschen var 

värdefull för oss då hon hade en holistisk bild av serviceförloppet och hennes roll som 

försäljningschef gav många intressanta infallsvinklar. Intervjun tog 1 h och 12 minuter och 

genomfördes på Solresors kontor i Malmö. Intervjun spelades in.  

 

Sara Höglund, student på Malmö yrkeshögskola. Sara har stor erfarenhet kring återkommande 

kunder från att ha arbetat som guide och destinationschef utomlands på Solresor. I Saras 

intervju fokuserade vi mer på hennes erfarenheter utomlands än hennes befintliga roll som 

säljare på Solresor. Intervjun tog 1 h och 10 minuter och genomfördes på Malmö 

yrkeshögskola. Intervjun spelades in.  

 

Josefine Nählstedt, idag produktchef på Primera Travel Group och tidigare Service Manager 

på en av Solresors destination. Josefine gav perspektiv då hon arbetade en kortare period som 
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platspersonal jämförelsevis med de andra respondenterna. Intervjun tog 1 h och 10 minuter 

och genomfördes på Starbucks vid Malmö station. Intervjun spelades in och stundtals kunde 

inspelningen te sig mindre stimmigt.  

 

Kristina Saar och Hasse Åkervall arbetar tillsammans på lägenhetshotellet Sunsuites Carolina 

och har lång erfarenhet av turism på Gran Canaria och speciellt återkommande resenärer 

vilket visade sig tydligt vid besöket på Sunsuites Carolina. Intervjun genomfördes av den ena 

författaren på hotellet i Gran Canaria. Intervjun tog 1 h och 25 minuter med båda 

respondenterna och intervjun spelades in.  

3.2.2 Intervjuer: Återkommande charterresenärer  

Vid intervjuerna med de återkommande charterresenärerna var intervjuguiden utformad 

efter hur deras resemönster ser ut, hur de upplever relationen med ett resebolag som 

stamkund, problem som har uppstått och hur de har bemötts, förväntningar samt om de 

upplevt att de behandlas annorlunda utifrån att de varit kunder hos reseföretaget länge. 

Respondenterna kommer i uppsatsen att benämnas Anni, Beata, Cecilia, Daniella och Evin. 

Intervjun med Anni tog 1 h och 5 minuter och plats för intervjun var hemma hos respondenten. 

Intervjun med Cecilia tog 30 minuter och genomfördes också den hemma hos respondenten. 

Även Beatas intervju ägde rum hemma hos henne och omfattningen var 25 minuter. Evin 

däremot intervjuades hemma hos en av uppsatsens författare och denna intervju 

genomfördes på 30 minuter. Daniellas intervju gjordes över telefon och tog 58 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in. Intervjumetoden vid Daniellas telefonintervju kan ha bidragit 

med sämre kvalitet då ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kunde observeras. Vi var dock 

tydliga att fråga om vi uppfattat Daniella rätt (jfr Bryman 2011). Även i dessa intervjuer stod 

den ena författaren för att hålla i intervjun medan den andra författaren uppmärksammade 

intressanta ämnen och ställde följdfrågor. Mer information om respondenterna finns i Bilaga 

1. 

3.3 Utvärdering 

Studiens teoriavsnitt krävde i uppsatsens senare skede omarbetning. Denna omarbetning 

innebar att vi tog bort teori som inte ansågs relevant för ämnet samt adderade teori som var 

mer lämplig. Detta gjordes efter att producentperspektivets intervjuer hade genomförts. Vi 
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har använt oss av en iterativ strategi under uppsatsens gång då vi behövt ändra eller addera 

teori efter empiriinsamlingen (jfr Bryman 2011).  

3.3.1 Empiri och analys  

Efter att den första intervjun genomförts startade transkriberingsarbetet direkt. 

Transkribering skedde löpande och parallellt med andra intervjuer och sedan påbörjades 

kodningsarbetet vilket gjordes utifrån båda perspektiven. Efter samtliga intervjuer var det tid 

att analysera det insamlade materialet. Materialet från intervjuerna etiketterades, skiljdes åt, 

sammanställdes och organiserades (jfr Bryman 2011).  

Producentperspektivet 

Analysering och kodning av producenternas transkriberingar genomfördes innan de 

återkommande resenärernas intervjuguider hade arbetats fram. Detta i syfte att utgå från 

producentperspektivet och nå olikheter jämfört med kundperspektivet. Efter intervjuerna 

med Solresors personal uppnåddes teoretisk mättnad inom området då intervjupersonerna 

på Solresor använde sig av liknande begrepp och exemplifierade liknande situationer när de 

berättade om erfarenheter som rörde vårt problemområde (jfr Bryman 2011). Teoretisk 

mättnad uppnås även när relationerna mellan olika kategorier är bra validerade och 

etablerade (Bryman 2011). Då samtliga intervjupersoner i Sverige arbetade samt har arbetat 

på företaget Solresor ansåg vi efter fyra intervjuer att den sista intervjun med Solresor inte 

bidrog med mycket mer ny data. Vi ansåg att vi hade tillräckligt med material från Solresor 

och valde därför att inte genomföra några mer intervjuer med någon anställd från företaget.  

 

Det insamlade materialet från intervjuerna med Solresor och Sunsuites Carolina sorterades in 

i sex olika kategorier; 1) förväntningar, 2) problematik, 3) förändringar, 4) relationsskapande, 

5) datasystem, strategi och taktik samt 6) övrigt. I övrigt placerades det material som inte 

tillhörde någon av huvudkategorierna men som ändå ansågs användbart för att besvara 

frågeställningarna. De olika kategorierna tilldelades olika färger och materialet flyttades 

mellan olika dokument i syfte att sortera. I detta skede analyserades den kategoriserade 

datan. 
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Kundperspektivet 

Vi ansåg att tiden var för knapp för att samordna olika respondenter som samtliga åkte med 

Solresor. Därför valde vi att använda oss av ett bekvämlighetsurval då detta ansågs 

smidigare.  Visserligen tar spridningen på turistrespondenter bort möjligheten till att 

generalisera kring företaget Solresor men inte om charterbranschen överlag. Detta öppnade 

även upp för andra perspektiv som hade gått förlorade om vi endast använt oss av 

respondenter från Solresor. Det insamlade materialet från intervjuerna sorterades in i sju olika 

kategorier; 1) resmönster, 2) motivation, 3) relation med personal, 4) förändring, 5) 

förväntning, 6) förmån som återkommande charterresenär samt 7) övrigt. Likt 

kategoriseringsarbetet med producentperspektivet tilldelades de olika kategorierna olika 

färger och materialet flyttades mellan olika dokument vid sortering.  

 

3.3.2 Validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning   

Validitet, reliabilitet och replikation är kriterier som bedöms på olika sätt beroende på om 

forskningen är kvalitativ eller kvantitativ. Gällande den interna validiteten så är det uppsatsens 

författare som har tolkat och valt ut empirin som bedömts användbar. Vi anser uppsatsens 

trovärdighet vara hög då respondenterna tillfrågats under intervjuerna ifall de kan tydliggöra 

sina svar vid tillfällen där vi inte har förstått vad de menade (jfr Bryman 2012). Olika 

respondenter har bidragit med varierande svar och tolkningar på relationsmarknadsföring 

vilket bidrar till att den externa reliabiliteten i uppsatsen är låg och därför bör uppsatsen 

generaliseras med försiktighet. Upprepning av kvalitativ forskning brukar dock med största 

sannolikhet att ge andra resultat (Ryen 2004). Det beror delvis på att det är svårt att uppfylla 

extern reliabilitet inom kvalitativ forskning då det är omöjligt att “frysa” en social miljö och få 

ett replikerbart resultat (Bryman 2011). 

Innan intervjuerna har genomförts har författarna tillsammans kommit överens om hur 

observationer och material under intervjun skall tolkas vilket tyder på intern reliabilitet (jfr 

Bryman 2011). Intern reliabilitet uppvisas även i uppsatsen då samma teman i vårt empiriska 

material identifierats (jfr Ryen 2004). Vi har hittat mönster i empirin där vi märkte att våra 

intervjupersoner på Solresor stärkte varandras påståenden vilket ökar trovärdigheten i vårt 

material.  
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4.0 Analys 

I detta avsnitt ställs det insamlade empiriska materialet mot studiens valda teorier. Materialet 

redovisas och analyseras utifrån de kategoriseringar som nämndes i metodavsnittet, 

producentperspektivet och kundperspektivet var för sig.  

 

4.1 Charter och återkommande resenärer 

Stamkunder, stammisar, repeaters, återvändande kunder eller resenärer - kärt barn har 

många namn. Återkommande charterresenärer för med sig en hel del fördelar och Hasse, som 

är ägare till lägenhetshotellet Sunsuites Carolina, säger att: 

“Man får ju aldrig glömma att återkommande kunder eller gäster, det är ju det mest fantastiska vi 

har. Asså, det är ju, för det första ett tecken på att något av det vi gör är förhållandevis bra. Både 

produktmässigt och servicemässigt eller vad det kan vara för någonting. Och det finns ju inga som är 

mer lojala, inte bara genom att komma tillbaks, utan de är också de som tar med sig andra 

människor, som rekommenderar oss vidare till andra.” 

Hasse Åkervall, Sunsuites Carolina 

 

Också Susanne, som är försäljningschef på Solresor, säger att det knappt finns några nackdelar 

med att ha återvändande resenärer. Dessa återkommande charterresenärer indikerar på 

nöjda och lojala besökare (jfr Alegre & Cladera 2006) som ofta förknippas med återköp (jfr Li 

et al. 2008). Josefine, produktchef på Primera Group, som tidigare har arbetat som guide på 

Solresor instämmer i Susannes påstående om alla fördelar en återkommande charterresenär 

för med sig. Hon anser även att de återkommande kunderna kan vara väldigt krävande då hon 

säger att “de vet vad de vill ha, de vet vad de kan få, de vet vad de tidigare har fått och det är 

också så de vill ha det”. Josefine säger att de återkommande kunderna vill uppleva vad de 

tidigare har upplevt men påpekar också att saker och ting ändras. De återkommande kunderna 

har erfarenheter från tidigare resor och vill uppleva samma upplevelse igen. Detta kan dock 

bli problematiskt då en resa aldrig kommer kunna upplevas exakt likadant som tidigare (jfr 

Letho et al. 2004).   
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4.2 Motiv för repeaters  

De återkommande turisterna som har intervjuats är i medelåldern och äldre vilket är vanligt 

förekommande bland återkommande resenärer (jfr Li et al. 2008). Faktorer som påverkar om 

en turist återvänder till en destination kan variera (Alegre & Cladera 2006). Annis motiv till att 

återvända till Fuerteventura är bland annat rutinbaserade då hon och hennes resesällskap 

alltid åker vid samma vecka på året. Hon återvänder för att hon vet att hennes resemotiv 

kommer att uppfyllas, det vill säga sola och bada på nudiststranden. Hon säger även att hon 

har träffat flera vänner på destinationen och att det är kort restid dit. Dessa är samtliga 

faktorer som kan påverka om en kund återvänder till en destination (jfr Alegre & Cladera 

2006). Även Evin hade rutinbaserade resmönster, detta eftersom hon och hennes väninna 

varje år i början av november åkte tillbaka till ett specifikt hotell i Kap Verde under deras 

”husmorssemester”. Evins relation till destinationen utvecklades och hon skapade personliga 

band till platsen vilken hon idag har nära vänner på. Personliga band är också en faktor som 

kan påverka turister att återkomma till en destination (Alegre & Cladera 2006).  

 

Alegre och Cladera (2006) säger att geografiska attribut som avståndet till destinationen är av 

stor betydelse för återkommande resenärer men detta tycks inte bekomma Daniella. Daniella 

och hennes man återvänder till samma hotell i Thailand nästintill varje år. Hon är också en 

återkommande charterresenär till samma hotell i Egypten varje höst och hon påpekar att de 

kulturella skillnaderna är uppenbara på grund av kulturens kvinnosyn. Alegre och Cladera 

(2006) säger att kulturella likheter är en faktor som har stor betydelse hos återkommande 

resenärer men i Daniellas fall är däremot kulturskillnaderna tydliga och hon fortsätter att 

återvända till samma destination och hotell i Egypten år efter år. Däremot har merparten av 

resenärrespondenterna återvänt till sol-och-bad-destinationer i Europa där de kulturella 

likheterna tycks vara tydligare (jfr Alegre & Cladera 2006). Anni säger “ /.../ och så träffar man 

ju alltid svenskarna där, ni vet ju hur det är, när man är utomlands som svensk så hänger man 

ju alltid med andra svenskar“.  

 

Daniellas motiv skiljer sig alltså från Alegres och Claderas (2006) teorier vad gäller kulturella 

aspekter och geografisk närhet som huvudsaklig anledning till att återkomma till en 

destination. Grönroos (2008) säger däremot att inom relationsmarknadsföring är det viktigt 

att få kunderna att känna att företaget finns där för dem och att kunderna ständigt behandlas 
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som relationskunder. Relationsmarknadsföring kan därför vara anledningen till Daniella 

förbiser aspekten geografisk närhet.  Detta då hon säger att deras hotell i Thailand är familjärt 

och att Daniella och hennes man redan efter första besöket kände en stark relation med 

hotellets personal. Hotellet har uppvaktat Daniella och hennes man flertal gånger och även 

när de inte är där så får Daniella personliga hälsningar från hotellet på födelsedagar och 

högtider. Daniella talar om hur mycket hon tycker om hotellet och förklarar att hotellet var 

fullbokat när de planerade sin kommande resa våren 2017. Vidare har hög kundnöjdhet och 

lönsamhet ett samband vilket visas tydligt hos företag som arbetar med att skapa relationer 

med sina kunder (jfr Grönroos 2008). Sammanfattningsvis kan motiv variera och de 

återkommande resenärerna som intervjuats har haft varierande drivkrafter till att resa tillbaka 

till en destination de tidigare besökt (jfr Alegre & Cladera 2006).  

 

4.3 En win-win relation  

Evin har varit på Kap Verde flera gånger och hon förklarar att hon fastnat för människorna på 

destinationen. Hon talar om personalen och människorna som vänliga och trevliga och hon 

beskriver människorna på Kap Verde som äkta. Hon säger även att “ /.../ Det är inte liksom 

såhär att det är vansinnigt vackert där, kan man ju inte säga. Det är det ju inte. Utan det är 

mer människorna”. Evin har alltså en känslomässig och mental koppling till relationen med 

hotellet och destinationen vilket är en förutsättning för relationsmarknadsföring (jfr Grönroos 

2008).  

När en kund upplever att kunden och tjänsteleverantören tänker på samma sätt har en 

relation utvecklats (Grönroos 2008). Cecilia hävdar att hon och hennes reseföretag har en 

relation därför att de alltid har varit smidiga att ha och göra med och hon säger också att hon 

gärna rekommenderar företaget till andra. Hon menar att genom att rekommendera företaget 

är som ett kvitto på deras relation. Däremot har inte Cecilia den mentala och känslomässiga 

kopplingen till resebolaget som Evin har för sitt hotell på Kap Verde. Cecilia antyder att valet 

att åka med sitt resebolag till en början var en slump. Hon förklarar istället att det är 

resebolagets rabattmail samt nyhetsbrev som triggar igång reslusten. Daniella i sin tur menar 

att hon har en relation till hotellet i Thailand, samtidigt påstår hon att hennes relation med 

resebolaget inte är mer än relationen hon har till något annat företag. 
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Sunsuites Carolina arbetar med att erbjuda kunder tjänster som vanligtvis inte ingår i deras 

kommunicerade serviceutbud. Kristina och Hasse berättar att de brukar ha vatten tillgängligt 

för gästerna när de anländer, att de hänger färskt bröd på dörren, att de veckovis bjuder på 

våfflor, sangria, kaffe eller kaka vid poolen. För att en relation skall byggas bör kunden känna 

att de är i en win-win-situation och Sunsuites Carolinas arbetssätt är ett bra exempel på hur 

dessa känslor kan frammanas från kunden. Sunsuites Carolina får nöjda kunder och gästerna 

känner sig uppskattade. Det är viktigt inom relationsmarknadsföring att kunden får känna att 

den tid och de resurser de lägger på företaget betyder någonting (Grönroos 2008).  

 

Med relationsmarknadsföring vill företag stärka relationen till redan befintliga kunder och 

dess övriga intressenter (Shea 2011). Evin, Cecilia, Daniella och Anni berättar om deras 

reseföretags vilja att få dem att boka en ny resa kort efter en hemresa. De har samtliga 

mottagit mail med 500 kronor i rabatt om de bokar en ny resa med företaget inom en bestämd 

tid. Daniella, Cecilia och Anni har utnyttjat erbjudandet flertal gånger. Reseföretagen har 

således fått kunderna att köpa företagens tjänster igen och enligt Wilson et al. (2012) är ett 

tydligt fokus inom relationsmarknadsföring att företaget koncentrerar sig på att behålla sina 

befintliga kunder. Även de tecken på kundlojalitetsbeteenden som återköp som de 

återkommande charterturisterna visar upp, visar på kvalitet i relationer och på service (jfr 

Prayag & Ryan 2012). 

 

På Solresor arbetar platspersonalen på destinationerna med uppvaktning gentemot 

återresande kunder vilket kan innebära en flaska vin, Cava eller choklad tillsammans med en 

”välkommen-tillbaka-hälsning” (Josefine, Susanne, Sara, Katarina). Det framkommer däremot 

från intervjun med Susanne att säljpersonalen inte motiveras att koncentrera sig och sälja mer 

till återkommande kunder. Vidare grundas relationsmarknadsföringens filosofi på fokus att 

hålla kvar och förbättra relationer med befintliga kunder (Wilson et al. 2012). Däremot säger 

Susanne på Solresor att de arbetar mycket med kundservice för de vill göra sina kunder nöjda. 

Även Kristina på Sunsuites Carolina förklarar att de inte har någon uppdelning mellan nya och 

återkommande kunder utan arbetar på som vanligt. Kristina räknar med att nya gäster ska bli 

återkommande kunder. Däremot är det inom turismbranschen av betydelse att fokusera på 

att behålla kunder då det råder ökad konkurrens och bättre informerade kunder (Shea 2001). 
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Att företagen behandlar alla kunder lika avspeglas även i Daniellas uppfattning om sitt 

reseföretag då hon säger att hon inte tror företaget hon åker med skiljer på återkommande 

kunder utan att de är lika trevliga mot alla.  

 

4.4 Arbetssätt och taktiska element inom relationsmarknadsföring  

4.4.1 Tid 

Att kunderna känner att den tid de lägger ner på relationen med företaget är givande är en av 

fyra centrala resurser vid skapandet av lyckad relationsmarknadsföring och ett framgångsrikt 

tjänstesystem (Grönroos 2008). Det framkom under intervjun med Cecilia att för henne är det 

är viktigt att allt kring resan flyter på.   

“Som sista gången vi har rest och när man har kommit fram till hotellet så brukar man ju rusa fram till 

incheckningsdisken med pass och tror att man ska fylla i massa papper neeee, nej, nej. Utan ‘lämna 

bagaget där och baren är där ute, kom tillbaka om en kvart så är era papper färdiga’. Det 

bemötandet, det kan jag tycka att när man är trött, och man är varm för man har fortfarande jeans 

på sig och vill liksom bara slappa, att man får höra då att ‘poolbaren är där, gå ut och sätt er och ta 

det lugnt, kom tillbaka så har vi fixat allting’ – alltså det tycker jag är värt hur mycket som helst” 

Cecilia 2016, återkommande charterresenär   

 

Den tiden Cecilia slapp lägga på incheckningsproceduren bidrog till stor lättnad för henne och 

bemötandet hon fick betydde mycket för henne. Således går det att tolka att hon ansåg 

relationen med hotellet var givande då hotellet erbjöd henne tjänster som hon värdesatte och 

uppskattade. I sin tur fick hotellet en nöjd och tillfredsställd kund. Daniella berättar att hon på 

Facebook är vän med managern för hotellet i Thailand. Hon förklarar att när hon är intresserad 

av att återvända till hotellet så brukar hon maila managern om bokningsschemat. Managern 

skickar då tillbaka bokningsschemat och berättar vilka veckor extra rabatt kan ges till förmån 

för Daniella och hennes man.  

 

“Och när de har några erbjudanden skickar de det till oss privat att “vill ni komma och bo hos oss så 

får ni 25 procents rabatt i den sviten där ni brukar bo” och det är tamefan familjärt.” 

    Daniella 2016, återkommande charterresenär 

Daniella uppskattar den personliga servicen och säger att hotellet verkligen vill att de skall 

komma tillbaka. Även i detta fall går det att tolka att vår respondent känner att den tid hon 
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lägger ner på relationen är betydelsefull vilket enligt Grönroos (2008) är en central resurs i 

lyckad relationsmarknadsföring. Det går även här att tyda en vilja och ett fokus från företagets 

sida att behålla befintliga kunder vilket är kännetecknande vid praktiserande av 

relationsmarknadsföring (jfr Wilson et al. 2012). Shea (2011) för resonemanget kring att ökad 

konkurrens och större tillgång till information bidrar till att företag är villiga att skapa en 

närmre relation med kunderna. Liknande är konkurrensen stor mellan hotellen i Thailand och 

Daniella har uppfattat att hotellet har stor vilja att skapa en nära relation med henne och 

hennes man.   

 

4.4.2 Kunden 

Även kunden är en central resurs vid framgångsrik relationsmarknadsföring och upplevelsen 

av kvalitet är beroende av kundens egna deltagande (jfr Grönroos 2008). Evin berättar att hon 

helst ägnar sig åt aktiviteter på hotellet under sin semester. Cecilia vill bara ta det lugnt medan 

Anni vill vara med i hotellets “bamseklubb” för vuxna. Detta tyder på att de själva har varit 

med och påverkat kvaliteten på deras upplevelser då de genom deltagande är medskapare till 

den upplevda kvaliteten (jfr Grönroos 2008).  

 

Samtliga av de återkommande charterresenärerna berättar att de inte meddelar 

reseföretaget att de har besökt hotellet eller destinationen flertal gånger tidigare. Det har 

visat sig att i vissa fall blir de uppvaktade och i andra fall inte och i samtliga situationer har de 

uppfattat det som att uppvaktningen varit på hotellens initiativ. Anni har för vana att skicka 

mail till hotellet på Fuerteventura varje år innan hon och hennes resesällskap återvänder med 

syfte att önska ett visst rumsnummer.   

 

“Ja på Fuerteventura fick gör vi ju det./.../ eller önska, man kan ju inte boka, eller joo, tyskarna kan, 

men inte vi. Tyskarna kan boka precis vilket rum dem vill ha.” 

Anni 2016, återkommande charterresenär 

 

Förutom att själv försöka påverka sin semester så uttryckte Anni ovan besvikelse och en 

uppfattning av att ”tyskarna” är kunder som är mer värda för hotellet än Anni och hennes 

resesällskap. Wilson et al. (2012) resonerar om betydelsen av ökade köp och lägre 

marknadsföringskostnader. Anni som deltagande konsument bidrar med detta, vilket i sin tur 
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är mycket viktigt ur ett lönsamhetsperspektiv för hotellet på Fuerteventura. Vidare kan 

avsaknad av koncentration på återkommande kunder bidra med höga kostnader i 

nykundsförvärv (Shea 2011). Det är på Annis initiativ som hotellet kontaktas och om hotellet 

har en informationsrik kunddatabas framgår ej. Inom relationsmarknadsföring är det av 

betydelse att förstå sina kunder (Wilson et al. 2012) och detta för att öka chansen att de 

återvänder (Alegre & Cladera 2006). Med kunden som central resurs bör företaget vara 

medvetna om kundens möjlighet att påverka serviceupplevelsen då kvaliteten, som ovan 

nämnt, är beroende av kundens eget deltagande (Grönroos 2008). Det kan alltså antas vara 

viktigt för charterföretag att skapa förutsättningar för kunden att producera sin bästa möjliga 

upplevelse. Med kunskap om kunden hade Annis hotell på Fuerteventura kunnat förstå vikten 

av att hon skall få känna sig viktig och hörd. Hasse på Sunsuites Carolina förklarar att det finns 

de gäster som har besökt hotellet väldigt många gånger och dessa gäster anser att de ska ha 

förmånen att välja lägenhet. Hasse instämmer i att de ska ha makt, eller en form av fördel, 

men påpekar också att hotellet aldrig lovar något lägenhetsnummer även om de oftast strävar 

efter att tillgodose förfrågningarna. 

 

“Och det är klart, har de då varit som vår mest trogna gäst, varit här 38 gånger på de här åren vi har 

haft öppet, så är det klart att vi se till att ordna det.” 

Hasse Åkervall 2016, Sunsuites Carolina 

 

Hasses citat kan vara en av förklaringarna till varför Anni inte får samma uppmärksamhet som 

tyskarna. De trogna gästerna är högt värderade på Sunsuites Carolina och därför uppvaktas 

de mer och har större inflytande vilket i detta fall går i linje med relationsmarknadsföringens 

filosofi (jfr Wilson et al. 2012). Avsaknad av uppmärksamhet kan även grunda sig i Annis 

lönsamhet för hotellet. Som tidigare nämnts är de återkommande charterresenärerna oftast 

lönsamma (jfr Oppermann 1997). Vidare kan en kunddatabas med lönsamhetsstatistik vara till 

hjälp som underlag för en sådan bedömning (jfr Grönroos 2008) och i Annis fall kan det vara 

att de tyska resenärerna är mer lönsamma än hon är.  

 

4.4.3 Kunddatabas 

För att kunna implementera relationsmarknadsföring krävs stödjande organisatoriska system 

(Wilson et al. 2012). Ett taktiskt element för lyckad relationsmarknadsföring är utveckling av 
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en lättillgänglig och lättanvänd kunddatabas som innehåller information om kunderna 

(Grönroos 2008; Shea 2001). Sara på Solresor förklarar att de inte har ett stödjande 

kundsystem med möjlighet att följa upp antalet gånger en återkommande charterresenär har 

åkt med företaget. Kristina förklarar att det inte heller finns någon statistik över 

återkommande kunder på Sunsuites Carolina men att det hade varit intressant information. 

Hon säger däremot att det går att gå in i datasystemet och själv räkna hur många gånger 

kunderna tidigare har besökt hotellet. Som tidigare nämnts har både Sunsuites Carolina och 

Solresor förstått vikten av befintliga kunder men de har däremot inte utvecklat organisatoriska 

system i form av kunddatabaser i relationsmarknadsföringssyfte. 

 

Under intervjuerna med Solresor och Sunsuites Carolina framkommer det att det inte finns 

några nedskrivna strategier, riktlinjer eller policys som fastställer hur personalen ska arbeta 

med att förbättra kundrelationer med återkommande kunder. Katarina på Solresor säger att 

det på företaget har diskuterats om att införa någon form av stamkundssystem, program eller 

medlemskap. I nuläget är det en komplicerad process att se tidigare resor i bokningssystemet 

på Solresor. Josefine berättar att när hon arbetade som reseledare var det platschefen som 

visste vilka de återkommande kunderna var genom att känna igen ansikten och namn på listor. 

Detta visar att vid bokning av resan är det är upp till kunden att ta kontakt med Solresors 

personal och berätta att de är återresande, då kundsystemen inte visar detta. Detta stämmer 

också in på Sunsuites Carolinas kundsystem bekräftar Kristina. Sara säger att hon brukar skriva 

in en notering när hon tar emot en bokning eller talar med en återresande kund över telefon 

samt skicka ett mail till destinationschefen och meddela att “Ulla kommer ner nu igen för 13: 

onde gången, kan inte du ställa upp en flaska vin eller göra något litet speciellt?”.   

 

“/.../ ibland bokar man ju själv på nätet och då vet man ju inte, men jag hade ju önskat det. Där vi 

sitter idag är inte det en rutin, utan det är något som jag gör på egen hand, för jag vet hur mycket 

den lilla euron jag lägger på det vinet, eller vad det kostar, är ju ingenting kostnadsmässigt jämfört 

med vad vi får” 

Sara Höglund 2016, Solresor 

 

Liknande som hos Solresor använder Sunsuites Carolina igenkänningsfaktorer som namn på 

listor och ansikte för att kunna urskilja de återkommande kunderna. Avsaknad av en 
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kunddatabas hos Sunsuites Carolina och Solresor kan ha reducerat deras chanser att samla på 

sig information om de mest lönsamma kunderna och på så vis kan de gå miste om dessa. 

Företag förlorar även möjligheten att vid varje kundmöte erbjuda högsta möjliga 

relationsinriktning om de saknar en kunddatabas (jfr Grönroos 2008). 

 

En kunddatabas underlättar för företag att komma nära kunden och bör vara utformad efter 

företags kunder och deras önskemål. Ett tredje taktiskt element inom 

relationsmarknadsföring är strävan efter närkontakt (Grönroos 2008). Slutsatsen kan dras att 

Sunsuites Carolina och Solresor går miste om närkontakt med kunderna genom databaser, 

däremot har de fortfarande möjlighet att träffa kunderna fysiskt och genom detta möte 

komma närmre kunderna (jfr Grönroos 2008).   

 

4.4.4 Närkontakt med kunder 

Grönroos (2008) säger att relationsmarknadsföring bygger på direktkontakt med kunder, 

framtagande av en anpassad kunddatabas och ett kundinriktat tjänstesystem. På Solresor 

tycks inte ett kundinriktat tjänstesystem finnas då deras kunddatabas är anpassad efter 

företagets interna behov och information om återkommande turister saknas. De arbetar med 

personlig kontakt med kunder genom sina reseledare på destinationen där en personlig 

relation mellan gäster och reseledare kan finnas. På Sunsuites Carolina finns många 

återkommande charterresenärer och företaget vill gärna bygga en relation med deras kunder. 

Hasse har bestämt att uniformerna de bär ska vara en ledig pikéskjorta med valfri underdel 

och detta för att kunna mötas på samma nivå som kunden. De saknar en lättanvänd 

kunddatabas men deras vision kring tjänstesystem är byggt kring kunden i centrum.  

 

“ /.../ det är ju vårt viktigaste mål här, eller vår viktigaste arbetsuppgift det är ju att vara med våra 

gäster och se till att de trivs. Och sen kommer receptionsarbetet lika viktigt men det kommer på 

nästa plats. Mm så, så är det.” 

Kristina Saar 2016, Sunsuites Carolina 

 

Sunsuites Carolina har gäster som stannar upp till sex veckor och deras strävan efter en nära 

kontakt med kunderna är en grundpelare inom relationsmarknadsföring. Daniella uppskattar 

den personliga kontakt hon har med hotellet över Facebook vilket underlättar hennes relation. 
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Strävan efter kundkontakt tycks däremot inte vara helt problemfritt.  Exempelvis har Evin, som 

också är positivt inställt till relationen, uppmärksammat att det är dåliga 

anställningsförhållanden samt hög personalomsättning på hotellet i Kap Verde vilket har 

påverkat hennes bild av hotellet.  

 

“/.../ man märker att det inte funkar alltid, och allra helst i underhållningsteamet då, som jag tycker 

är rätt så viktigt, asså, på ett sådant ställe. Och man märker om de inte fungerar ihop, va. Det har 

varit mycket sådant på slutet, det var det inte i början.” 

Evin 2016, återkommande charterresenär 

 

Då Evin har återvänt till hotellet i Kap Verde många gånger har hon deltagit i flertal upprepade 

servicemöten. Dessa upprepade besök har i sin tur bidragit till att hon lägger märke till 

förändringar över tid som i vanliga fall inte uppfattas av turister. Vidare menar Fyall et al. 

(2003) att relationsmarknadsföring är passande hos företag på destinationer med upprepade 

servicemöten där turister kan vara högt involverade i köpet, precis som mellan Evin och 

hotellet på Kap Verde.  

  

4.5 LIPA 

Solresors kundkontakt uppstår främst vid försäljning över telefon samt om kunden vill gå på 

välkomstmöten eller boka utflykter. Kundkontakt uppstår även i de fall kunden vill reklamera. 

Försäljningschef Susanne har utvecklat ett system som heter LIPA för att komma kunden 

närmare och detta förespråkar hon att de anställda bör bemöta besvikna kunder med. Sara 

berättar att systemet handlar om att Lyssna, Instämma, Pausa och Agera och det är ett sätt 

att ta emot feedback till företaget men framförallt låta kunderna prata av sig. Ett sätt att rätta 

till ett misstag som har uppstått är att förklara varför det uppstod från första början och ett 

hjälpmedel som LIPA kan användas vid ett andra kundmöte då sanningens ögonblick har 

misslyckats vid första tillfället (jfr Grönroos 2008). Susanne uttrycker vikten av att anta 

kundens perspektiv och instämma, även i de fall kunden har fel. Hon tror att företaget de 

senaste åren har blivit bättre på detta då de för några år sedan istället bad kunderna skicka in 

en skriftlig reklamation. Susanne tror även att när kunderna istället har kunnat prata av sig har 

det bidragit till färre reklamationer. Susanne menar att kunden vill bli sedd och hörd och att 

den ekonomiska ersättningen spelar mindre roll. Detta går i linje med Grönroos (2008) 
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påstående att relationsmarknadsföring bygger förutsättningar för upprepade köp och att 

kunder är mindre priskänsliga samt benägna att spendera mer. 

 

Ute på destinationerna däremot arbetar guiderna annorlunda. Sara menar att de arbetar med 

att “släcka bränder” vid hanteringen av kunderna då det uppstod problem. Hon berättar om 

betydelsen av nöjda gäster och om service som ett konkurrensmedel. Hon säger att trots 

bestämmelser och regler måste man som anställd och företag kunna se runt dessa. Hon säger 

“kompensera mera” och gör gästen nöjd, då det faktiskt bara finns 9 miljoner resenärer i 

Sverige att tampas om. Josefine berättar att de arbetade mycket med uppvaktning och fjäsk 

på destinationen med de återkommande gästerna. Både Sara och Josefine exemplifierar 

service som ett konkurrensmedel och enligt Parasuraman et al. (1988) är det en strategi som 

kan stärka företaget på marknaden och knyta kunderna ännu närmre företaget.  

 

Beata säger att hon inte har något behov av att prata med sitt charterbolag om det inte händer 

någonting och likväl berättar Susanne på Solresor att “om allting går som det ska, man solar 

och badar och äter och har det bra, ja då behöver man inte Solresor förrän man ska åka hem 

igen”. Däremot är situationer när kunden möter charterbolaget avgörande för 

kvalitetsupplevelsen och det är vid detta tillfälle företaget har möjlighet att visa hur hög 

kvalitet dess tjänster har (jfr Grönroos 2008).  

 

4.6 Snacket går 

Arbetar företag efter en tjänstelogik med kunden i mitten så ökar möjligheterna till att få 

riktigt nöjda kunder. Återkommande charterturister som har haft en lång relation med ett 

företag bidrar också med gratis marknadsföring för företaget genom att tala gott om deras 

upplevelser (Wilson et al. 2012). Detta har visat sig tidigt både utifrån ett producent- och 

kundperspektiv i intervjuerna. Hasse på Sunsuites Carolina berättade om vinminglet de 

anordnar veckovis och berättar om de återkommande resenärernas betydelse:  

“Och sen berättar de om hur hotellet fungerar och det spelar ingen roll hur många broschyrer vi 

skriver och hur mycket sånt som vi lägger ner på det, den här timmen, en och en halv timme som vi 

dricker vin på tisdagar, där görs ju 60-70 % av vårat jobb för veckan.” 

Hasse Åkervall 2016, Sunsuites Carolina 
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Word-of-mouth är av stor betydelse för företag som erbjuder en turismprodukt (Letho et al. 

2004). Fenomenet uppenbarar sig på Sunsuites Carolina på företagets vinkvällar då 

återkommande turister informerar mindre erfarna turister om hur hotellet och destinationen 

fungerar. De sprider inte endast gott rykte utan förenklar också vissa arbetsuppgifter vilket 

leder till att Hasse och Kristina kan lägga tid på andra arbetsuppgifter. Då en tjänst är opåtaglig 

kan den vara svår att utvärdera vilket i många fall bidrar till att konsumenter vänder sig till 

andra konsumenter för råd och i en sådan situation är det av vikt för företaget att det är de 

som blir rekommenderade (Wilson et al. 2012). Fyra av våra resenärsrespondenter säger att 

de själva har rekommenderat deras hotell till vänner och bekanta efter att ha blivit nöjda med 

en semester. Cecilia hade blivit generöst kompenserad av sitt reseföretag efter att problem 

hade uppstått och det bemötandet bidrog till att hon rekommenderade reseföretaget för 

ungefär tio arbetskamrater under en fikapaus. Återigen visar detta word-of-mouths betydelse 

för marknadsföring av opåtagliga och svårutvärderade serviceprodukter (jfr Grönroos 2008; 

Wilson 2012). Även Evin har rekommenderat hennes favorithotell i Kap Verde varpå bekanta 

till henne har gjort besök där. 

 

4.7 Förväntningar  

Word-of-mouth har under intervju med Evin visat sig påverka i den grad att andra turister åker 

till en destination eller ett hotell. I situationer som dessa påverkar word-of-mouth resenärers 

förväntningar på en destination eller ett hotell (jfr Augustyn & Ho 1998). Också 

märkeslojalitet, kundnöjdhet samt positiva eller negativa händelser påverkar en kunds 

förväntningar (Wilson et al. 2012).  

4.7.1 Oklara förväntningar  

Cecilia visar många lojalitetstecken mot sitt reseföretag i intervjun och hon vet sen tidigare 

vad hon kan förvänta sig av företaget. Den positiva händelsen med reklamationen bidrog till 

att Cecilias förväntningar ändrades. Hon hade inte förväntat sig att få tillbaka så mycket 

pengar men har nu kunskap och förväntar sig att hennes företag löser problemen på ett 

tillfredsställande sätt om en liknande situation skulle uppstå. Innan Cecilia reklamerade hade 

hon oklara förväntningar om hur företaget skulle lösa hennes problem. Hon visste inte hur 

mycket pengar hon skulle få tillbaka eller hur lång tid reklamationsprocessen skulle ta men 

hon ville att någonting skulle göras. Att en kund vill att någonting ska göras, men inte vet exakt 
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vad, kännetecknar oklara förväntningar (jfr Grönroos 2008). Daniella däremot blev istället 

besviken i kontakten med hennes resebolag. Daniella förväntade sig att vid en situation som 

med presentkort skulle resebolaget ha möjlighet att skicka hem de till henne, hon trodde att 

företaget skulle agera för att underlätta situationen. Detta genom att skicka presentkorten 

som rekommenderat brev alternativt att de inte skulle skickas alls utan direkt dras av på 

summan på Daniellas redan beställda resa. Detta skulle sparat båda parter tid. Dock gick 

reseföretaget efter bestämmelser, de skickade ut presentkorten och menade att de inte 

kunde göra på något annat sätt. Visserligen blev Daniellas oklara förväntningar justerade, men 

dock i en negativ bemärkelse (jfr Grönroos 2008). I detta sanningens ögonblick hanterade 

företaget inte situationen så att det ledde till en nöjd kund, detta då kontaktpersonen på 

företaget inte hade handlingsfrihet att gå utanför företagets bestämmelser i syfte att göra 

Daniella nöjd.  

 

4.7.2 Underförstådda och uttalande förväntningar 

Under intervjuerna när vi har frågat resenärsrespondenterna om deras förväntningar inför när 

de reser tillbaka så har de svarat att de inte har några förväntningar. Detta kan tolkas som att 

de faktiskt haft underförstådda förväntningar då de bara räknar med att det ska bli som det 

har varit tidigare (jfr Grönroos 2008). När vi sedan bad respondenterna att beskriva hur deras 

ultimata resa skulle vara utformad hade faktiskt samtliga en förklaring till hur de önskade sig 

att en sådan skulle se ut. Detta kan tolkas som att deras önskningar grundas i deras 

förväntningar och ett samband mellan dessa kan antas. Problem kan uppstå för företag när 

deras kunder har underförstådda förväntningar. Skulle dessa förväntningar inte uppfyllas så 

kan kunderna bli besvikna och kundgap uppstår (jfr Grönroos 2008; Wilson 2012). Exempelvis 

berättar Beata från tidigare erfarenheter att hon vet om hur området kring Puerto Rico på 

Gran Canaria ser ut och menar att det är viktigt för henne att hon har kunskap om var hon till 

exempel kan köpa frallor. Hennes förväntningar är att bageriet är kvar på samma ställe och 

med samma öppettider året efter. Detta är någonting Beata inte har reflekterat över själv utan 

det är en underförstådd förväntning där hon tar för givet att bageriet ska vara öppet när hon 

återkommer (jfr Grönroos 2008).  

 

Uttalade förväntningar uppstår innan serviceprocessen börjar och då vet en kund på förhand 

vad denne ska förvänta sig (Grönroos 2008). Josefine berättade att det uppstod besvikelse hos 
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återkommande kunder när företagets seniorrabatt togs bort. De uttalade förväntningarna kan 

vara både realistiska samt orealistiska (Grönroos 2008). Solresors återkommande kunder hade 

sedan tidigare realistiska uttalade förväntningar om rabatten och kunderna visste hur de 

skulle göra för att få sin rabatt. Däremot uppstod besvikelse och kundgap när rabatten togs 

bort vilket kan hända när någon del i tjänsteerbjudandet ändras och kunden är van vid att det 

är på ett visst sätt (jfr Grönroos 2008; Wilson 2012). Beatas underförstådda förväntning är en 

annan realistisk förväntning om att bageriet skall vara kvar där det brukar vara i Puerto Rico. 

Då hon varit där många gånger har hon och hennes resesällskap letat upp ett bageri med nära 

avstånd till hotellet som de tycker om. Beata har besökt bageriet samtliga gånger hon har varit 

på destinationen och skulle det försvinna skulle besvikelse uppstå (jfr Grönroos 2008). Cecilia 

berättade att hon hade sett en kommentar på internetsajten Tripadvisor där en person hade 

klagat på att det var så varmt att isen smälte i drinkarna. Detta är ett exempel på en orealistisk 

förväntning som varken reseföretaget eller hotellet har någon kontroll över. 

 

Det har varit svårt att identifiera om respondenterna själva har haft orealistiska förväntningar. 

Det enda fallet som uppenbarats är då Daniella blev besviken över presentkorten. 

Underförstådda förväntningar kan som tidigare nämnts vara orealistiska och om de 

underförstådda förväntningarna har varit orealistiska hade våra respondenter fått veta det 

först när de inte hade uppfyllts (Grönroos 2008).  

 

4.7.3 Vaga löften  

Katarina på Solresor förklarar att de inte alltid kan garantera exempelvis ett specifikt 

rumsnummer till en kund. Hon säger istället att kundens förfrågan får bli ett önskemål och att 

hon ska göra sitt bästa för att uppfylla det. Samtidigt förklarar hon att kunder ibland blivit 

besvikna när de inte har fått specifika rum och att de då påstått att de tidigare har blivit lovade 

detta. Vidare menar Katarina att Solresor i dessa fall kanske inte har varit tillräckligt tydliga. I 

sådana situationer försöker Solresor från början justera kundernas förväntningar från 

orealistiska till realistiska genom att säga att de endast kan sätta upp rumsnummer som 

önskemål. Grönroos (2008) menar att det är viktigt att justera orealistiska förväntningar för 

att de i ett senare skede ska kunna uppfyllas. Däremot lyckas inte alltid Solresors med det. I 

en liknande situation berättar Susanne att hon brukar gå ett steg längre i ett samtal med en 

kund och berätta för denne varför det inte går att garantera utan endast att önska då det vid 
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enstaka tillfällen kan vara en teknisk omöjlighet att boka ett specifikt rum. När besvikelse 

uppstår hos en kund krävs ett nytt kundmöte eller sanningens ögonblick för att det ska kunna 

åtgärdas och en förklaring varför problemet har uppstått krävs. Däremot är det optimala om 

kunden blir nöjd vid sanningens ögonblick vid första kundmötet (Grönroos 2008; Hite & Bellizzi 

1985). Som försäljningschef berättar Susanne också om ett fenomen som hon inte välkomnar 

hos sina säljare: 

“Det kallas över-service också om man har en sån repeater, som vi kallar dem som har åkt 

jättemånga gånger /.../ så ställer man in en flaska bubbel eller någonting till dem för att de kommer, 

och de blir jätteglada, sedan åker de till ett annat hotell eller med oss nästa år men vi vet inte om det 

och då ställer vi inte in en flaska. Vad tycker de då? Att det är dålig service. Då har de fått precis det 

de har bokat för och det de ska ha, men de hade förväntat sig någonting extra och då kallas det över-

service.” 

Susanne Kinnrell 2016, Solresor 

 

Susanne menar att då företaget anstränger sig mer än vanligt och kunden blir mycket nöjd i 

kundmötet kommer kunden vid nästa möte med “normal” service tycka att det är dålig 

service, även om personalen gör precis som de ska. För att förväntningar ska överensstämma 

bör företag förklara för kunder när service är högre än vad de normalt kan förvänta sig i syfte 

att framtida servicemöten och kundens förväntade service inte ska påverkas (Wilson et al. 

2012). Sara berättar att i de fall där de har särbehandlat kunder får de ofta ångra det i 

efterhand då den levererade servicen kommer förväntas inför även nästa servicemöte. Sara 

säger sig därför vara noga med att förklara för kunden att särbehandling inte är någonting de 

vanligtvis engagerar sig i. Således menar både Susanne och Sara att över-service inte är bra 

för företaget men ändå finns fenomenet inom Solresor. Som tidigare nämnt säger 

Parasuraman et al. (1988) att service ett starkt konkurrensmedel, men vår respondent 

Susanne betonar att service faktiskt kan bli för hög. 

 

4.7.4 Att uppfylla förväntningarna 

Solresor har många återkommande resenärer och att kunden vill genomföra en resa till med 

företaget indikerar på tidigare tillfredsställelse vid tidigare upplevelser och önskan om att få 

uppleva det en gång till (jfr Steene 2013). Med en stor andel återkommande resenärer tycks 
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Sunsuites Carolina ha förstått vad som gör kunderna nöjda, då sannolikheten att en kund 

återvänder beror på om de har varit nöjda tidigare (jfr Jarvis et al. 2016). Kristina förklarar att 

de återkommande kunderna vill och förväntar sig att hotellet ska vara sig likt utan större 

förändringar när de återvänder. På så vis blir kunderna tillfredsställda då Sunsuites Carolina 

uppfyller gästernas förväntningar som uppstått sedan tidigare. Parasuraman et al. (1988) 

betonar även att service som anses som tillfredsställande är en lyckad differentieringsstrategi 

från företags sida på en marknad med hög konkurrens.  

 

Förväntningar grundas i om företagets kommunicerade serviceutbud överensstämmer med 

kunders förväntningar (Wilson et al. 2012). Kristina förklarar att nya gäster ofta blir förvånade 

när de anländer till lägenhetshotellet, detta för att de tycker att det är mycket finare än vad 

de hade förväntat sig. Någonstans hos Sunsuites Carolina har det kommuniceras ut en bild av 

företaget som i verkligheten överstiger förväntningarna men Kristina vet inte varför det är så. 

Vidare går det att säga att återkommande charterresenärer indikerar på tidigare uppfyllda 

förväntningar hos företagen Solresor och Sunsuites Carolina. 

 

4.8 Problem som kan uppstå  

4.8.1 Kundernas inflytande och kunskap   

Hasse förklarar att det kan bli problematiskt i vissa situationer då en relation med en kund har 

utvecklats. Han förklarar att det krävs ett annat sätt att hantera situationen och kunden. Hasse 

beskriver en specifik återkommande kund som alltid ställer ut sin solstol tidigt på morgonen 

och uttrycker att det skiljer sig i att säga till en ny gäst och en återkommande gäst. 

“... hade det varit en förstagångsgäst hade det varit mycket enklare och sagt att ‘du vi försöker, du 

kan läsa vår broschyr, vi ber alla att inte sätta ut solstolen klockan sju på morgonen’ för att det drar 

med sig alla andra. Och det är ju ingen konstighet att säga till den, en ny kund, en ny gäst” 

Hasse Åkervall 2016, Sunsuites Carolina 

 

På Sunsuites Carolina beskrivs ovan en situation där gästernas förväntningar och tidigare 

erfarenheter ställer till det för personalen, jämförelsevis med om det hade varit en ny kund. 

Den återkommande kunden i scenariot hade större inflytande och blev därför behandlad på 

ett annat vis enligt Hasse. De återkommande kunderna har i detta fall kunskap om deras 
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inflytande. Kundernas kunskap är ofta till en stor fördel för företaget i den bemärkelsen att 

underhållningskostnaderna tenderat att minska över tid då kunderna lär sig servicesystemet 

(Wilson et al. 2012). I detta fall visar dock kundens kunskap en annan sida då problematiska 

situationer kan uppstå för företag. Detta fall indikerar även att kunden genom vaga löften har 

fått fortlöpande orealistiska förväntningar som Sunsuites Carolina inte har tydliggjort.  

 

Sara som arbetade som guide på Solresor under flera år påpekade att de återkommande 

kunderna hade stor kunskap om reklamationsprocessen och visste hur de skulle agera om en 

situation skulle uppenbara sig där de inte är nöjda. Susanne berättar också om kundernas 

kunskap i den bemärkelsen att de har lärt sig när under året det är fördelaktigt att boka en 

resa då kunderna vet om vad resan kan kosta och när erbjudanden brukar vara tillgängliga. 

Katarina på Solresor berättade att då hon arbetade som reseledare för samma företag kunde 

de återkommande kundernas kunskap ibland komplicerade hennes arbetsrutiner. Hon tyckte 

att det kunde bli jobbigt på välkomstmöten då de återkommande kunderna la sig i. Exempelvis 

när hon inte visste svaret på en fråga som hon borde kunna så hände det att de återkommande 

charterresenärerna svarade i hennes ställe och Katarina kände att hon framstod som okunnig.  

 

Daniella berättar att hon som konsument har hittat flera kryphål som gör det billigare att resa 

iväg. Hon berättar att genom att leta information och samarbeten med andra aktörer tjänar 

hon flera tusen kronor per år. Exempelvis gav ett samarbete mellan resebolaget och 

Postkodsmiljonären dem 8 000 kronor i presentkort i utbyte mot att betala för en 

prenumeration på lotterna i ett halvår vilket motsvarade 3 600 kronor. Även Anni berättar att 

hon och hennes resesällskap de senaste åren bokat till avbeställningsskydd på resan eftersom 

resebolaget då ger kunderna möjligheten att innan ett visst datum boka om resan till 

dagspriset. Vid ett tillfälle erhöll de 2 000 kronor tillbaka per person då resebolaget hade sänkt 

priset när avresan började närma sig. Kundernas kunskap bidrar till mindre 

underhållskostnader men kan också bidra till att kunderna kan utnyttja servicesystemet på ett 

vis som inte främjar företaget vilket ovannämnt exempel visar. Hos företag som arbetar med 

relationsmarknadsföring ökar chanserna att kunder spenderar mer per resa och vid flera 

tillfällen (Grönroos 2008) och i exemplen med Anni och Daniella framgår det att de båda 

resenärerna försöker minimera sina kostnader vid köpet.  
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4.8.2 Kommunikationshinder 

Resenärsrespondenterna hade svårt att berätta om problematiska situationer som hade 

uppstått i interaktionen med deras resebolag eller hotell, då de hade svårigheter att komma 

på en situation som ansetts problematisk. Den enda respondenten som hade svar att ge var 

Daniella. Hon berättade om den situation där hon hade fått presentkortet och hon och 

reseföretaget var oense om hur detta presentkort skulle skickas hem till Daniella och hon 

upplevde inte företaget som samarbetsvilliga. Samtidigt förklarade Daniella att den situation 

som uppstod inte påverkar henne i sådan grad att hon skulle sluta resa med företaget. Det har 

visat sig att förväntningar som inte överensstämmer hos en återkommande kund har mindre 

betydelse för tillfredsställelsen av den totala resan jämfört med en förstagångskund (jfr Alegre 

& Cladera 2006).  

 

Anledningen till att det funnits svårigheter att identifiera problematik kan vara att ämnet 

uppfattats som lite skamfullt och pinsamt. Anni säger genant vid ett tillfälle att “jag känner 

mig lite snål, det är lite snålkänsla på den”, vid diskussionen om att boka om en resa för att få 

ett bättre pris. Liknande svarade Daniella “jag vill inte svara” och började skratta på frågan om 

vad kontakten med resebolaget brukar handla om de gånger problem har uppstått. 

  

4.9 Hur företaget kan använda kundernas kunskap  

Susanne berättar om vikten av att de återkommande kunderna ska känna att de är 

betydelsefulla och att Solresor arbetar efter att ge kunderna den bekräftelsen: 

 

“De vill ju känna att de är bäst, att de äger hotellet att det är deras hotell, så då låter man gärna dem 

briljera lite och då frågar man gärna lite mer. Vad tror du om i år, har de stängt gymmet eller vad tror 

ni att de hittar på där istället? Man försöker bygga en kommunikation.” 

Susanne Kinnrell 2016, Solresor 

 

Susanne menar alltså att genom att involvera kunden och låta kunden visa sin kunskap så får 

kunden bekräftelse och tillfälle att känna sig viktig. Susannes taktik är ett sätt att skapa en 

kommunikation för att involvera kunden i köpet. Fyall et al. (2003) menar att 

relationsmarknadsföring är lämpligt då turister är högt involverade i köpet. Genom 

kommunikation och bekräftelse får kunden genom sin kunskap en chans att glänsa och 
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placeras i centrum. Även Grönroos (2008) förklarar att ett tjänstesystem inom 

relationsmarknadsföring ska vara inriktat på kunden. Vidare bekräftar Daniella som 

återkommande charterturist hur hennes resebolag tar tillvara på hennes kunskap. Hon sitter 

med i deras resepanel och svarar några gånger i månaden på enkäter eller frågor som kommer 

till hennes mail och hon är i och med detta med i en utlottning av presentkort hos företaget. 

Daniella förklarar stolt att de har valt henne för att hon reser så mycket med företaget.  
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5.0 Slutsatser & diskussion  

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar kommer nedan slutsatser som framkommit 

i analysen presenteras. Uppsatsens frågeställningar är:  

 

 Hur arbetar resebolaget Solresor och hotellet Sunsuites Carolina med 

relationsmarknadsföring?  

 Hur uppfattas relationsskapandet utifrån den återkommande charterturistens 

perspektiv? 

 

Vidare ämnar slutdiskussionen kopplas till slutsatserna och uppsatsens syfte vilket är att få en 

större förståelse för relationsmarknadsföringens etablerande samt dess betydelse och i vilken 

utsträckning relationsmarknadsföring och förväntningar påverkar charterresenärer att 

återvända. 

 

5.1 Hur arbetar resebolaget Solresor och hotellet Sunsuites Carolina (inte) med 

relationsmarknadsföring?  

Inom relationsmarknadsföring är det viktigt att kunderna känner att de ständigt behandlas 

som relationskunder och den första frågeställningen uppsatsen syftar att svara på är hur 

resebolaget Solresor och hotellet Sunsuites Carolina arbetar med relationsmarknadsföring. 

Det har visat sig att både Solresor och Sunsuites Carolina har en stor del återkommande 

charterresenärer och företagen har förstått betydelsen av dessa. Vidare har de båda företagen 

olika tillvägagångssätt när det kommer till att skapa relationer med deras kunder.   

 

Hos Solresor arbetar personal på destinationer med uppvaktning av återkommande 

charterresenärer. Uppvaktningen möjliggörs av igenkänningstaktiker av platspersonal och 

uppmärksam säljpersonal. Om problem uppstår möter företaget dessa utifrån LIPA-modellen 

och för att få kunden att stå i centrum arbetar företaget aktivt med att använda sig av kundens 

kunskap genom att i kommunikation försöka involvera och bekräfta kunden. Sunsuites 

Carolina arbetar i dagsläget med att erbjuda tjänster som inte ingår i det kommunicerade 

tjänsteutbudet där vinkvällarna fungerar som ett word-of-mouth forum. Då hotellet strävar 

efter närkontakt med kunderna är en taktik hos hotellet att personalen använder sig en 
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neutral arbetsuniform för att kunna möta kunden på samma nivå. Även hos Sunsuites Carolina 

återfinns igenkänningstaktiker som möjliggör uppvaktning. För att eftersträva att göra 

kunderna nöjda gör heller inte Sunsuites Carolina några större förändringar i syfte att 

kundernas förväntningar från tidigare erfarenheter ska uppfyllas. Kristina vet inte hur, men 

hos Sunsuites Carolina förekommer det att nya kunders förväntningar överträffas. Arbetet 

med att ta ned kundernas förväntningar har resulterat i att nya kunder tycker att hotellet är 

mycket finare än vad de hade förväntat sig. 

 

Det finns inga nedskrivna strategier, regler, riktlinjer eller policys som talar om för personal på 

Sunsuites Carolina och Solresor hur de ska arbeta med att förbättra kundrelationen med 

återkommande kunder. Inte heller har något av företagen en kunddatabas där man enkelt kan 

se vilka resenärer som är återkommande sedan tidigare år vilket kan bli problematiskt då 

företagen inte snabbt kan se över vilka som är återkommande charterturister. All interaktion 

mellan företag och kund som bidrar till relationsskapande leder till kunders förväntningar. 

Solresor försöker vara noga med att ta ned förväntningar för att inte dessa ska vara orealistiska 

hos kunderna. Solresor har tidigare haft en nischad seniorrabatt vilken var uppskattad av de 

återkommande charterresenärerna men som i dagsläget inte finns längre. Vidare är över-

service ett problem som kan uppstå hos Solresor och en kunddatabas hade kunnat möjliggöra 

för företaget att ha koll på samtliga kunder för att undvika fenomenet.  Varken Sunsuites 

Carolina eller Solresor arbetar i dagsläget med att fokusera mer på befintliga relationer 

framför kundförvärv. Båda företagen säger sig inte göra någon skillnad på nya kunder och 

återkommande kunder men samtidigt förekommer uppvaktning av återkommande resenärer 

av företagen och hos Sunsuites Carolina tycks återkommande charterresenärer ha mer 

inflytande hos personalen jämfört med nya kunder. 

 

Sammanfattningsvis innehar inte något av företagen ett stödjande system för 

relationsmarknadsföring men däremot arbetar de praktiskt med att försöka skapa en relation 

med kunden. 
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5.2 Hur uppfattas relationsskapandet utifrån den återkommande charterturistens 

perspektiv?  

Vad som är relationsskapande tycks variera mellan de olika återkommande charterturisterna. 

Detta då de återkommande resenärerna har olika motiv till sina resor och har även därför olika 

förväntningar, detta bidrar även till att faktorerna till att de olika resenärerna återvänder 

varierar.  

Hos merparten av de återkommande charterturisterna har en tydlig relation mellan kund och 

hotell kunnat utläsas. Relationsskapande från resebolag som säljer reser tycks inte påverka 

kunden i samma utsträckning som hos hotellen. Exempelvis kände Daniella och hennes man 

snabbt en stark relation med sitt hotell i Thailand vilket har bidragit till att de har återvänt 

flertal gånger. 

Hos Anni däremot tycks en önskan om relationsskapande finnas men hotellet hon återvänder 

till koncentrerar sig snarare på tyska besökare. Detta har bidragit till att Anni känt sig bortvald 

och undrande kring varför de betyder mer än vad hon gör. Vidare går frågan att ställa om 

Annis hotell har favoriserat tyskarna framför henne och hennes resesällskap på grund av 

lönsamhet och att de därför inte får samma särbehandling. Evin har en stark, personlig relation 

med sitt hotell i Kap Verde. Människorna på destinationen är en stor bidragande faktor till att 

hon återvänder. Hennes långvariga relation med företaget har dock bidragit till att hon kanske 

har fått en för stor insyn i företaget. Evin har uppmärksammat intern problematik i företaget 

men hotellets vilja att skapa en relation har fått henne att bortse från denna problematik. De 

relationsskapande initiativen från hotellet och den relation som har skapats stärker teorin om 

att återkommande charterturister inte är lika känsliga om problem uppstår. 

Huruvida de återkommande charterturisterna har olika mentala kopplingar tycks även 

påverka deras uppfattning om relationer med olika företag. Det har visat sig att de ofta 

uppfattar reseföretagens vilja att skapa en relation som positivt, däremot tycks de 

återkommande charterturisterna ha en benägenhet att utnyttja detta i en ekonomiskt negativ 

bemärkelse för företagen, där win-win-relationen tycks gynna kunden mer än företaget. 

Visserligen känns den tid och de resurser respondenterna lägger på reseföretagen som 
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lönsamma. Däremot betonar Daniella att hon inte tror företaget hon använder sig av skiljer 

på återkommande kunder utan att alla behandlas lika. Vidare tycks denna avsaknad av 

särbehandling påverka lojaliteten hos de återkommande charterresenärerna. Återkommande 

kunder får kunskap och hos företag som ägnar sig åt relationsmarknadsföring innebär det en 

ökad chans för återköp och mindre underhållningskostnader. Då relationsskapande tycks 

saknas hos företag betyder inte det att de återkommande charterresenärerna slutar att 

använda sig av företaget. Däremot letar de kryphål och får på det viset andra anledningar att 

åka med deras reseföretag. Återkommande charterturister värdesätter de initiativ från 

företag som genuint vill skapa en relation. Flertal respondenter som upplever att de har en 

relation med sitt hotell är även mycket nöjda och pratar väldigt gott om företagen. Här 

tydliggörs win-win-situationen än mer då de återkommande charterresenärerna bidrar med 

positiv word-of-mouth när de talar gott om deras hotell.  

Inom relationsmarknadsföring finns det fyra centrala resurser att beakta; tid, kunddatabas, 

närkontakt med kunder samt kunden själv. Cecilia påpekar hur mycket hon uppskattade att 

den tid hon la på relationen med sitt hotell var lönsam. Även Daniella menar att den personliga 

servicen hennes hotell erbjuder henne är mycket uppskattad. De olika återkommande 

charterresenärerna har åkt till olika hotell med olika motiv. Vidare har de själva varit med och 

påverkat sin upplevelse och de vet vilken kvalitet de kan förvänta sig vid ett återbesök. 

Exempelvis meddelar Anni själv sitt hotell att hon ska återkomma. Slutsatsen går därmed att 

dra att de företag som använder sig av relationsmarknadsföring får positiv respons från 

tillfredsställda kunder. En tydlig gemensam nämnare där relationsskapande har kunnat 

urskiljas är då företagen har lyckats överträffa de återkommande charterresenärernas 

förväntningar. Exempelvis när Cecilia blev generöst kompenserad av sitt reseföretag eller när 

Evin rekommenderat vidare sitt favorithotell i Kap Verde.  

Då relationsskapande uppfattas som positivt har de återkommande charterresenärerna även 

haft oklara förväntningar som tydliggjorts till det positiva. De gånger oklara förväntningar inte 

har hanterats och tydliggjorts efter kundens önskningar har inte heller tillfredsställelse 

uppstått. Det gäller även att underförstådda förväntningar uppfylls hos de återkommande 

charterresenärerna för att tillfredsställelse ska uppstå, vilket påvisar vikten för företag att göra 

underförstådda förväntningar till uttalade förväntningar för att minimera risken att kundens 
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förväntningar inte uppfylls. De återkommande charterturisterna är återkommande just för att 

de har goda upplevelser och tidigare har blivit tillfredsställda. Vidare är det svårt att avgöra 

om underförstådda förväntningar har varit orealistiska alternativt realistiska då de alltid tycks 

ha blivit uppfyllda.  

Sammanfattningsvis har relationsmarknadsföring löpande uppfattats som endast positivt och 

win-win-situation uppstår därmed för både företaget och den återkommande charterturisten.  

 

5.3 Slutdiskussion 

Lojalitet och tillfredsställelse är två av de teoriområden som det forskats mest om när det 

kommer till återkommande charterresenärers intentioner att återvända. Relations-

marknadsföring har inte alls berörts i samma utsträckning. Utifrån uppsatsens resultat tycks 

tillfredsställelse vara den största faktorn till att turister återvänder till en destination. Vidare 

går det att utläsa i denna uppsats att tillfredsställelse även uppstår som resultat av 

relationsmarknadsföring. Således uppfattas relationsmarknadsföringen ha en stor påverkan 

till att charterresenärer återvänder till ett hotell eller reser med samma bolag igen. 

Relationsmarknadsföring inom turism är fortfarande på frammarsch och detta går även att 

tyda hos resebolaget Solresor och lägenhetshotellet Sunsuites Carolina. De återkommande 

charterresenärerna som har intervjuats har indikerat på att valet av researrangör snarare 

avgjorts av en slump, hotell- och destinationsutbud. Det har även uppenbarats att ekonomiska 

incitament och kunskap om ett företags serviceutbud snarare än lojalitet tycks vara större 

anledningar till att turister väljer att återkomma till ett reseföretag där 

relationsmarknadsföring inte praktiseras. 

Syftet i uppsatsen har varit att undersöka hur reseföretag och hotell använder sig av 

relationsmarknadsföring för att få återkommande kunder. De två företag som har undersökts 

visar, som teorierna säger, ligga i bakkant av etablering av relationsmarknadsföring och 

arbetar snarare på som vanligt för att försöka tillfredsställa hela kundgruppen. Däremot 

förstår företagen de återkommande charterturisternas betydelse, trots detta anammas inte 

relationsmarknadsföringens filosofi att försöka etablera relationskunder inom företaget och 

förse dessa kunder med bekräftelse. De återkommande charterturisterna som har fått 
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bekräftelse och uppmärksamhet från sina reseföretag är även de som känner att de har ingått 

en win-win-relation med företaget och relationsmarknadsföring tycks vara av stor betydelse 

för att kunderna ska återvända. I teoridelen framgår det att vanligt förekommande attribut 

som geografisk närhet och kulturell liknelse spelar in i valet att återvända till en destination 

vilket också bekräftas av merparten av resenärrespondenterna. Vidare går det att urskilja att 

relationsmarknadsföring tycks vara mer etablerat inom hotellbranschen än hos de företag 

som säljer resor. Detta skulle kunna bero på de flertal upprepade servicemötena och alla de 

möjligheter hotell har till sanningens ögonblick som påverkar kunden och kundens 

tillfredsställelse. Har förväntningar överträffats en gång och kunden har blivit tillfredsställd så 

visar denna uppsats att det finns en stor vilja att återvända till platsen eller med ett specifikt 

reseföretag. Detta går även i linje med Jarvis et al. (2016) samt Mat Som & Baderneh (2011) 

argument om att tillfredsställelse av reseupplevelsen är det primära då en kund har en vilja 

att återvända till en destination. Vidare har en god helhetsupplevsele fått respondenterna att 

bortse från andra problematiska händelser som har påverkat semestern.  

 

Hos Sunsuites Carolina finns det kunder som stannar upp till sex veckor medan Solresor har 

mindre tid med kunden och därför mindre möjlighet att utveckla en relation med kunden. Det 

går det även att ifrågasätta önskan om närkontakt med kunder inom relationsmarknadsföring. 

Strävan efter en nära kontakt med kunderna finns på Sunsuites Carolina men frågan är var går 

gränsen för en nära kontakt med kunderna? De återkommande charterturisterna tror ibland 

att de kan göra lite som de vill och i Evins fall uppmärksammas intern problematik hos hotellet 

i Kap Verde.  

 

När en återkommande charterturist kommer tillbaka till en destination är reseföretaget och 

hotellet avgörande för tillfredsställelsen. Däremot tycks reseföretaget mer ses som en 

mellanhand och den absoluta sanningens ögonblick utspelas mellan kund och hotell. Vidare 

tycks byråkratiska barriärer vara lösare där relationsmarknadsföring anammas, detta är dock 

något som skulle kunna undersökas närmare. Ett annat intressant fenomen som har 

uppenbarats i uppsatsen är hur återkommande kunder ibland känner skam när de efterfrågar 

något hos sitt reseföretag. Detta skulle delvis kunna bero på kulturella normer, vilket även det 

hade varit intressant att studera i djupare detalj. Vidare är det viktigt att företag förstår vad 

som gör kunder nöjda. Det är således väsentligt för företag att försöka bryta den 
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kommunikationsbarriär som kan uppstå mellan kund och företag för att båda parter ska kunna 

förstå varandra och ta relationen till en ny nivå. Om mer tid och resurser hade funnits hade 

det varit intressant att undersöka om relationsmarknadsföring skiljer sig mellan olika 

charterbolag. Det hade också varit intressant att hitta charterresenärer som är knutna till just 

de företag som undersökts.  Även kvantitativ forskning hade kunnat bidra med större 

möjlighet till generalisering. Slutligen skulle en kvalitativ studie kunna göras för att organisera 

vilka de återkommande charterturisterna är, hur gamla de är och hur ofta de genomsnittligt 

återvänder till samma destination och/eller med samma resebolag. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjutabell  

Intervju 
nummer  

Namn Roll vilken var 
syftet för 
intervjun 

Datum 
och 
tidpunkt  

Plats för 
intervjun  

Längd på 
intervjun 

1 Katarina 
Envall 

Försäljning och 
guide  

Den 18 
april 2016 
kl. 13.50- 
14.48 

Café Djäkne, 
Malmö  

58 min  

2 Susanne 
Kinnrell 

Försäljningschef Den 18 
april 2016 
kl. 15.08- 
16.20 

Solresors 
kontor, Malmö  

1 h och 12 
min 

3 Sara 
Höglund 

Guide samt 
Destinations 
Manager  

Den 20 
april kl. 
16.10- 
17.20  

Malmö 
Yrkeshögskola, 
Malmö  

1 h och 10 
min  

4 Josefine 
Nählstedt 

Guide samt 
Service Manager   

Den 22 
april 2016 
kl. 10.00- 
11.10 

Starbucks 
Coffee, Malmö  

1 h och 10 
min  

5 Kristina 
Saar  

Driver hotell och 
har stor 
erfarenhet av 
turism på Gran 
Canaria   

Den 2 maj 
2016 kl. 
12.00- 
13.05 

Sunsuites 
Carolina hotell 
och 
lägenheter, 
San Agustin, 
Gran Canaria  

1 h 4 min  
 

 

6 Hasse 
Åkervall  

Ägare till 
lägenhetshotellet 
Sunsuites 
Carolina  

Den 2 maj 
2016 ca 
13.05- 
13.30 

Sunsuites 
Carolina hotell 
och 
lägenheter, 
San Agustin, 
Gran Canaria  

21 min  
 
 
 
 
 

7 Anni Återkommande 
charterresenär 

Den 21 
maj 2016 
ca 16.05- 
17.10 

Hemma hos 
respondent, 
Halland 

1 h 5 min  

8 Cecilia Återkommande 
charterresenär 

Den 22 
maj 2016 
va 12.00- 
12.30 

Hemma hos 
respondent, 
Halland 

30 min  

9 
 

Beata Återkommande 
charterresenär 

Den 22 
maj 2016 
ca 14.05- 
14.30 

Hemma hos 
respondent, 
Halland 

25 min  
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10 Evin Återkommande 
charterresenär 

Den 22 
maj 2016 
ca 17.00-
17.30 

Hemma hos 
den ena 
författaren, 
Halland 

30 min  

11 Daniella Återkommande 
charterresenär 

Den 24 
maj 2016 
ca 09.00-
10.00  

Intervjun 
genomfördes 
på telefon  

58 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Bilaga 2: Intervjumall producentperspektivet   

Inledning  

Ylva och Frida berättar vad syftet med intervjun är och vad materialet kommer att användas 

till.  

 

Bakgrund 

Ålder, namn  

Du jobbar på Solresor, ett av Sveriges största charterbolag. Vad gör du där?  

Hur länge har du jobbat där? Vad har du gjort innan? Vad har varit dina arbetsuppgifter?  

 

Datasystem 

Finns det något system som mäter hur många av kunderna som är återkommande? 

Hur är det annars uppbyggt? Hur fungerar företagets datasystem?  

 

Återkommande kunder  

Hur stor del (uppskattningsvis) tror du är återkommande kunder på ditt företag?  

Hur väljer dessa kunder oftast, tror du, att resa? Vad vill de ha?    

Var väljer de oftast att resa? Hur? Åldersgrupp?  

Varför tror du att kunderna väljer dessa destinationer? 

Hur jobbar ni med att “förbättra/underlätta” dessa anledningar? 

Varför tror du att de inte väljer andra destinationer? 

 

Stamkunder 

Tror du att det är skillnad på förstagångskunder och stamkunder och deras förväntningar? 

Varför?  

Vet du om hur arbetar på något speciellt sätt/ strategi för att deras efterfrågan på 

produkter?  

Arbetar ni/ hur arbetar ni för att specifikt behålla dessa kunder?  

Hur arbetar ni för att förbättra relationer med befintliga kunder?  

 

Intervjupersonens roll inom Solresor  

Vad hade du gör arbetsuppgifter som guide/försäljning/DM/Service Manager?  
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Allmänt om återvändande kunder, vad är positivt/negativt/neutralt på turistorten? Fokus på 

kundmötet.   

Vilka problem upplevde du med återkommande kunder?  

När det uppstod problem, hur löste ni dessa problem? 

 

Hantering av problem  

Var det ni eller hotellen som tog ansvar för kunderna?  

Policys och direktiv vid hantering av kunderna?   

Hur långt går ni för att göra kunderna nöjda/till vilken gräns? 

Vad skiljer sig mellan återkommande kunder och förstagångskunder när man skall hantera 

problem? 

Vad brukar kunderna säga att problemet är? Vad tror du kan vara grunden till missförstånd 

mellan guidepersonal, försäljning?  

Tror du att dessa problem får mycket efterverkningar? Hot om att byta företag? Påverkar det 

en framtida resa eller kan leda till en reklamation?   

 

Avslutning:  

Tack för att du tog dig tid till detta. Det bidrar förhoppningsvis till stor hjälp för oss. Om det 

är någonting du har sagt och skulle vilja ändra, eller ta tillbaka, hör av dig till oss senaste 

kring den 20 maj. 
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Bilaga 3: Intervjumall kundperspektivet  

Inledning  

Ylva och Frida berättar vad syftet med intervjun är och vad materialet kommer att användas 

till.  

 

Bakgrund 

Ålder, namn  

 

Resemönster & relationsskapande  

Med samma bolag – varför? Finns en relation? – hur beskriver intervjupersonen denna?   

Till samma hotell och destination – varför? 

Kontakt med resebolaget/hotellet emellan semestrarna?  

 

Situationer som kan uppstå 

Problem som uppstått – hur det bemötts från företaget/hotellet? 

Uppstått besvikelse?  

Varit med om en överbokning?  

Uppvaktning?  

 

Ang. relationen med företaget  

Speciella erbjudanden?  

Hur ser kunden på relationen?  

Förändringar – på destinationen och med företagets rutiner  

 

Avslutning 

Tack för att du tog dig tid till detta. Det bidrar förhoppningsvis till stor hjälp för oss. Om det 

är någonting du har sagt och skulle vilja ändra, eller ta tillbaka, hör av dig till oss senaste 

kring den 20 maj. 
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Bilaga 4: Mail vilket skickades till Sunsuites Carolina, Gloria Palace & Hotel Folias  

Dear staff at …   

We are two students from Lunds University in Sweden, studying Service Management 

Tourism and we are now writing our bachelor thesis.  

We have just started and we are writing about returning customers to tourist destinations 

and we know that San Agustín and especially … in San Agustín are a very popular hotel with 

customers returning year after year.  

Therefore, if you would like, it would be very helpful if you could give us some time for an 

interview. We are visiting Gran Canaria and San Agustín in the end of April and wondered if 

you have time to meet for approx. 1 h interview the 29th of April, or the 2nd of May.  

 

We will be asking question about your returning customers and how to deal with them. We 

are also investigating the gap between the hotel and the travel agent, which sometimes can 

occur within returning customers.   

 

It would be perfect if we could interview one of your receptionist/front desk staff and we are 

flexible and aware of that you have a lot to do and we cannot explain how thankful we 

would be if you share your time with us.  

 

Best Regards,  

Ylva Bäckström (telefonnummer) 

Frida Bäckman (telefonnummer) 

   

 

tel:%2B46766321811

