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Sammanfattning 

Resebyråerna växer i allt stadigare takt, allt eftersom fler människor väljer att färdas med flyg 

på grund av den effektiva globaliseringen som pågår världen om. Ving och Fritidsresor är två 

resebyråer som följt med utvecklingen sedan mitten av 1900-talet och har nu blivit två av de 

ledande resebyråerna i Sverige. 

Därmed är det intressant att göra en jämförelse mellan dessa och se om det finns några 

påtagliga likheter eller skillnader. Detta arbete kommer att beröra Ving och Fritidsresors 

konkurrens för- och nackdelar ur ett kundperspektiv. Det har tagits fram med hjälp av 

konkurrensmedelsmixen, sexhörningen som består av följande sex hörn, geografi, sortiment, 

kommunikation, människor, service och pris. För att ta reda på hur betydelsefulla hörnen är 

för kunden och hur de upplever att Ving och Fritidsresor möter deras behov.  

Undersökningen har gjorts med hjälp av en kombinerad enkätundersökning av kvantitativ- 

och kvalitativa frågor som senare har jämförts med aktuell teori. Enkätundersökning gjordes 

på en resemässa den 25 mars, TUR- mässan i Göteborg. 

Resultatet visar att empirin i alla sammanhang inte går hand i hand med teorierna. Dock är 

respondenterna eniga om att alla aspekter är mer eller mindre viktiga, i vissa fall i fel ordning 

i jämförelse med teorin. Teorin talar om högengagerader produkt och inte tjänster, därför 

skiljer de sig åt. 
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Abstract 

Due to the effective globalization more people choose to travel by flight. This leads to that the 

travel agencies are increasing in a more substantial pace than ever. Ving and Fritidsresor are 

two travel agencies that have followed the evolution since the mid20th century and have now 

become two of the leading travel agencies in Sweden. 

Due to these circumstances it is interesting to compare them to one another. This report is 

going to mention Ving and Fritidsresors competition advantage and disadvantage out of a 

costumer’s perspective. To get to know how important these aspects are for the costumer and 

how they experience that Ving and Fritidsresor supply their needs, we have been using 

competitionmidmix and the hexagon, which consists of six corners; geography, assortment 

range, communication, people, service and cost.  

The study consists of a combined questionnaire, which was made during a travel exhibition 

the 25th of March, TUR-exhibition in Gothenburg. It consisted of quantitative- and qualitative 

questions that later has been compared with the current theory. The result shows us that the 

theory cannot be used in all context, however, the respondents agrees that all the aspects are 

more  or less important, in some cases in the wrong order in comparison with the theory, The 

theory talks about a highly engaged products and not a service, that’s why they differ from 

each other .  
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1.  Inledning 

Studien kommer att vända sig till två av Sveriges ledande resebyråer, Ving och Fritidsresor 

för att finna deras för och nackdelar ur ett konkurrensinriktat perspektiv, hur de förhåller sig 

till sina kunder och gentemot varandra. Valet av denna undersökning baserar sig på tidigare 

studier gentemot enskilda butiker och deras konkurrensaspekter, men med ett annat 

perspektiv som riktar sig emot större tjänstebolag med nischad verksamhet.   

I följande avsnitt kommer vi att gå djupare in på bakgrunden, problemformuleringen och 

syftet kring uppsatsen detta för att ge läsaren översikt på uppsatsens innehåll och ämne. 

1.1 Bakgrund 

Samhället har växt och blivit allt mer globalt. Detta har påverkat människan i olika 

sammanhang. Turismindustrin är en av dessa faktorer som påverkats av vårt alltmer globala 

förhållningssätt. Människan reser alltmer på sin fritid och på semestern. 75-80% av alla 

flygresor utgörs av fritidsresenärer (Graham 1995). Resor längre bort har blivit allt vanligare 

och med hjälp av snabba transportmedel som flyg kan resenären transportera sig till andra 

sidan jorden på några timmar. I och med denna globala kommunikation och internationella 

livsstil är det enkelt att ta sig till fjärran länder.  

Ving och Fritidsresor är två av Sveriges ledande företag med en hög omsättning (121.nu). 

Ving är ett franchiseföretag
1
 som tillhör Thomas Cook-gruppen. Ving startade 1956 efter att 

den allra första bussen åkte till Italien (ving.se), i samma tidsperiod ändrades semestern i 

Sverige och blev längre, från 3 till 4veckor. Därefter har företaget vuxit. 

Fritidsresor är också ett franchiseföretag, det är den allra största resebyrån och näst största 

researrangören, som startade år 1961 av Bengt Bengtsson och Håkan Hellström 

(fritidsresor.se).  Den första resan som gjordes då var till USA. Fritidsresor är en stor koncern 

som ursprungligen kallade sig för fritidsgruppen och involverar många olika ledande 

researrangörer inom Norden. Fritidsresor grundades i Finland av firman Finnmatkat år 1964, 

men lanserades först 1967 i Danmark som Fritidsresor. Därefter köptes fler arrangörer upp 

som TEMA, Star tour, och Atlas etc., så Fritidresor fortsatte att växa. 

                                                           
1
 Användande av ett redan färdig etablerat affärskoncept (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson ,2004).  
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1.2 Problemställning  

När det gäller högengagemangsprodukter
2
 kan konsumenter åka långväga för att införskaffa 

dessa medan lågengagemangsprodukter
3
 köps i närmsta butik (Popkowski, Leszczyc, Sinha, 

Sahgal, 2004; Hernant & Boström, 2010).  

I detta fall är resor en högengagemangsprodukt, det är intressant att se hur konsumenterna 

väljer resmål, eftersom det finns olika sätt att resa, olika behov och mål med resandet.  Det 

finns både budget och rundresa varianter, temaresor, affärsresor och lite dyrare all inklusive 

resor. Förutom resenärens budget och intressen så har resenärens riskbenägenhet betydelse 

inför valet av resa (Larsen, Øgaard, Brun 2011: Shane 1996). För att en franchisekedja som 

Ving och Fritidsresor skall kunna expandera hävdar Shane A (1996) att det är viktigt att tänka 

på hur företaget prismässigt positionerar sig på marknaden. Enligt Kopalle et al. (2009) är 

priskonkurrensen en trend som karaktäriserar många branscher inom detaljhandeln.    

Tidigare studier har gjorts där forskarna har använt sig av öppna individuella intervjuer 

(Nilsson & Kristiansson, 2009). Utgångsfrågan i denna studie är hur relevanta de olika hörnen 

är när kunden väljer resebutik. Kunder upplever köpprocessen
4
 annorlunda i olika situationer, 

dessa upplevelser påverkar för hur nöjda kunderna är med tjänsten och hur de uppskattar 

tjänstens kvalitet. Uttrycket ”Värde för pengarna” är en modell som kallas för 

värdeplattformen (Hernant & Boström, 2010:s.395). Modellen talar om vilken position 

kunden befinner sig i. Med hjälp av denna värdeplattformens information kan resebutiken 

positionera sig och skapa en konkurrensstrategi.  

Kärnan i undersökning är att beskriva vilka hörn i konkurrensmedelsmixen, även kallad 

sexhörningen, som dessa två researrangörer har som konkurrensfördel. Modellen är intressant 

eftersom den fångar och påverkar butikers lönsamhet i slutändan (Hernant & Boström 2010). 

Konsumenten är den som skall köpa tjänsten därmed är det viktigt att utgå ifrån kundens 

perspektiv och på så sätt ta reda på vad konsumenten ser som för- och nackdelar. Hur väljer 

kunden researrangör utifrån pris, läge, sortiment, människor, service och kommunikation.  

 

 

                                                           
2
 En produkt som tar längre tid vid inköpet i samband med köpprocessen (Dahlén & Lange, 2009). 

3
 Oftast en dagligvaruprodukt som köpts mer på impuls, kort beslutsprocess (Dahlén & Lange, 2009). 

4
 Hur vi tänker och handlar inför, under och efter olika köp, (Evans, Jamal & Foxall, 2008) 
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1.3 Problemformulering 

 

Studiens centrala fråga är att kartlägga tjänsteföretagens position på marknaden utifrån ett 

kundperspektiv:  

Vad skiljer dem åt och hur liknar Ving och Fritidsresor varandra? Vad är det som gör att 

kunden väljer det ena bolaget framför det andra? 

1.4  Uppsatsens syfte 

Studiens syfte är att undersöka konsumenternas åsikter i valet mellan Ving och Fritidsresor, 

när det gäller konkurrensen dem emellan. Hur viktiga anses de olika konkurrensmedlem i 

förhållande till konsumenternas resonemang i valet av resebyrå. Alltså ställs frågorna ur ett 

kundperspektiv om hur kunderna tänker när de väljer resebutik och hur utformningen av 

sexhörningen påverkar butikvalet hos kunden.  

1.5 Avgränsningar  

De avgränsningar som har skett är att undersökningen har gjorts på endast två bolag, för att 

arbetet inte skall bli allt för omfattande vänder vi oss endast mot Ving och Fritidsresor baserat 

på deras höga års omsättning och kännedom bland människor. Omsättningen kommer ifrån 

den externa företagsinformationen som finns tillgängligt i programmet Affärsdata. 

Modeller, så som bland annat köpprocessen, handlar om att se hur kunderna agerar inför valet 

av resa (Dahlén & Lange, 2009). Information matchade inte konkurrensmedelsmixen, därmed 

var vi tvungna att lämna modellen. Men det skulle kunna vara intressant för nästkommande 

studier att fördjupa sig på varje delprocess i hur kunderna väljer att resa i ett tjänsteföretag. 

Det hade även varit intressant att fördjupa sig mer i franchisingssituationen i tjänsteföretag.  
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2. Teoretisk referensram 

I inledningen nämndes några centrala begrepp och teorier, som är västenliga för uppsatsen. I 

följande avsnitt kommer dessa teorier och begrepp att behandlas. Därefter likställs det 

empiriska materialet gentemot teorin som sedan kommer vara grunden till analysen.  

2.1 Stora koncerner 

Ägarkoncentrationen
5

 har växt sig allt större i samhället. Stora aktörer har större 

marknadsandelar, vilket kan skapa Oligopol
6
, eftersom mindre aktörerna på marknaden 

minskar i antal (Fölster & Bergström, 2005). Anledningen till att aktörerna har större 

marknadsandelar är på grund av deras strategi när det gäller geografikpositionering. Butikerna 

söker sig till klustrade områden, alltså köpcentrum. Eftersom försäljningen av 

dagligvaruhandel i stora drag sker i denna typ av handelsområden, därmed får de många 

besökare. Vid sällanköpsvaror (högengagerade produkter) finns dock inte denna utveckling 

inom alla branscher. Det beror på att oftast skapas något tillsammans i resebranschen med 

kunden, vilket innebär en hög arbetsinsats (Hernant & Boström 2010).  

Stordriftsfördelar för större företag påverkas av att de kan göra samordningsvinster vilket 

innebär att det samlas administration och marknadsföring. De kan även finnas ett stort och 

varierande sortiment, eftersom de köper in en större volym kan de pressa inköpspriserna. 

Transportkostnaden kan fördelas mellan de olika butikerna. Eftersom att de stora aktörerna får 

så kallad marknadsmakt, vilket innebär att leverantörerna hellre säljer till dem än de mindre 

aktörerna, får de lägre inköpspriser (Fölster & Bergström., 2005). I alla företag behöver de 

inte leverantörer och mellanhänder, är de tillräckligt stora att de kan leverera och framställa 

själva. Detta sparar de pengar på. Nackdelen är att flexibiliteten lider och att vara en lokal 

eller kulturell butik inte fungerar för de små aktörerna.  

  

                                                           
5
 Ägarkoncentrationen, inte lika många företagsägare i samhället, vilket kan medföra mindre konkurrens (Fölster 

& Bergström, 2005). 
6
 Oligopol, Stora och konkurrensstarka aktörer jämför hur motparten reagerar på prisförändringar, inför sin egen 

prissättning. (Ne.se: Lundén, 2008). 
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2.2 Konkurrensmedelsmixmodellen 

Modellen är i detta avseende högst relevant för att den utgör grunden i vår uppsats och 

används för att finna en ny aspekt på modellens tidigare perspektiv. Det vill säga vända 

perspektivet från detaljhandeln som säljer produkter till en butik som endast säljer tjänster. 

Sexhörningen är en grundläggande konkurrensmedelsmixmodell för att kartlägga marknaden.  

Med hjälp av denna strategi kan butiken tillgodose intressenternas behov och därigenom öka 

konkurrensfördelarna för butiken. Modellen kallas sexhörningen eftersom att den församman 

sex koncept i en sexhörning; geografiskt läge, sortiment, pris, kommunikation, människor och 

service (Hernant & Boström, 2010).  

 

  

 

 

 

                      Figur 1: Konkurrensmedelsmixen som en sexhörning, Hernant & Boström, (2010). 

Marknadsföring förknippas med TV- reklam, tidningsannonser och skyltning. Hernant & 

Boström (2010) menar att det även handlar om hur till exempel en butik agerar på marknaden 

och vilka åtgärder en butik kan anta för att locka till sig kunder, sälja mer till varje kund, och 

på så sätt öka sin försäljningsvolym. En butik kan med hjälp av de sex hörnen i 

sexhörningsmodellen agera på många olika sätt för att kommunicera och möta kundens 

behov. Butiken kan bland annat erbjuda lättillgänglighet i form av längre öppettider, gratis 

parkeringsplatser, ett attraktivt sortiment och andra servicetjänster. Blandas dessa hörn och 

konkurrensmedel på rätt sätt kan detta locka till sig kunder som sedan handlar i butiken. 

Många studier som har gjorts, visar att sexhörningen och en blandnings variant av denna 

spelar roll för konsumenter i valet av butik. Härnäst skall de sexhörnen beskrivas närmare. 

2.2.1 Geografiskt läge 

Ett av modellens hörn beskriver butikens geografiska läge och hur viktigt det är. När 

grundaren av kedjan Sears (en stor amerikans franchisekedja som riktar in sig på 

byggmaterial) fick frågan ”hur viktigt är butiksläget?”  Svarade han ”Läge, läge och läge” han 

menar alltså att det geografiska läget är av stor betydelse för butiken ur konkurrenssynpunkt 
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(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004:s. 23). Det geografiska läget är betydelsefullt i den 

mån, att har en butik det ”bästa” läget, så kan inte en annan butik ha samma läge. I många fall 

väljer kunden att handla i den närmaste butiken (Hernant & Boström, 2010).  

Butiksdöden innebär att små butiker på mindre orter går i konkurrs, eftersom att ingen väljer 

att handla i dessa butiker (Eskilsson & Fredriksson 2010). Centralteorin är en annan teori som 

motsäger butiksdöden. Den talar om att konsumenterna kan vara beredda att transportera sig 

långa sträckor för att göra inköp av en viss typ av vara (Eskilsson & Fredriksson, 2010). Till 

exempel sällanköpsvaror (högengageradeprodukter) så som tapeter och vitvaror, medan 

dagligvaruprodukter sker på närmare håll. I relation till butiksdöden talas det om 

begreppet outshopping vilket innebär att konsumenten från mindre orter, gör långa resor för 

att göra sina inköp. Dels för nöjets skull och för att konsumenten inte skall tro att han missar 

något. Mestadel sker detta på grund av att konsumenten har blivit allt mer rörlig och pendlar 

till större städer för att arbeta. Detta medför det att konsumenten passar hellre på att göra sina 

inköp på vägen hem i storstäderna istället för på hemmaplan. 

Det är viktigt för en butik att tänka på var de geografiskt positionerar sig. Här talas det om 

butikers A-lägen det tre mest attraktiva butikslägena. Dessa tre lägen är, i centrum av staden 

som ligger nära gator och torg, förortens köpcentrum eller gallerior där finns det butiker under 

ett och samma tak eller större köpcentrum som ligger utanför staden (Schmidt Thurow & 

Sköld Nilsson, 2004).  Det blir allt vanligare att butiker lägger sig i klustrade lägen, alltså en 

handlingsplats eller köpcenter med många olika kedjor och butiker, det är ett bra sätt för 

butikerna att tillsammans locka till sig kunder och ett bra tillfälle för konsumenterna att göra 

många olika ärenden under ett och samma tak eller i samma handelsområde (Marjanen, 1993). 

Dessa klustrade lägen ligger oftast bredvid motorvägar och en bit utanför stadskärnan. På så 

sätt är handelsområdet lättillgängligt med bil och det är enkelt att parkera. Denna utveckling 

har följt allteftersom hushållens bilinnehav blivit allt vanligare (Eskilsson & Fredriksson, 

2010). De klustrade handelsplatserna ses ofta som konkurrenter till de butiker som ligger i 

stadens centrum. Dels för att de klustrade butikerna är enklare att åka till med bil och därmed 

slipper kunden ett trafikerat centrum samt leta parkeringsplatser, dessutom ligger allt på ett 

och samma område. Shopping är numera en fritidssysselsättning (Marjanen, 1993). Detta har 

inneburit att konsumenten tar sig tid till att gå in och undersöka olika butiker.  

Antonides & Van Raaij (1998) har kommit i underfund med att om två likartade butiker 

befinner sig på olika avstånd väljer kunden oftast den som ligger närmast. Sheth, Mittal & 
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Newman (1999) menar att det inte endast handlar om bostadens geografiska avstånd till 

butiken. Det kan också vara kommunikationsmedlet (buss, tåg, spårvagn etc.) som kunden 

använder sig av till vardags, som passerar en butik närmare, vilket gör att kunden väljer de 

alternativet som ligger längre från bostaden men faller inom kundens kommunikationsnät och 

dagliga rutiner.   

2.2.2 Sortimentet  

Sortimentet i en butik är viktigt. Med sortimentet möter butiken kundens behov och kan 

därmed locka till sig kunden till butiken med hjälp av ”rätt” sortiment. Hernant & Boström 

(2010) skriver i sin bok Lönsamhet i butik om hur viktigt det är att ha en bra 

sortimentplanering och att detta måste möta tillräckligt mångas behov för att butiken skall 

löna sig. För att kunna göra det är det viktigt att segmentera marknaden, alltså bestämma sig 

för vilken slags kundgrupp butiken vill nå ut till och tillfredsställa. Det kan till exempel vara 

segment som olika kön, ålder och inkomst. Det är viktigt att lära känna kundsegment som har 

valts och sedan utifrån det anpassa sitt sortiment utefter kundsegmentets önskemål 

(Andersson, Feldt & Pihlsgård, 2002). Sortimentet i ett tjänstföretag måste också utvecklas 

och tillgodose konsumentens behov. En resebyrå säljer inte bara resmål utan även andra 

tjänster som hotell, försäkringar och utflykter. 

En butik skall använda sig av ett fast sortiment och ett rörligt sortiment. Det fasta sortimentet 

är de varor, oavsett säsong, som kunden alltid hittar i butiken. Det rörliga sortimentet byts ut i 

förhållande till säsong eller tillfälle. Utöver detta finns det profilsortiment som är det 

sortiment som ger butiken dess karaktär och finns till för att överraska och skapa nyfikenhet 

hos kunden (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Det ska locka till sig kunden till 

butiken, men sortimentet har en kort livslängd. Ett sortiment kan antingen vara brett och grunt 

eller smalt och djupt (Andersson, Feldt & Pihlgård, 2008). Att ha ett brett och grunt sortiment 

innebär att företaget säljer många olika slags varor men inte så många varianter inom varje 

varugrupp, medan ett smalt och djupt sortiment innebär mindre sorters varukategorier men 

med många olika sorters varor i varukategorin. Vidare är det bra att uppmärksamma 

konkurrensen på marknaden och att anpassa sitt sortiment till dessa faktorer (Schmidt Thurow 

& Sköld Nilsson, 2004).   
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2.2.3Pris 

Pris är en annan aspekt i sexhörningen. Hernant & Boström, (2010) skriver att det är viktigt 

att sätta ”rätt” pris på sina varor eftersom butiken måste vara lönsam. Priset är även viktigt ur 

konkurrenssynpunkt, priset bestämmer vad butiken vill kommunicera till konsumenterna.  När 

en butik sätter priser på sina varor eller tjänster är det viktigt att ta hänsyn till tre olika 

aspekter (Andersson, Feldt & Pihlsgård, 2008). Priset beror på butikens kostnader, kundens 

vilja att betala och konkurrenternas priser. Företaget måste alltså sälja varor eller tjänster för 

mer än vad det kostar att driva butiken i form av lokalkostnader, inköp av varor och lön till 

personalen. Kundens vilja att betala för en vara eller tjänst beror på köpupplevelsen eller att 

de är beredda att betala för kvalitén. Det är även viktigt att ta hänsyn till den tredje faktorn 

som innebär att se hur priserna är i jämförelse med konkurrenternas priser. 

Det är numera allt lättare att jämföra och utvärdera priser i butiker, i och med dagens stora 

varuutbud genom Internet (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Alla vill ha en prisvärd 

produkt eller tjänst. Det innebär att kunden känner att den fått mycket för pengarna. Med detta 

menas inte att det behöver vara den billigaste varan, det kan även vara en märkes produkt av 

hög kvalitet med ett dyrt pris, som får kunden att anse sig ha fått kvalitet för pengarna. Alla 

kunder jämför inte priser. Många betalar gärna mer för en liknande produkt på grund av att de 

upplever servicen som bra eller bättre än någon annanstans (Burk Wood 2007 :Mossberg, 

2003). Som tidigare nämnts betalar gärna många mer för en prestige- och statusfylld produkt 

eller tjänst eftersom att ett ovanligt lågt pris kan tolkas som dålig kvalitet på produkten.  

Enligt Cialdini (2005) så präglas människor precis som kalkonmamman och hennes ungar, 

hon känner igen ljudet från ungarna och därmed accepterar deras närvaro, ett så kallat Klick- 

snurr beteende. Människan har ett inlärt beteende när det gäller prissättning; om en vara är 

dyr så har den bra kvalité. Strategin används när konsumenten utför sina inköp, detta 

ställningstagande gör det enkeltför konsumenten att avgöra om varan är bra eller inte (Cialdini 

2005). 

Kunden kan också påverkas av olika priserbjudanden. Detta kan till exempel vara 

kampanjpriser som oftast används inför olika säsonger (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 

2004). De kan även lockas köpa en vara eller tjänst om de får ett paketerbjudande. Det är en 

helhetslösning, till exempel paketresor som innehåller flyg, transfer, hotell och ”all inclusive”.  
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2.2.4Kommunikation  

Kommunikation är ytterligare ett hörn i sexhörningen och handlar i korthet om hur butiken 

talar eller når ut till kunden, för att öka sin lönsamhet (Ekberg, 2008). Det finns flera typer av 

kommunikationskanaler. Dessa kategoriseras bland annat in i en intern och en extern 

kommunikation. Den största fokusen kommer här att läggas på den externa verksamheten 

eftersom syftet är att undersöka utifrån ett kundperspektiv. 

Intern kommunikation handlar om kommunikationen inom företaget, vilken bör fungera 

snabbt och effektivt. Det är viktigt för alla i företaget att ta del av informationen för att alla 

medarbetare skall vara klara över företagets mål och möjliggöra att samma (organisatoriska) 

mål eftersträvas och uppnås. Målgrupperna för den externa kommunikationen utgörs av 

företagets intressenter, så som media, kunder, myndigheter och leverantörer etc. (Hansson & 

Marklund 2006). Målgruppen kunder, är den viktigaste intressenten för företaget när det 

gäller kommunikation. Eftersom det är kunderna som utgör marknaden för ett företag. Det är 

viktigt att förstå kunderna, uppfylla och skapa deras behov, genom företagets produkter och 

tjänster. För att marknaden inte skall bli för omfattande för företaget, när de skall 

tillfredsställa och skapa kundernas behov, delas marknaden in i så kallade kundsegment. Där 

företaget riktar sig mot en specifik utvald grupp människor som kan utgöra den eventuella 

kunden. Med hjälp av relationsmarknadsföring försöker butiken etablerar en kontakt med det 

aktuella kundsegmentet (Wanger, 2002). 

Företagen kan även välja att använda massmarknadsföring det vill säga reklamblad, affischer, 

gatupratare etc. dessa kommunikationssätt är också alternativ till att skapa en kundkontakt. 

Det är mycket svårare eftersom den riktar sig till så många olika människor, vilket gör att det 

inte blir lika lätt att tillgodose kundernas individuella behov, som när direktkommunikation 

sker till det utvalda kundsegmentet. Det hela handlar om att skapa en image hos kunderna, en 

positiv image innebär att kunderna får en god erfarenhet av butiken vilket gör att kunden 

återkommer och bidrar till en bättre lönsamhet för företaget. Det finns en mängd olika 

hjälpmedel inom relationsmarknadsföringen som syftar till att hjälpa företaget att nå en god 

image. Exempelvis word-of-mouth är en strategi som går ut på att kunderna talar med 

varandra och ger feedback till andra kunder (Hernant & Boström, 2010).  Med hjälp av 

perceptionsknep exempelvis färg, så som rött som får konsumenter att göra impulsköp, fånga 

uppmärksamheten, medan en blå färg får kunderna mer harmoniska. Även rörliga bilder 

fångar konsumentens uppmärksamhet på ett positivt sätt (Nordfäldt, 2008). En tumregel är att 

tjugo procent av ett företags kunder står för åttio procent av försäljningen. Därför är det bland 
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annat viktigt att försöka bibehålla trogna, lojala och återkommande kunder, det är mycket 

dyrare i genomsnitt att söka nya kunder till en butik (Schmidt et al., 2004).  

2.2.5 Service & Människor  

Service och människor är två begrepp i sexhörningen som bör hållas isär eftersom att service 

inte alltid har med mötet av människor att göra (Hernant & Boström, 2010). De delas in 

service i icke-personliga och personliga dimensioner. 

2.2.5.1 Service som icke-personlig dimension: Denna typ av service handlar om 

servicetjänster som en butik erbjuder och har inte med människor och det personliga mötet att 

göra. Denna typ av service räcker ofta för kunden som skall köpa en lågengagerad produkt. 

Exempel på sådana servicetjänster är öppettider, öppet köp, kreditförsäljning, företgets 

hemsidor, kundtoalett och gratis parkering. 

2.2.5.2 Service som personlig dimension: Service är viktigt när butiken vill nå ut till 

människor. Service idag utvecklas mer och mer till en allmän opersonlig kontakt. Diverse 

servicetjänster utförs utan att direkt kundkontakt äger rum (Hernant & Boström, 2010). En 

direkt kundkontakt påträffas i högengagemangsprodukter, intressenterna är mer engagerade i 

själva köpet och kräver att få ut mycket informativ respons. Personalen och deras bemötande 

ger kunden en uppfattning av vad butiken har att erbjuda, men service som personlig 

dimension innebär även kontakten som skapas mellan kund och personal vid kommunikation 

per telefon. Relation mellan kund och expedit startar från den stund kunden kliver in i butiken 

och från och med det ögonblicket kommer kunden få en uppfattning om butiken. Det första 

intrycket sitter kvar och är svårt att förändra, därför är det viktigt att skapa ett bra första 

intryck (Andersson Feldt & Pihlsgård, 2007). Om kunden får ett bra intryck väcker detta 

förtroende hos kunden. Förtroendet kan även skapas genom försäljarens kunskap, nyfikenhet, 

naturlighet och artighet. Det är alltså viktigt att vara kunnig inom det område företagen 

arbetar i och vara nyfiken och lyssna på kunden och se till dennes behov. Att vara naturlig och 

inte låtsas vara någon man egentligen inte är, är även viktigt. Kunden ser dock gärna upp till 

någon som liknar dem själva vid försäljningstillfället. När det gäller artighet är det viktigt att 

bemöta kunden med ett Hej, så att denne känner sig välkommen och att personalen under 

tiden kunden är inne i butiken använder artiga fraser och till sist tackar för besöket.  

En bra säljare väcker en kunds behov med hjälp av positiv, kunnig och serviceinriktad 

inställning. Det viktiga är kundperspektivet, det är kunderna som avgör om de fått bra service 
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eller inte, detta bör företaget ta hänsyn till. Eftersom att många butiker idag är lika och 

erbjuder liknande sortiment och priser kan servicen vara den avgörande faktorn för vilken 

butik kunden väljer att besöka (Andersson Feldt & Pihlsgård, 2007).  

Det finns fler faktorer som kommunicerar indirekt med kunden som butiksbiträden bör tänka 

på; klädsel är en sådan faktor som kommunicerar till kunden. Det skall vara en klädsel som 

passar med butikens profil. En annan faktor som att se och ge ett leende åt kunden är viktigt. 

En kund som blir sedd i kön är beredd att vänta ytterligare utan att bli irriterad. Om expediten 

dessutom ler får denna automatiskt en glad röst. Detta är extra viktigt om försäljningen sker 

per telefon, att personen ler när hon eller han talar och på så sätt låter glad och entusiastisk 

eftersom att kunden inte har några andra faktorer hos säljaren att gå på.  Hur butikspersonalen 

använder det verbala och kroppsliga språket är också två viktiga faktorer när god service skall 

ges till människor. Det är viktigt att anpassa sitt verbala språk utefter vem man talar med och 

även använda sitt kroppsspråk på rätt sätt (Andersson Feldt & Pihlsgård, 2007). Till exempel 

tänka på vilken hållning, ansiktsuttryck och rörelser som användes vid mötet samt att inte vara 

för närgången. Det är viktigt som säljare att vara glad, ha upprätt hållning och använda pigga 

och energiska rörelser, detta blir mer inbjudande och kontaktsökande för kunden. Här nedan 

kommer två modeller som behandlar hur sexhörningen kan kompletteras och mätas på ett 

annat sätt.  

2.3 Fishbein- modellen 

Användningen av modellen är intressant att studera. Med hjälp av denna kommer uppsatsen 

att kunna mäta kundernas nöjdhet gentemot de aktuella företagen. 

Fishbein modellen utgår från komplex psykologi som ligger utanför ramen för denna uppsats. 

Modellens praktiska tillämpbarhet i jämförande studier av företag medför dock att vi 

kortfattat beskriver några relevanta aspekter från teorin utifrån modellen. 

Fishbein- modellen, även kallad multi- attributes modellen, är ett verktyg som kan användas 

för att kunna förstå och mäta konsumenternas attityd gentemot ett objekt (Dorresteyn, 2007). 

Enligt Englewood, (1980) bygger detta på två olika förhållanden, det första handlar om hur 

mycket en konsument gillar eller ogillar ett objekt. Det andra handlar om hur stor betydelse 

objektet har för konsumenten. Den övergripande attityden är summan av dessa två faktorer 

som slås samman. Detta är ett gammalt verktyg men används än idag för att få fram ett mått 

av kundernas inställning till ett visst objekt.  
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Det är viktigt att veta om människors beteende för att kunna fatta beslut därefter. Det är svårt 

att mäta attityder och beteende eftersom att det ständigt varierar, därför ses det ofta rationellt 

och systematiskt på människor. Människans sociala beteende kontrolleras av medvetna och 

omedvetna handlingar eller stora önskningar. Följderna blir att människan inte begrundar sina 

handlingar (Dorresteyn, 2007). När ett beteende är definierat är det enklare att avgöra vad 

som påverkar ett beteende. Ett antagande i modellen är att handlingar och beteenden sker 

beroende på vad personen i fråga har för intentioner. Med denna förenklade modell är det 

enkelt att förutse ett beteende eftersom det enbart gäller att fråga personen. Vårt mål är dock 

inte att förutse mänskligt beteende utan förstå det. En sådan förstående kan givetvis i fortsatt 

forskning ge ett perspektiv som kan identifiera faktorer som påverkar handlingarna människan 

utför. Som vi sa inledningsvis är teorin intressant först och främst för att den erbjuder en ny 

aspekt som gör att det är lättare att jämföra aktörer på en marknad utifrån kundens perspektiv. 

2.4Peak-Expereince 

Modellen är tillämpbar i den mån att den förbereder läsaren att förstå hur viktiga enskilda 

konsumenters upplevelser kan vara gentemot butikers image och överlevnad. 

Peak Experience handlar om upplevelser i livet som utmärker sig och blir ihågkomna. Det kan 

till exempel vara stora händelser som giftermål, tillökning i familjen, händelser eller utförande 

av något som är utöver det vanliga och på så sätt minnen, som sent kommer glömmas.  

Dessa händelser förekommer inte lika ofta och är sådant som förändrar människors liv. Livet 

består av många måsten, saker som måste göras, dessa glöms oftast bort. Här nedan är ett 

exempel på livets måsten; till exempel kan det vara vardagliga sysslor som tvätt och städ.  

Stanovich (2012) skriver att livet bara är som en tvätt och den speciella tvätten, då något 

speciellt hände, exempel färgade din vita skjorta rosa, det tillfället kommer du att minnas. 

Vad som är en topphändelse varierar från person till person och egna erfarenheter och 

intressen (Charlton, 2007). Det är viktigt att inte ignorera och glömma det utan försöka förstå 

det. Charlton (2007) menar att det är som ett alarm, en signal från jaget till sig själv som talar 

om att det är av hög kvalitet. Detta alarm utlöses endast när något extra viktigt har hänt. 

Edgeworth kom att börja mäta erfarenheter och tog fram ett verktyg för detta (Cojuharenco, 

Ryvkin, 2007). Verktyget, Hedonimeter, registrerar hur mycket höjden av njutning upplevs av 

en individ med en anledning till att det är så individuellt.  
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3. Metod 

I detta avsnitt behandlas hur uppbyggnaden av denna uppsats utförts, bland annat; vad som 

varit bortfall, hur litteraturen funnits samt vad studien har för möjligheter till vidareutvecklig 

och vilka aspekter som skall tas hänsyn till.  

3.1Tillvägagångssätt 

Utgångspunkten för insamlingen av vårt material sker på en resemässa den 25 mars, TUR- 

mässan i Göteborg.  Mässan hålls i Svenska mässan där olika rese- och flygbolag, hotell och 

representanter från olika länder samlas för att locka dit reseintresserade. Kontakten till TUR- 

mässan etablerades via mail, vi tog kontakt för att få klartecken om att det var okej att vi stod 

på mässan och ställde frågor till företagens nuvarande och potentiella kunder, vi skickade 

även ett mail till Fritidsresors och Vings redaktioner för ett godkännande för användandet av 

respektive företagsnamn i uppsatsen. Första mailet till TUR- mässan skickades 5 februari och 

i samband med detta tog vi kontakt med Cecilia Gillgren (Kursansvarig, på Högskolan I 

Skövde) och fick tillgång till en Högskolan i Skövde t-shirt, pennor och namnbrickor som vi 

skulle ha på oss och använda under datainsamlingen. Därefter hade vi fortsatt mail-kontakt 

med Per Magnusson som är mässansvarig fram till söndagen den 25 mars kl. 11.00 -15.30 då 

vi besökte TUR-mässan. 

Vi tog reda på vad kunderna har för åsikter kring Ving och Fritidsresor, för att senare 

sammanställa frågorna och analysera detta gentemot den grundläggande teoretiska 

referensramen. Det är viktigt att hitta likheter och skillnader mellan de två bolagen, vad de 

kan förbättra och tänka på i framtiden samt hur kundernas aspekter kan påverka företagets 

lönsamhet. Vi intervjuade först kunder från Facebook samt vänner och bekanta som är 

intresserade av resor och känner till både bolagen, detta för att kontrollera frågorna vi ställde i 

en så kallad pilotstudie, de gav oss svar på våra frågor som vi baserade utifrån den teoretiska 

referensramen. Orsaken till denna pilotstudie är att försöka undgå att frågorna misstolkas. 

Därefter besöker vi Turmässan och gör en enkätundersökning på de kunder som känner till 

Fritidsresor och/eller Ving.  

3.2Undersökningsmetod 

Studien baseras på en kombination mellan en kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. 

Vi använder oss av en kombinerad metod eftersom att en kvantitativ metod kommer utforma 
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sig i form av ett enkätformulär som kan bli likformig, vilket gör att respondenten inte ges 

utrymme att personifiera sitt svar, reflektera eller fördjupa sig kring ämnet. 

Därför är det bra att kombinera en kvantitativ med en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden handlar om att ställa öppna frågor till respondenterna vilket gör studien mer 

informativrik, dock är vi medvetna om att det är lätt att öppna frågor svävar ut eller 

missuppfattas av den intervjuade (Jacobsen, 2002). Undersökningsmetoden är relevant på 

grund av att den fångar fördelarna med en enkel enkät med givna svarsalternativ, vilket gör 

det möjligt för konsumenten att snabbt och enkelt svara på frågorna samtidigt som 

korrespondenterna får möjlighet att blicka in med djupare frågor i och med den kvalitativa 

undersökningsmetoden utan att den bli allt för lång och därmed minskar risken för bortfall. 

3.3Litteratursökning  

Sökningar på Internet gjordes bland annat via scholar.google.se, google.se därefter använder 

vi oss av Högskolan i Skövdes biblioteks hemsida via programmen: Sciencedirect, Libhub, 

Affärsdata.  Sökorden vi använder oss av är: Konkurrensmedelsmixmodellen, Competitive, 

Strategy, retailers, Peak experience, Fish-beins modellen, Ving, Fritidsresor, TUR-mässan 

kontakt. Sekundärdatan är tagen ur respektive företags hemsidor. Detta för att informationen 

endast var relevant för att få en uppfattning om båda företagen och inte lika betydelsefull i 

den mån som en vetenskaplig artikel. 

Förutom Internet sökningarna fanns en kontakt etablerad i slutet av februari med Högskolan i 

Skövdes bibliotekspersonal för att finna information om modeller, utöver detta har vi även 

besökt Göteborgsbibliotek, Handelsakademin, Alingsås bibliotek, Lerums bibliotek och 

Herrljunga bibliotek där vi fann böckerna som utgjort ett stöd till vår uppsats. 

Arbetets källor hanteras korrekt då det hänvisats till böcker och vetenskapliga artiklar. Två av 

de vetenskapliga artiklarna kan anses vara av äldre upplaga eftersom att de är skrivna på 90- 

talet. Det har även använts en bok som är utgiven 1980. Boken kan kännas omodern, men vi 

finner fortfarande att teorierna som behandlas, är relevanta i vårt sammanhang. Även få 

internet källor har används men dessa har inte haft en betungande teoretisk del i uppsatsen, 

därmed har de kunnat appliceras i arbetet. I övrigt är alla böcker och vetenskapliga artiklar 

trovärdiga. 
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3.4Urval 

Vi har först och främst valt att använda oss av en primär datakälla, eftersom vi vänder oss 

direkt till företagets kunder (Rienecker & Stray Jørgensen, 2006). Anledningen till att vi valt 

TUR-mässan i Göteborg är för att den ger oss möjligheten att intervjua kunder som är 

intresserade av resor och förhoppningsvis tar sig tid att svara på vår enkät. Dessutom sållade 

vi bort människor som överhuvudtaget inte känner till firmorna eller inte är intresserade av 

resor.  

Rekryteringen av respondenter kom att vara de som har använt sig av bolagen vid något 

tillfälle. Det var inte en rekrytering som segmenterar sig efter ålder, eftersom bolagen riktar 

sig till alla åldrar. Målgruppen är barnfamiljer med två vuxna och två barn samt par. Därmed 

var vårt urval av respondenter i första hand riktad mot dessa kärnfamiljer och par i blandad 

ålder för att uppnå en heltäckande bild av vad kunderna har för aspekter kring företagen. 

Respondent antalet uppgick till 21 personer. Det gjordes både en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning, därmed valde vi ett mindre antal respondenter då vi ställde öppnafrågor blandat 

med slutna enkätfrågor. 

3.5 Metodkritik 

Med utgångspunkt från problemställningen har det gjorts en undersökning på TUR- mässan i 

Göteborg den 25 mars 2012. Rekryteringen till undersökningen skedde slumpvis bland 

mässans besökare och enkäten besvarades i en lugn miljö där båda parter gjorde sig hörda. 

Detta medförde att båda parter kunde kommunicera och diskutera frågorna i lugn och ro vilket 

resulterade i förståelse hos respondenten och därmed ett korrekt svar. Årets TUR- mässa 

besöktes inte av Ving och Fritidsresor, därmed tog vi inte hänsyn till val av intervjuplats i 

mässalen. Eftersom risken av att influenser från respektive bolag skulle påverka 

respondenternas svar eliminerades, vi valde att utföra intervjun på en lugnare och mer stillsam 

plats i mässalen, för att tydligt höra respondenterna svar.  

Enkätensuppbyggnaden var  som tidigare nämnt en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

frågor. Detta medförde att vi fick ställa ledande frågor för att svarsfrekvensen skulle bli 

bredare och mer omfattande.  De respondenter som avsatte tid till att svara på enkäten svarade 

på alla frågor.  Det visade sig vara ett stort intresse bland besökarna att svara på frågorna och 

antal människor som tackade nej var mycket liten. Eftersom att bortfallet inte var stort var 

många respondenter relevanta. De som besöker TUR- mässan är mer eller mindre intresserade 
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av att resa. Detta var därför ett bra tillfälle att göra undersökningen på eftersom Ving och 

Fritidsresor är två kända och stora aktörer inom branschen. Det resulterar i respondenter som 

av eget intresse besökt mässan och som säkerligen känner till dessa två aktörer. Alla 

respondenter har varit ute och rest olika mycket och har olika erfarenheter med sig i baggaget. 

Svaren respondenterna ger kan därmed variera eftersom olika faktorer påverkar 

respondenternas svar, exempel; när skedde den senaste resan och till vilken destination. Allt 

kan påverka deras svar, eftersom personen ifråga kanske inte minns rätt, eller inte kommer på 

sanningen just i intervju ögonblicket, kanske på grund av att resan som utfördes var för en 

längre tid sedan etc. 

Ving och Fritidsresor är som sagt kända företag och tack vare att intervjun skedde på TUR-

mässan som besöks av en reseintresserad publik, har det medfört att bortfallet av respondenter 

inte blivit så stort. Om denna undersökning hade gjorts på en annan plats och vid ett annat 

tillfälle hade förmodligen bortfallet blivit mycket större då alla respondenter inte känt till eller 

varit intresserade av bolagen eller att resa. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Fördelen med undersökningsmetoderna och intervjuplatsen har medfört till en mycket större 

trovärdighet och seriöst intryck, eftersom vi behandlat och tillfredställt många aspekter. 

Metodvalen är breda, vilket ger mycket god information och respondenterna är res 

intresserade och brinner för ämnet. Anledningen till att vi valde Ving och Fritidsresor var för 

att det skulle bli en mer rättvis jämförelse och bedömning av båda bolagen, eftersom de är 

likvärda, om vi hade valt ett mindre bolag med lägre omsättning och okänt namn så hade inte 

respondenterna känt igen bolaget och därmed hade undersökningen blivit missvisande. Risken 

hade varit att vi fått respondenter som inte är intresserade av resor, vilket hade inneburit ett 

mindre engagemang och sämre kvalitet och trovärdighet på vårt resultat.  

Efter genomförandet av insamlingen på TUR- mässan fick vi intrycket av att respondenterna 

var medvetna om vad det handlade om och kunde i stor utsträckning dela med sig av sina 

erfarenheter och tankar. Vi blev förvånade över respondenternas engagemang och att de tog 

sig tid till att svara på frågorna. Vi tror att detta beror på att vi var på en resemässa som 

besöktes av denna anledning, just resor och att intresset är stort. Resor är minnen och vi 

upplevde att respondenterna tyckte det var roligt att dela med sig av deras upplevelser och 

erfarenheter för oss. Detta tycker vi skapar stor tillförlitlighet till vår datainsamling. 
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Vi valde dock att utesluta de respondenter som inte rest med bolagen. Detta på grund av att en 

jämförelse i lika stor utsträckning inte skulle kunna göras. Eftersom våra respondenter har en 

relation till bolagen och inte arbetar på något av bolagen, ger det oss en bra bild utifrån ett 

kundperspektiv. Detta ger en ärlig och klar bild av vad kunden tycker och det finns inga 

baktankar till gratis reklam.  

Valen att göra både en kvalitativ och kvantitativ studie i en och samma enkätundersökning 

blev orsaken till att respondent antalet inte blev så stort. Denna blandning kan ha nackdelar.  

Vi fann dock inte nackdelarna så övervägande så att vi skulle valt en alternativ metod, 

exempel en fokusgrupp studie. Eftersom vi fann att en fokusgrupp inte skulle ge oss tillräcklig 

information då den skulle tagit mycket längre tid att framställa, eftersom respondenterna 

måste få chansen att hinna värma upp och innan de inleder i en diskussion med nya 

människor. Risken blir bland annat att det blir mer som en diskussion och vi får inte reda på 

vad den enskilde kunden begär samt att de personer som är försynta inte får chansen att tala 

därmed faller den metod som ett alternativ.  

Vidare för- och nackdelar för en kombinerad metod, är att den kvalitativa undersökningen 

gjorde att vi inte kunde och hann med att fråga lika många respondenter vilket har gjort att 

den kvantitativa undersökningen inte är lika tillförlitlig eftersom att fler respondenter hade 

behövts, därmed kan resultatet kännas missvisande på grund av detta kan vi egentligen inte 

dra en generell slutsats. I det fallet hade varit bättre att dela upp det i två olika studier. 

Fördelen med att göra en kvalitativ undersökning är att få en bredare aspekt och mer öppna 

svar.  Det är enklare att berätta kring en resa och minnen och erfarenheter. Den tar dock 

längre tid än en kvantitativ undersökningsmetod (Jacobsen, 2002). Eftersom att vi besökte en 

mässa där ett myller av människor förekommer är det inte lika enkelt att ställa djupgående 

frågor än om det skulle ske på en rofylld plats. Dock var svarsfrekvensen mycket bra på denna 

typ av frågor men vi hade fått en bättre svarsfrekvens om vi hade bjudit in en res intresserad 

person och intervjuat denne på en lugnare plats. TUR- mässan tyckte vi var ett bra tillfälle för 

denna studie som handlar om resor. Den kvantitativa metoden var en bra metod för denna typ 

av undersökningsplats. Dessa frågor går snabbt att svara på och det kan nås ut till ett större 

antal personer på kort tid (Jacobsen, 2002). Dock går inte metoden ner på djupet utan skrapar 

lite på ytan vilket medför att de personliga reflektionerna uteblir, eftersom att det inte finns 

några öppna frågor. Detta är en anledning till varför vi valde att göra en blandning av 

metoderna, så att vi skulle få in både reflektioner och klara svar utifrån färdiga svarsalternativ. 
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3.7Analys  

Analysen kommer att utgå ifrån den teoretiska referensramen och spegla sig mot det 

insamlade materialet på TUR-mässsan. Det kommer ske en jämförelse mellan den 

kvantitativa empirin och teorin för att analysera siffror, tabeller och metoder med varandra. 

För att göra denna jämförelse har vi räknat fram medelvärdet på varje hörn, en allmän 

inställning samt en uppfattning om medelvärdet för varje bolag.  

Detta gör det enklare att jämföra bolagen, vilket som låg bäst till. Till sist har vi räknat ut ett 

sammanlagt slutgiltigt medelvärde för alla de sexhörnen. Därefter kommer vi även att 

använda oss av den kvalitativa empirin som rör de öppna intervjufrågorna och jämföra dessa 

med teorin för att för att få en djupare insyn i vårt material. Detta är nödvändigt i vår uppsats 

eftersom den behandlar både aspekterna i en kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod.   

Efter sammanställningen kommer vi att ta hänsyn till båda delarna och dra en slutsats som 

beskriver hur respektive resebyrå agerar utifrån ett kundperspektiv, samt vad dessa har för 

för- och nackdelar ur konkurrenssynpunkt. 

 

 

  



 
 

24 

4. Empiri 

Resultatet från intervjuerna kommer sammanställas här nedan. Det är en samling av 

respondenternas svar och funderingar kring de ställda frågorna, rubrikerna introduceras i 

den ordning utefter hur viktigt respondenterna upplevde varje hörn. Övriga tabeller som inte 

infogas i texten presenteras i bilaga 2.  

Våra 21 respondenter kände till både Ving och Fritidsresor och de har någon gång rest med 

resebolagen. Respondenterna var i en blandad ålder från 18 år och upp till 78 år och jämt 

fördelat mellan kvinnor och män. De är bosatta i Göteborg med omnejd. Alla respondenter 

har gemensamt att de besökt Turmässan på Svenska mässan i Göteborg under söndagen den 

25:e mars. 

 

Figur 2, Respondenters bosättning i Göteborg med omnejd. 

Tabellen ovan visar var våra respondenter i antal var bosatta runtom i landet. I samband med 

denna fråga ställdes även frågan om hur viktigt butikens läge var på en skala 1- 7. 

Medelvärdet blev 3,9 på skalan vilket var lågt och därför ansågs inte detta viktigt. 
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Figur 3, Vings betyg på butiksläget. Figur 4, Fritidsresors betyg på butiksläget.  
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När respondenterna sedan fick frågan hur Ving respektive Fritidsresors butiksläge upplevs på 

en skala 1- 7 svarade 48 % ”vet ej” (tabellerna ovan) men att Vings geografiska läge 

upplevdes som bra eftersom att de fick ett medelvärde på 6. Fritidsresors resultat hamnade 

lite under på 5,8 och upplevdes också vara bra. 

I den öppna frågan om butikens geografiska läge och hur viktigt det var för en butik rådde det 

delade meningar. Alla svarar dock att de aldrig skulle besöka en butik för att boka resan utan 

gör detta på Internet. Om de skulle sätta sig in i situationen att de skulle behöva besöka en 

butik för att boka en resa blev responsen följande: för vissa spelar inte läget någon roll och för 

andra spelade det stor roll. Respondenterna ansåg att ju enklare det är att ta sig till butiken 

desto bättre och om en butik ligger svårtillgänglig väljer respondenten att besöka en annan 

butik. Några av våra respondenter jämför gärna resorna och priserna på Internet och om de 

skulle besöka butiken som har den resan som uppfyller deras behov prismässigt kvalitet och 

typ skulle åka längre för att besöka denna. En enstaka respondent menar att ”Om jag har 

bestämt mig för att köpa en viss resa så tar jag mig till den butiken som har den oavsett om 

butiken är lätt- eller svårtillgänglig”. Några andra respondenter menar att om butikerna har 

ett liknande sortiment och priser så skulle butikens läge avgöra. 

En respondent svarar att hon går på omdöme, egen erfarenhet, pris och känsla när hon väljer 

butik. Hon menar på att hon ibland vill prova något nytt och/eller att hon kan känna sig trygg 

med ett av företagen och väljer att resa med dem igen på grund av att hon vet vad hon får. 

Detta oavsett kostnad på resan. Respondenten menar att när hon är nöjd med ett resebolag, vill 

hon gärna resa med dem igen och hoppas på att få en liknande upplevelse. Det kan vara värt 

att betala lite mer pengar, om hon får känslan av denna trygghet.  

4.1 Geografiksläge 
När frågan om hur viktigt butikens tillgänglighet är ställdes talade många respondenter även 

om för oss med egna ord om vilka faktorer de tyckte var viktiga när det gällde butikens 

tillgänglighet. Majoriteten tyckte att en fungerande hemsida var ett måste där respondenterna 

på egen hand kan boka sin resa i lugn och ro hemma. Många var överens om att faktorer som 

parkeringsmöjligheter och öppettider i butiken inte var så viktig eftersom att ingen av 

respondenterna oavsett ålder bokade sin resa på plats i butiken. Dock är det viktigt med 

telefonservice och att som kund kunna få tag på någon resesäljare den vägen istället vid 

eventuella frågor. 
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Resultatet om hur viktig butikens tillgänglighet är på en skala 1- 7 resulterade i delade 

meningar. Medelvärdet på skalan blev 3,9. 

4.2 Service 
När vi ställde den öppna frågan om vad som är viktigt med service i resebutik och/eller online 

så var våra respondenter överens om att det är viktigt med mycket och lättförståelig 

information. Detta kan till exempel vara utförlig information om resmålet online och med 

dessa kompletta och slutgiltiga priser för varje resmål. Det kan även vara information i 

resekataloger och broschyrer. Många tyckte att utförlig och slutgiltig informationen om priset 

var service för dem. När kund påbörjat en bokning av en resa online som från början kostat si 

och så mycket, så skall det inte sluta på en mycket högre summa. Det gäller även priserna i 

resekatalogerna, detta för att kunden skall få möjligheten att göra en budget hemifrån och se 

vilken typ av resa de har råd att köpa.  

Det skall alltså vara tillförlitlig information både i butik och online och vid onlinebesök är det 

viktigt att hemsidan fungerar och ger rätt information. En av våra respondenter talade om att 

Vings hemsida kan vara krånglig och lite väl avancerad, för att hitta resor på och att hon inte 

hittade den prisinformation på rundresan som hon sökte. Detta var en mindre bra faktor när 

det gällde service prismässigt. Det är inte alltid kunden orkar ta upp telefonen och ringa och 

fråga efter priset, det skulle helst vara ett frånpris, istället angivet på hemsidan. Många vill 

gärna se lågprisresor på hemsidan och tycker att det är en viktig del av onlineservicen. Detta 

kan till exempel vara en lista med sista minuten resor eller tillfälliga erbjudanden som 

resebolaget har. Ibland är det bra att bara komma bort från verkligheten och ta en sista 

minuten resa, då är det en fördel om det går och snabbt enkelt att boka en resa.  

Kommunikationen både online och i butik är även en viktig faktor för våra respondenter. De 

vill ha ett hjälpsamt, icke påträngande bemötande från andra sidan disken och att kvaliteten på 

bemötandet är hög. Med hög kvalitet av bemötande menar de att det är god service och att de 

visar intresse för kunden och dess behov. De värdesätter om försäljaren i butiken har kunskap 

om resmålet så att de kan ställa frågor om resan. De förväntar sig att personalen kan svara på 

deras frågor i butiken, online via mail eller per telefon och helst inom en viss tidsram, om det 

finns frågor angående ett resmål vill kunden ha svar på dem snarast möjligt. Det är viktigt att 

ha en tillgänglig och helst 24 timmars öppen kundtjänst där kunden kan få tag på någon om 

den har frågor, även när kunden är ute på resmålet. Detta kan vara via såväl mail som telefon. 

Många tycker det är bra att kunna boka sin resa på Internet och att denna tjänst är ett måste 
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eftersom att våra respondenter värdesätter tillgängligheten som detta medför, många arbetar 

oftast under dagtid när resebyråerna har öppet, därmed blir Internet den enda 

informationskällan som är tillgänglig.  

Det är även bra med en hemsida som visar vilken typ av resor de har, så att de lätt kan jämföra 

hotell, resmål och priser på egen hand, hemma i lugn och ro. En viktig del i onlineservicen är 

därför att kunden förstår hemsidan och att det är lätt att använda och boka på och att den skall 

vara anpassad även till den ovane resenären eller datoranvändaren. Det skall vara enkelt att 

hitta en resa, tydlig och klar information skall även finnas och det skall vara översiktligt så 

resemålet lätt kan hittas.  

När frågan om hur respondenterna upplever Ving och Fritidsresors service i butik och online 

på en skala 1- 7, svarade 61 % på Ving och 48 % hos Fritidsresor ”vet ej”. Medan de som 

svarade på frågan tyckte att servicen på Ving var bra, eftersom att de fick ett medelvärde på 

6,4. De svarade att Fritidsresor även hade bra service, deras medelvärde blev 5,9. 

4.3 Människor- personliga mötet 

När vi frågade våra respondenter om hur viktigt det personliga mötet är i butiken på en skala 

1- 7 fick detta hörn högst medelvärde av alla på 5. När det kommer till frågan om hur de 

upplevt Vings och Fritidsresors bemötande i butiken har Ving fått ett medelvärde på 6 och 

Fritidsresor 5,9, detta anses vara deras starkaste sida eftersom att det hörnet fick bäst resultat. 

Respondenterna är överens om att de vill ha ett glatt och trevligt bemötande i butik, i telefon 

och mail och på flygplatsen. Kunden vill ha hjälpsam personal och att de riktar informationen 

så att alla förstår. Kunden lägger även stor vikt vid om personalen är kunnig och kanske varit 

på resmålet själva och på så sätt kan återberätta deras egna upplevelser. Kunskap om det 

utbud de har är viktigt. En respondent menar att det känns tryggare att boka en resa av någon 

som kan eller har varit på resmålet själv, än av en som inte vet eller varit där. Ibland 

förekommer det svårare frågor som hur stränderna är, om vattnet är klart eller om det finns 

närliggande restauranger. En respondent oroar sig ofta för sina allergiska besvär denna får av 

mat och vill gärna kunna ställa frågor, om den sortens mat som han kan äta, om det finns på 

resmålet. Det borde även vara lättare att matcha ens behov, om försäljaren i fråga själv varit 

där menar en annan respondent. En annan viktig faktor är klädsel och utseende på personalen. 

Det känns mer seriöst om alla har samma typ av kläder hos försäljaren i form av färg eller 

dräkt. Kunden bokar hellre en resa av en hel, ren, välklädd och attraktiv person med en 

framåtanda, detta menar en respondent att det syns på hållningen och ögonkontakten.  
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Det är viktigt som kund att bli sedd och hörd vid besök i butiken och att de lyssnar på vad 

kunden har för behov och att de hittar en resa som tillgodoser detta. Personligheter som 

uppskattas är personal som är rolig, trevlig, hjälpsam, ärlig, informativ, kunnig, glad och 

personlig. Kunden vill känna sig trygg med personen som den bokar hos oavsett om det är per 

telefon eller över disk. 

Många av våra respondenter handlar inte i butik, men menar att det personliga mötet på 

resmålet och per telefon är viktigt. Respondenterna tror också att detta var viktigare förr i 

tiden då kunderna besökte butikerna när de skulle uträtta ett ärende, eftersom att det inte fanns 

möjlighet att boka resa på Internet. Dock har det alltid varit viktigt med en trevlig telefonröst 

som ger ett seriöst och positivt intryck. Personen bakom disken skall arbeta snabbt och 

upplevas ha kontroll. Väntetiden på telefon kan uppfattas som längre än om kunden ser den 

person de bokar hos, över disk. Därför kan det vara bra med flinka fingrar så att kunden inte 

behöver vänta så länge menar en respondent.  

Vi ställde frågan om var våra respondenter bokar sina resor. Alla respondenter bokar sina 

resor via Internet men kan eventuellt hämta biljetterna i butiken om kunden inte har en 

skrivare hemma. Detta beror såklart på hur många personer det är i sällskapet som skall åka 

iväg menar en respondent. Det är smidigare att boka en resa på en resebyrå om det är ett större 

sällskap. En enstaka respondent svarar att han gärna besöker butiken vid köp av längre resor 

till exempel backpackerresor, många bokar olika reguljärflyg samtidigt och vill dessutom 

jämföra priserna mellan bolagen eftersom att en resebyrå har andra tillgångar än vad en 

privatperson har.  

4.4 Sortiment 
Respondenterna fick förfrågan, om hur viktigt det är med ett brett sortiment, svarsfrekvensen 

blev i rutan för allmänhet att sortimentet var det näst viktigaste hörnet, eftersom medelvärdet 

blev 4,9 på skalan 1-7. När frågan om hur de upplevde Ving och Fritidsresors sortiment blev 

resultatet ett medelvärde på 5,6 för Ving och för Fritidsresor 5,4. Det blev dock båda 

bolagens sämsta hörn. 

Merparten av våra respondenter var överens om att de vill ha stor valmöjlighet vid bokning av 

resor eftersom att de vill vara flexibla och kanske föredrar en ny typ av resa eller destination 

eller världsdel. Respondenterna vill ha ett stort utbud av hotell, blandade kompott av olika 

slags resor, i olika prisklasser och kvalitet och helst världen över. Det är viktigt att ha resor i 

olika prisklasser. Några av våra respondenter studerar och har en mindre budget och vill ändå 
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kunna resa. Utöver detta vill kunden ha valmöjligheter till olika aktiviteter och utflyktsmål på 

resan. När det gäller tjänster som försäkring tyckte ett par respondenter att detta är viktigt att 

kunden har möjlighet att köpa till reseförsäkring och avbokningsskydd. Detta är bra att ha 

som alternativ om inte detta ingår i ens hemförsäkring eller i ens Visa kort. Ett fåtal 

respondenter tycker att ett mindre utbud ger en bättre kvalitet på resan och därför behöver det 

inte finnas ett brett sortiment. Respondenten menar att om de har lite av varje så specialiserar 

de sig inte på ett land eller en typ av resor. Denne menar att det kan bli för luddigt och alla 

sorters resor blir av sämre kvalitet istället för om de skulle nischat och specialiserat sig på en 

typ av resa, världsdel eller liknande.  Om det är ett för brett sortiment kan det även bli svårt att 

välja resmål och grupper som skall iväg och resa kan bli oense och splittras och boka separat 

och till olika destinationer.  

4.5 Pris 

När respondenterna fick frågan hur viktigt det är med kvalitet för pengarna på en skala 1- 7 

fick prishörnet ett medelvärde på 4,3 vilket resulterar i det näst sämsta hörnet. Ving fick ett 

medelvärde på 6 och upplevs vara det näst bästa hörnet medan Fritidsresors medelvärde 

uppgick till 5,94, även här det näst bästa hörnet.  

I den öppna frågan om vad kvalitet innebar för respondenten var de överens om att resan skall 

uppfylla deras förväntningar, att resan skall motsvara de pengar kunden lagt ut på resan samt 

att allt i annonsen infrias, alltså det kunden blir utlovad och som står i informationen om 

resan. Gästerna vill ha bra hotell och bra och trevlig service på flyget. Under flygresan vill 

kunden bli ompysslad och servad med diverse dryck, godis, nötter, film, kudde och filt. Några 

av respondenterna uppskattar om de har ett stort utbud av film, TV- spel eller musik under 

flygresan. Kunden vill alltså ha valuta för pengarna. De vill även känna trygghet under 

flygresan och tycker det är tråkigt och jobbigt om något skulle komma och krångla och ta tid 

att reda ut. Respondenten vill gärna komma ner till sin destination snabbt och enkelt. Väl 

kommen till sin destination vill de ha ett gott bemötande av reseledarna och att allt är bokat 

och fungerar som det skall på plats. De vill ha utförlig information om vad som händer, 

aktiviteter eller välkomstmöte och träff med reseledarna då det är viktigt att ha en bra relation 

till dem under resans gång. Några av våra respondenter har köpt billiga resor och bryr sig 

därför inte om kvaliteten på resan utan tycker det är skönt att bara komma hemifrån medan de 

som lägger mer pengar på en resa förväntar sig få den kvalité som motsvarar det kunden lagt 

ut i from av pengar. De anser att dyrare tjänster är av bättre kvalitet och skall också få det i 

form av hotell och typ av resa och upplevelse. En enstaka respondent vill gärna ha mycket 
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kvalitet och upplevelser för så lite pengar som möjligt vilket anses erhålls ut när kunden bokar 

en sista minuten resa.  

4.6 Kommunikation 

Respondenterna fick förfrågan, hur viktigt det är att en resebyrå syns i media, resultatet blev 

medelvärdet 4,7 och det fjärde viktigaste hörnet utifrån den allmänna aspekten. Ving fick ett 

medelvärde på 5,8 och det näst sämsta hörnet. Fritidsresor fick 5,85 på skalan och det fjärde 

bästa hörnet. 

Merparten av våra respondenter har svarat att det är viktigt för en researrangör att synas i 

media. Det gör en resebyrå bekant och skapar tillit hos kunden. Detta gör dessutom att kunden 

blir medveten om att de finns eftersom att om företaget inte syns finns det heller inte. Det är 

kul att få en bild av hur olika resmål kan se ut i olika broschyrer, på Tv-reklamer och i 

tidningar. Bilder och filmsnuttar gör att kunden blir ressugen. Tv-reklam är bra eftersom 

kunden får en annan känsla när den hör ljud av brusande hav och glada människor. Det är 

även bra då kunden får känslan av hur det skulle kunna vara att besöka platsen, en respondent 

hävdar att det är enklare att sätta sig in i känslan och det skulle kunna påverka valet av resa. 

En TV- reklam och/eller bilder kan även väcka minnen och göra att respondenten längtar 

tillbaka till ett visst resmål, detta kan påverka en att boka en resa på nytt. Det är viktigt att 

bilder och filmer om resmål skapar en god känsla hos åskådaren, väcker ett intresse och att 

kunden blir påverkad av att åka ut och resa och besöka nya platser. Kunden kan även genom 

media få idéer och inspiration om var den vill åka nästa gång. Det är en viktig faktor eftersom 

att människan vill uppleva nya saker och vill ha tips om nya aktiviteter och upplevelser. 

Alla respondenter var överens om att både Ving och Fritidsresor syns i TV- reklamer på TV4. 

Det var blandade uppfattningar om vilket bolag som syntes mest eller har bäst reklam, men de 

var i alla fall eniga om att reklamerna når ut till dem. Fritidsresors reklam har blivit väldigt 

uppmärksammad i andra TV- sammanhang. En respondent hävdar nämligen att det gjorts en 

parodi i komediprogrammet Hellenius Hörna. Fritidsresors huvudbudskap ”Dagarna du 

minns” skämtas det mycket omkring och huvudpersonen som är dansk säger, ”dagarna” 

överdrivet många gånger. Respondenten tycker att detta har gjort att han kommer ihåg 

Fritidsresors reklam bättre än Vings även om Ving använder Maria Montazami i sin reklam 

som även hon är rolig. Respondenterna delar uppfattningen om att kvaliteten på deras TV- 

reklamer är bra och roliga. De förmedlar både känsla och humor vilket många tycker är bra 

eftersom att resor har med bra och positiva känslor att göra. Vissa upplever att de får mail 
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skickade till sig och på så sätt blir synliga den vägen. Det är ofta erbjudanden på billigare 

resor. Ofta att barnen under en viss ålder får åka för halva priset eller kostnadsfritt. Det märks 

dock att det är ett massmail då det inte alltid riktar sig till rätt målgrupp säger en respondent 

som inga barn har. De syns dessutom i reklamblad, tidningsannonser, skyltar på 

busshållplatser. Affischerna på busshållplatserna är bilder från härliga platser. En respondent 

menar att Fritidsresor har gjort en bra grej i och med affischreklamen. Fritidsresor har valt att 

utgå ifrån vardagliga sysslor som de utför på hemmaplan och översatt det och hur det skulle 

se ut att ha till exempel familjemöte på stranden eller storhandla godsaker och/eller ta en 

morgonpromenad på stranden. Detta förmedlar en bra känsla menar respondenten. Härnedan 

följer respondenternas olika minnen från respektive resebolag. 

4.7 Vilket var ditt bästa/sämsta minne från något av bolagen? 

4.7.1 Bästa Fritidsresor: 

 Resan till Rhodos, allt fungerade och rullade på.  

 Fina lägenheter, fräscht och fint väder på Gran Canaria. 

4.7.2 Sämsta Fritidsresor:  

 Sena bussar var inte så trevligt plus lite svårt att hitta bussen.  

 Överbokat flygplan blev reguljärt med mellanlandningar hem.  

 Störda av grannarna på hotellet.  

 Bortglömda utflyktsbokningar och dålig tillgänglighet på resmålet reseledarna). 

 

4.7.3 Bästa Ving:  

 Borttappat bagage levererades till mitt hotellrum bara några timmar efter ankomsten, 

snabbt, effektivt och enkelt. 

 Reseledarna var guider under en safaritripp i Kenya.  

 Pålästa och kunniga, allt gick som på räls med bokningar av rum/tält läger. Trevliga 

bostäder under turen. 

3.7.4 Sämsta: Ving: 

 När de inte betalade överviktspengarna när det lovat. 
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 Dålig information från reseledarna under påskhelgen då presidenten i Venezuela 

förbjöd alkoholkonsumtion, stängde ned och ställde in inrikesflygen i landet, Isla 

Margaritha.   
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5. Analys 

Detta är en undersökning som jämför det empiriska materialet med den grundläggande 

teoretiska referensramen, för att få fram ett resultat av värde. Uppdelningen av kvantitativ 

och kvalitativa undersöknings metod är för att läsaren lättare ska följa med och få en bättre 

översikt över diagramresultaten samt se skillnaderna och likheter mellan de båda metoderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Vings medelvärde på de sexhörnen.              

5.1 Geografiskt läge 

Den allmänna kvantitativa datainsamlingen fick geografiskt  läge ett lågt medelvärde och 

hamnade sist i respondenternas prioriterings lista, (se diagram 5). Respondenterna fick 

förfråga om hur viktigt de tyckte att butikers placering var geografiskt sätt, både Ving och 

Fritidsresor fick goda betyg i jämförelse med den allmänna bedömningen. Eftersom 

medelvärdet i allmänhet på butikers geografiska läge endast blev 3,9. Detta kan kännas 

förvånande eftersom flera författare Hernant & Boström (2010): Schmidt & Sköld Nilsson 

Figur 5, Allmän uppfattning om de sexhörnen.  

Figur 7, Fritidsresors medelvärde på de 

sexhörnen. 
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(2004) skriver om hur viktigt det geografiska läget är för en butik. Antingen har läget för ett 

tjänsteföretag ingen betydelse för konsumenterna eftersom de väljer att köpa sina resor på 

Internet eller så var det på grund av det goda kommunikationsmedelsalternativet, som gjorde 

att den allmänna aspekten på det geografiska läget inte var intressant. 

5.1.1 Kvantitativ data: 68 % av de tillfrågade respondenterna var bosatta i kommuner 

runtomkring Göteborgskommun och 38 % inom Göteborg stad. De fick frågan om hur viktigt 

det geografiska läget för Ving respektive Fritidsresor var på en skala 1- 7 och 

respondenternas medelvärde hamnade på en 6:a på skalan för Ving, medan Fritidsresor fick 

5,8 i medelvärdet. Det var ingen större marginal men ändå en intressant aspekt eftersom 

butikerna ligger relativt nära varandra på Brunnsparken i Göteborg centrum. Det fanns inga 

skillnader i respondenternas svar oavsett deras hemort, de bokade sina resor på Internet 

därmed hade respektive resebyrås geografiska läge ingen betydelse. De tycker alltså att andra 

faktorer i sexhörningen är viktigare än det geografiska läget eftersom de näst intill aldrig 

besöker butikerna.  

Respondenterna som är bosatta i Göteborg har mer valmöjligheter. Till exempel kan de boka 

sin resa i resebutik, eftersom att de snabbt och enkelt kan ta sig till butikerna, som ligger inom 

räckhåll för deras vardagsliv (Shelth, Mittal & Newman 1999).  Dock visar vår undersökning 

att även storstadsborna väljer Internet framför butiken. Köpet av en resa sker relativt sällan 

och anses vara en högengagerad tjänst eftersom kunderna lägger ned mycket tid på och åker 

längre vägar för att köpa den om så behövs (Popkowski et al, 2004). En av respondenterna 

uttalade sig om att när de köper biljetter till ett flertal resenärer eller vill resa lång vägar väljer 

det att åka till en resebutik oavsett avstånd (Eskilsson & Fredriksson). 

Både Ving och Fritidsresors butiker i Göteborg är positionerade nära det klustrade området 

Brunnsparken och Nordstan. Där är bland annat enkelt att parkera och uträtta ärenden. Även 

teorin talar om att positionera sig i ett klustrat läge eller i närheten av ett drar till sig kunder 

eftersom att det har blivit ett populärt sätt att shoppa på, det är enkelt med allt under samma 

tak (Marjanen, 1993). Eftersom de båda bolagen ligger alldeles intill det klustrade läget 

Nordstan fångar de dessutom fritids- shopparen som har vägarna förbi på gatan och/eller med 

kollektivtrafiken. 

Internet verkar vara den yttersta källan för både Ving och Fritidsresor, med tanke på 

resultatet. En butiks geografiska läge verkar inte ha någon större betydelse för tjänsteföretag 

oavsett var kunden är bosatt, eftersom Internet är den dominerande parten. Givetvis kan det 
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dock underlätta för kunden att butiken ligger centralt placerat i staden och på så sätt är 

lättillgänglig.  Att butiken är synlig kan också vara bra utifrån marknadsföringssynpunkt, att 

synas och visa sig tillgänglig. 

5.1.2 Kvalitativdata: Hur viktigt butikens läge är för ett tjänsteföretag är alltså kluven, det är 

bra att synas för marknadsföring för både Ving och Fritidsresor, men har ingen större 

inverkan på kundernas inköp. Bland annat Resia och Allresor säljer också Ving och 

Fritidsresors tjänster. 

Frågan dök upp om de skulle boka en resa på en resebyrå och vad de i så fall skulle ha för 

åsikter. Om de skulle besöka butiken är det viktigt att den är lättillgängligt, det skall vara 

enkelt att ta sig till butiken och den helst skall ligga nära. Detta stämmer överens med vår 

teori som talar om att läget är en viktig aspekt ur konkurrenssynpunkt och att många kunder 

väljer att handla i den närmsta butiken (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Dock skulle 

en enstaka respondent åka längre väg för att få det priset och denne resa, medan andra besöker 

den närmaste butiken om två likartade butiker erbjuder samma sortiment och till samma priser 

(Hernant & Boström 2010: Antonides & Van Raaij 1998). Ving och Fritidsresor har liknande 

sortiment och priser och deras geografiska läge är detsamma centralt i Göteborg stad. Här har 

de två resebyråerna inte så mycket att konkurrera med när det gäller det geografiska läget. 

Båda syns och ligger bra till när det gäller kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter i närheten 

av det klustrade området Nordstan. De har alltså samma förutsättningar när det gäller det 

geografiska läget.  

Kollektivtrafiken och hur den passerar butiken spelar stor roll i valet av butik, men eftersom 

att de båda butikerna uppfyller alla dessa faktorer, tillgänglighet i form av kollektivtrafik och 

parkeringsmöjligheter. Blir det svårt att konkurrera med varandra när det gäller det 

geografiska läget (Sheth, Mittal &Newman, 1999). Om det skulle finnas en mindre butik på 

en mindre ort, som inte kan konkurrera med de stora aktörerna. Till exempel Ving och 

Fritidsresor så skulle människor åka från den mindre orten till den större för att få tag på en 

tjänst de ville ha. Oavsett om den mindre butiken ligger närmare, här kan liknelser dras till 

butiksdöden som sätter mindre företag i konkurrs på grund av detta fenomen (Eskilsson & 

Fredriksson). Det på grund av faktorer så som sortiment och pris valmöjligheterna. I detta 

avseende bortser alltså kunden ifrån det geografiska läget. Detta motsäger Antonides & Van 

Raaij (1998)  teori om att en respondent väljer den närmsta butiken.  En respondent menar att 

om denne har bestämt sig för en viss tjänst så åker den dit och köper den oavsett om butiken 
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ligger svår- eller lättillgänglig. På grund av denna aspekt försvinner oftast butikerna i mindre 

byar (Eskilsson & Fredriksson, 2010).  

Det kan vara svårt att konkurrera med två stora aktörer som Ving och Fritidsresor när det 

gäller det geografiska läget, dels för att människor idag bokar sina resor på Internet, dessutom 

är de är välkända och dels för att kunderna faktiskt väljer att åka längre vägar, för en 

högengagerad tjänst och för att få det de vill ha. 

5.2Sortiment 

Respondenterna fick förfrågan om hur viktigt de tyckte att det var med ett brett sortiment i 

allmänhet. Respondenterna hade något blandade svar men trots meningsskiljaktigheterna 

hamnade medelvärdet på 4,9 och fick en andra plats, som den näst viktigaste aspekten ett 

företag bör ta hänsyn till.   

5.2.1 Kvantitativ data: Vings medelvärde på hur respondenterna upplever deras sortiment 

blev 5,6 vilket är relativt högt eftersom det är mer än hälften i skalan 1-7, Fritidsresor fick 5,4 

vilket är något lägre. Båda bolagen hamnade alltså över den allmänna uppfattningen om de 

skall använda sig av ett brett sortiment eller inte. Tabellen i bilaga 2 visar dock att hälften har 

valt att avstå att svara på Vings sortiment utbud i jämförelse med Fritidsresors.  Det kan 

finnas många bakomliggande faktorer till varför respondenterna har valt att inte svara. Bland 

annat för att de inte är tillräckligt medvetna om respektive sortiment utbud, de kanske är 

medvetna om en viss del men vågar inte yttra sig om hela sortimentet eller för att det endast 

har rest med ett av bolagen.  Frågan är hur det kommer sig att Hernant & Boström (2010) 

tycker att det är så viktigt med sortimentet, när kunderna inte verkar ens är medvetna om vilka 

alternativ som finns, dock visar vår undersökning att respondenterna tycker att både Ving och 

Fritidsresors skall satsa på det mer bredare sortimentet, med mycket valmöjligheter. 

Ving och Fritidsresor har segmenterat sig gentemot en stor folkmängd, vilket gör att 

definitionerna på sortimentet är lika breda som antalet kunder som skall köpa tjänsten.  

Andersson, Feldt & Pihlsgård (2008) talar om att de skall segmentera sitt sortiment efter 

målgrupp. Detta tyder på att Ving och Fritidsresor inte är starka i sin karaktär i förhållande till 

sitt sortiment, eftersom de presenterar samtliga av sina resor till alla sorters människor. Detta 

medför att det kan upplevas som olika brett sortiment av olika sorters människor, beroende på 

deras önskemål.  
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Människor har olika synsätt på vilken resa de väljer, valet mellan resorna kan kännas smalt 

om det inte passar individens önskemål. Därmed kan Ving och Fritidsresors utbud kännas 

olika, dock var inte så fallet mellan Fritidsresor och Ving eftersom medelvärdet endast skiljde 

sig 0.3 decimaler, vilket inte utgör en stor skillnad.   

Teorin talar om att företagen skall ha ett fast sortiment året om, till exempel att det alltid finns 

en Turkiet resa i katalogen hos bolagen. Dessutom skall det finnas ett profilsortiment, alltså 

ett sortment som ger företaget karaktär (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Det kan 

också vara en bidragande faktor till varför kunderna upplever att det inte riktigt vill svara på 

hur sortimentet ser ut. Utgångspunkten kan vara för att de helt enkelt inte har marknadsfört 

bolagens destinationer tillräckligt bra och bara annonserat varumärket. Det kan även vara så 

att bolagen bör bli bättre på att skapa ett fast sortiment så att kunderna känner till respektive 

resebyråers utbud bättre. 

5.2.2 Kvalitativdata: Det kvalitativa insamlingsmaterialet avslöjar dock en mer djupliggande 

orsak till varför kunderna vill ha ett visst sortiment. Teorin talar om att de kan ha ett smalt och 

djupt sortiment samt ett brett och grunt. Respondenterna vill ha ett brett och ett grunt 

sortiment (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Eftersom de flesta respondenter vill 

uppleva nya saker, kräver det ett bredare sortiment. Detta är svårt att upptäcka på 

Fritidsresors hemsida eftersom de inte har allt samlat på en karta så som Ving. Fritidsresor 

har fokuserat mer på paket erbjudanden och att kunden får välja mellan dessa. Ving har 

däremot lagt upp alla resmål på en världskarta så att kunden endast kan klicka sig fram till 

önskad destination.  Detta gör det enkelt för respondenterna att se att vilket utbud världen 

över som Ving har. Respondenterna har svarat att de vill ha möjligheten att välja en 

charterresa världen över, men att det skall vara billigt att flyga, samt skall detta ge kvalitet för 

pengarna. 

I intervjun framkommer det att kunden vill ha den enklaste vägen till sin resa. Det skall inte 

vara ett svårt val, eftersom det kan göra kunden osäker. Eventuellt kan ett större sällskap 

splittras, menar en respondent. Därför är det bra med säsongs sortiment vilket både Ving och 

Fritidsresor använder sig av (ving.se: fritidsresor.se) i viss mån. Detta skulle vara bra då 

kunderna lättare skulle få möjligheten att uppleva sortimentet som stort, men ändå ha kvar det 

så kallat fast sortimentet så att kunderna känner igen sig och finner detta tryggt. Ett bra sätt 

för antingen Ving eller Fritisresor är att börja konkurrera mot varandra!  
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5.3Pris 

Medelvärdet på hur viktigt det är med kvalitet för pengarna hamnade på 4,3 det är 

förhållandevis högre än hälften men den hamnade långt ner på respondenternas prioriterings 

lista. Respondenterna tyckte inte att kvalitet för pengarna utgjorde det viktigaste hörnet av 

konkurrensmedelsmixmodellen.  Detta kan vara förvånande med tanke på hur prismedvetna 

konsumenterna är i dagens samhälle. 

5.3.1 Kvantitativ data: I den kvantitativa studien fick vi reda på vad konsumenterna anser 

om prissättningen och kvalitén hos de båda bolagen. Pris hörnet fick relativt höga resultat från 

båda bolagen, Vings medelvärde ligger på en 6:a medan Fritidsresors medelvärde ligger på 

5,94 detta innebär att respondenterna är nöjda med både Ving och Fritidsresors prissättning. 

52% vågade inte yttra sig om Ving levererade kvalitet för pengarna, detta kan bero på, att 

teorin talar om att vissa människor är beredda att lägga olika mycket pengar på olika tjänster, 

beroende på hur de upplever kvaliteten (Burk Wood, 2007:Mossberg, 2003). Respondenterna 

var inte riktigt säkra på vilken resa de egentligen ville lägga pengar på, för samma person 

kunde vilja lägga ut olika mycket beroende på vart i världen de vill resa. Bara för att 

respondenternas gav en 6:a  på att priset gav kvalitet för pengarna hos Ving och 5,94 hos 

Fritidsresor, på en skalan 1-7, betyder det inte att bolagen levererar kvalitet för pengarna på 

ett maximalt sätt. Siffrorna speglar sig mot Fishbeinsmodellen som betygsätter 

konsumenternas attityd mot ett objekt (Dorresteyn, 2007). Modellen svarar dock inte på 

omständigheterna kring dessa skalor vilket gör det svårt att avgöra vilken resa respondenten 

tänkte på när de svarade på frågan.  

5.3.2 Kvalitativdata: Respondenterna var alla överens om att det var viktigt med kvalitet för 

pengarna, när de fick förfrågan och att detta var viktigt i deras upplevelse. Angående 

konkurrenternas priser ansåg de att Ving och Fritidsresor var ganska jämlika i sitt förfarande i 

allmänhet. När det väl gäller valet av en resa, som båda bolagen har samma destination till 

kan priset och eventuella paketerbjudanden vara avgörande faktor för kunden, menar en 

respondent. Detta är i princip detsamma som teorin refererar till (Schmidth Thurow & Sköld 

Nilsson). Priset tilltalar dock inte alla konsumenter, detta stämmer väl överens med teorin som 

talar om att det beror på hur högengagerad tjänsten är (Hernant & Boström 2010). Tjänsterna 

som Ving och Fritidsresor säljer är högengagerade, kunder tänker oftast noggrant igenom 

valet innan de bokar en resa och vill gärna ha avbokningsskydd och så vidare till resmålet. 
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Detta för att känna en trygghet i sitt köp. Avbokningsskydd klassas enligt respondenterna som 

service och skall tillgängligt när de köper en resa.  

Priset i allmänhet utgör, som tidigare nämnt, ingen större faktor enligt respondenterna. De 

menar istället att, har kunden betalat en viss summa som de anser är högt, så vill de även ha 

hög kvalité. Det kan tyckas självklart för många, men så är inte fallet enligt Cialdini (2005). 

Det är människan själv som har kommit på idén eftersom att produkter/ tjänster de använt har 

i regel varit bättre och hållbara. Det bör tänkas på att det är kunden som skapar företagets 

image, och att det är denna som skall få kunden att köpa tjänsten, alltså är det bra att känna till 

detta (Hernant & Boström, 2012). En annan aspekt är att en kund som bokar en sista minuten 

resa, tros få resan billigare dock med bra kvalité, detta är också ett fenomen som bör beaktas 

för Ving och Fritidsresor, kanske för att skapa en konkurrensfördel på marknaden.   

Ving och Fritidsresor är lika varandra, därmed bör de kanske vara läge att differentiera sig. 

Anledningen till att bolagen inte har differentierat sig tidigare kan bero på Oligopol. De har 

istället valt att skapa makt genom att vara varandra tillfreds (Fölster & Bergström, 2005).  För 

kunden däremot är detta ingen fördel, eftersom det inte blir många valmöjligheter. Däremot 

kan kunderna fortfarande vilja ha värde för pengarna, och kan uppfatta detta som mer positivit 

hos något av bolagen trots att de är lika (Hernant & Boström, 2010). 

5.4 Kommunikation 

I den kvantitativa datainsamlingen kan vi se att kommunikation är mindre viktigt i jämförelse 

med de andra sex hörnen eftersom att den har fått ett resultat på 4,7 i medelvärde. Eftersom att 

det finns ett brett sortiment som kommunicerar med många olika segment är det svårt med 

relationsmarknadsföring, människor går ofta på andras erfarenheter och när det gäller 

upplevelser som resor berättas både bra och sämre sådana för varandra och detta sprids i 

luften. Människor blir därför, utan att de tänker på det, automatiskt mottagare av reklamen 

genom Word-of-mouth (Hernant & Boström, 2010). Denna typ av reklam är mer trovärdig än 

en affisch vilket är till resebyråernas fördel. 

5.4.1 Kvantitativdata: I den kvantitativa datainsamlingen fick vi reda på hur respondenterna 

hade uppmärksammat kommunikationskanalen mellan Ving respektive Fritidsresor. 

Respondenterna har svarat att kommunikationen är mindre viktig vid bokning av resa med 

Ving eftersom att medelvärdet var på 5,8 och det blev det näst sämsta hörnet medan 

kommunikationen var något viktigare vid bokning med Fritidsresor som fick ett medelvärde 

på 5,85 och var en något viktigare aspekt i jämförelse med de andra hörnen. Flertalet hade sett 
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dem på TV, detta var det allra största mediebudskapet som nådde ut till kunderna. Peak 

Experience innebär att människan minns höjdpunkterna. Detta kan förklara varför 

Fritidsresors reklam blir bäst ihågkommen eftersom att deras TV- reklam utmärker sig enligt 

våra respondenter (Stanovich, 2012). I båda bolagen var de överens om att alla hade sett 

bolagen i någon form av reklamsammanhang och att de tyckte att detta var viktigt. Det 

stämmer överens med vad teorin säger eftersom målgruppen hos Ving och Fritidsresor anses 

vara många typer av segment så har de två bolagen lyckats att förmedla sin 

masskommunikation till de flesta i vår undersökning (Hernant & Boström, 2010). Sedan om 

en massmarknadsföring är bra eller inte i jämförelse med relationsmarknadsföring, den frågan 

lämnas obesvarad. Men eftersom omsättningen på de båda bolagen är så omfattande verkar 

det inte vara en negativ effekt de har fått. 

5.4.2 Kvalitativdata: Respondenterna upplevde att Tv:n var en av de mest effektivaste 

annonseringarna, som väckte mest känslor i jämförelse med Internet, radio, reklamblad. Det 

var igenom Tv:n som respondenterna kände igen bolagens reklam. I huvudsak var det 

”Dagarna du minns” Fritidsresor och Maria Montazami Ving, som respondenterna mindes när 

de intervjuades. Detta stämmer inte riktigt överens med teori eftersom den hänvisar till att 

relationsmarknadsföringen blir mer ihågkommen. Den är mer personlig medan 

massmarknadsföringen blir intensiv, riktar sig mot allmänheten och inte individens speciella 

behov/ önskemål. Det gör det svårare att lyckas. Återigen är det svårt att kommunicera med 

olika segment så att de passar budskapen som skall förmedlas via TV och andra liknande 

allmänna kommunikationskanaler (Hernant & Boström, 2010). 

Respondenterna tycker trots detta att TV:n var den reklam de minns bäst.  Det är förmodligen 

eftersom rörliga bilder och färger gör att vi minns bättre (Nordfält, 2007).  

Relationsmarknadsförigen kan dock ha sina effekter ändå, eftersom många respondenter mer 

än gärna berättade sina bra och sämre minnen de har från respektive resebyrå.  

Detta är Word-of-mouth och har en väldigt bra effekt på människor, och det var några 

respondenter som sa att de gärna väljer en resa som någon rekommenderar oavsett om det är 

en närstående, flygvärdinna, butikspersonal eller en helt främmande person. Har kunden bara 

hört gott om ett ställe och den funderar på att resa någonstans så tar den i regel oftast den 

resebyrå och resmål den har hört bäst rykten om. Detta stämmer väl överens med teorin som 

tror på att Word-of-mouth bidrar till lojalare kunder i slutändan om det bara går bra första 

gången (Hernant & Boström, 2010).   
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5.5 Service 

Service var en aspekt som fick ett medelvärde på 4,8 och blev det tredje viktigaste hörnet 

utifrån våra respondenter på en skala 1- 7. Samtliga respondenter använder sig av 

resebyråernas bokningstjänst via Internet för att boka sina resor, därmed är detta hörn mycket 

betydelsefullt och viktigare än de andra hörnen. Speciellt om resebyråerna vill att kunderna 

skall boka sina resor hos dem, därför är det viktigt att erbjuda denna Internetbaserade tjänst 

(Hernant & Boström, 2010).  

Om kunden skulle besöka butiken, handlar det inte så mycket om varifrån kunden 

transporterar sig och läget, eftersom det finns goda kommunikationsmöjligheter till båda 

resebyråerna. Däremot för den som åker lång vägar med bil, handlar det om service i form av 

parkeringsplatsmöjligheter och långa öppettider. Har kunden inte möjligheten att besöka 

butiken, på grund av otillgänglighet och långa avstånd så är det mycket viktigare med service 

i form av en välfungerande hemsida (Hernant & Boström, 2010). Eftersom alla svarat att de 

bokar sina resor på Internet är onlineservice en viktig faktor, vilket innebär att hemsidan skall 

vara lättillgänglig och användarvänlig för att boka resor på.   

5.5.1 Kvantitativdata: När respondenterna svarade på hur de upplever servicen i respektive 

butik, fick Ving ett medelvärde på 6,4 detta innebär att service upplevdes vara det bästa hörnet 

av alla.  Fritidsresor fick ett medelvärde på 5,9 och upplevdes mycket bra, men blev det tredje 

bästa hörnet efter prissättning och människor. Här ser vi alltså skillnader mellan de två 

resebyråerna. Anledningen till att Ving upplevs ha bäst service kan bero på att kunderna fått 

en bra upplevelse i butik eller på ett resmål. Det kan handla och hänga ihop med hörnen 

människor och dess bemötande och/eller sortimentet att de har varit på en fantastisk resa och 

fått ett minne för livet. Modellen Peak Experience talar om att människan minns 

höjdpunkterna i livet. Ving kanske har haft ett speciellt och trevligt bemötande, våra 

respondenter kan ha varit på resor som har påverkat många i en god bemärkelse. Därmed har 

det påverkat deras svar i denna fråga, eftersom att de kommit ihåg höjdpunkten, vilket Peak 

Experience handlar om (Stanovich, 2012). De som rest eller besökt Fritidsresor har en 

mycket bra bild av deras service, men respondenterna har inte fått någon speciell händelse, 

minne eller bemötande som har varit tillräckligt anmärkningsvärt. 

5.5.2 Kvalitativdata: Många av våra respondenter upplevde en skillnad mellan de två olika 

researrangörernas hemsida. Respondenterna menar att Ving har en lite svårare och rörigare 

hemsida än vad Fritidsresor har. Servicen är viktigt för att nå ut till sina kunder. Eftersom 
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kunden bokar sina resor på Internet idag, syns ett mönster för hur viktigt det är för våra 

respondenter. Majoriteten tycker att det är viktigt med onlineservice och en välfungerande 

hemsida med lättillgänglig information. Det kan vara all information från pris till vilka typ av 

resor som finns att välja på online. När det talas om service förknippas det mycket med 

personlig kontakt. I högengagerade köp som t.ex. resor avser teorin att det är viktigt med 

personlig kontakt och en lång köpprocess, medan praktiken visar att kunden hellre bokar sin 

resa på Internet utan någon kontakt med en resesäljare (Hernant & Boström, 2010). Därför 

trycker våra respondenter på hur viktigt det är med en bra och fungerande hemsida. Det är 

dessutom viktigt med tillförlitlig information om resorna för att kunderna skall kunna undgå 

ett telefonsamtal och/eller besöka butiken. Respondenterna har tendenser till att vilja spara tid 

i form av att slippa engagera sig och besöka butikerna, de vill helt och hållet kommunicera 

med dem via deras hemsida. Att Ving och Fritidsresor har en bra hemsida är därför a och o.  

Respondenterna upplever de som relativt lika när de gäller service. De tycker dock att 

Fritidsresor har något sämre service under resmålet än vad Ving har. Detta kan kanske 

förklara varför våra respondenter upplevde Vings service som det allra bästa hörn. Detta för 

att de fått en Peak Experience, en upplevelse utöver det vanliga (Stanovich, 2012). 

Respondenterna anser att dessa aspekter är viktiga och stämmer överens med vad teorin påstår 

vara en bra service. Detta går vi mer in på när vi talar om ett av de andra sex hörnen nämligen 

människor. 

5.6Människor 

Hörnet människor fick ett medelvärde på 5 på skalan 1- 7 och anses vara det viktigaste hörnet 

bland våra respondenter. Detta hörn handlar till stor del av det personliga mötet (Andersson 

Feldt & Pihlgård, 2007). Trots att alla våra respondenter bokar sina resor på Internet på egen 

hand, utan någon personlig kontakt tyckte de att människohörnet var viktigast. Eftersom det är 

en högengagerad tjänst och en upplevelse för livet. Detta innebär att kunden vill känna 

trygghet i sitt köp om något skulle hända under resans gång, det skall alltså finnas hjälp att få i 

form av personlig kontakt på varje destination och/eller resebyrån. De tycker att det är viktigt 

i form av duktiga och serviceinriktad personal på destinationen som reseledare, 

hotellpersonal, flygvärdinnor under flygresan och att de skapar ett gott intryck hos gästen. 

5.6.1 Kvantitativdata: När vi sedan ställde frågan hur de upplevde Ving respektive 

Fritidsresors bemötande fick Fritidsresor ett medelvärde på 6 på skalan 1- 7 och upplevdes 

alltså vara duktigast på människor i de sex hörnen. Ving fick ett medelvärde på 5,9 men blev 
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det fjärde bästa upplevda hörnet enligt våra respondenter. Här skiljer de sig åt med  bara 0.1 

procent vilket kan bero på en hel del faktorer, bland annat att det inte varit tillräckligt många 

som har svarat på Ving, eller att de helt enkelt inte haft lika gott bemötande som Fritidsresor.   

Dock går service och människor hand i hand och service upplevs vara Vings bäst hörn. Det 

kan framstå märkligt eftersom respondenterna skickar olika svar. Men det kan även vara så att 

kunderna upplevt Vings service som god, men att Vings representanter inte gett kunderna ett 

korrekt bemötande. Fritidsresor anställda upplevs vara deras starkaste sida av de sex hörnen. 

Kanske bjuder de på sig själva i många sammanhang och bemöter kunden med likasinnade 

tankar, detta gör att de upplevs som förstående, vilket i sin tur skapar förtroende ur 

kundensperspektiv. (Andersson Feldt & Philsgård, 2007). Anledningen till att båda har fått ett 

högt medelvärde på denna fråga, kan bland annat bero på att representanterna klär sig och ser 

presentabla ut i respektive bolag. Det skapar trygghet och tillit hos kunden. 

5.6.2 Kvalitativdata: Våra respondenter tycker att det är viktigt med ett glatt, artigt och 

hjälpsamt bemötande. Personalen skall vara kunnig och förstående. Kunden ser gärna att den 

skall kunna ha kontakt med butiken utan att besöka den i form av telefon och mail kontakt. 

Under sådana omständigheter är det viktigt även här med en glad röst i andra sidan luren och 

på ett hjälpsamt och snabbt och enkelt sätt få svar på frågor via telefon men även via mail 

(Andersson Feldt & Pihlsgård, 2007). Under hela bokningsprocessen och resan vill kunden 

uppleva en bra personlig kontakt med representanterna från bolagen. Respondenterna menar 

att de inte skulle känna sig välkomna om det personliga mötet inte skulle fungera. Som kund 

vill de inte känna att de ställer frågor som är fåniga, de skall istället vara lätt att kontakta 

personalen och känna sig bekväm i situationen. Trots att kunden bokar sin resa på Internet vill 

de ändå få möjligheten att ringa kundtjänst eller butiken, vid eventuella frågor beträffande 

resmålet. Andra aspekter som är viktiga vid mötet är kroppsspråk och klädsel, bland annat i 

butiken. Om en anställd går iklädd arbetsdräkt ger detta ett mer seriöst intryck hos kunden och 

om denna använder ett bemötande kroppsspråk ger detta ett tryggt intryck och kunden känner 

sig välkommen, detta stämmer även överens med vad som står skrivet i Andersson Feldt & 

Pihlsgårds (2007) bok. Det är alltså viktigt att kunden skall kännas sig trygg vid ett köp av en 

högengagerad tjänst, då det rör sig om större belopp. Kunden vill ha en upplevelse och inte bli 

lurad till att köpa något de inte skulle komma att tycka om. 
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6.  Slutsatsen 

 Är en redogörelse av en slutsats av ovanstående material som kommer att visas här nedan, 

för att få ett svar på undersökningens problemformulering. 

Syftet med denna undersökning var att finna två tjänsteföretag som skulle ställas gentemot 

varandra, hitta deras positioneringar på marknaden och jämföra dessa mot varandra. 

Resultaten visar i vilken utsträckning företagen arbetat mot sexhörningen och försökt 

vidareförmedla detta till sina kunder. Intervjun skedde endast med hjälp av respondenter på 

grund av att en butikschefs intervju inte skall influera på respondenterna svar, detta hade 

dessutom medfört till en större omfattning på undersökningen. Givetvis hade det dock varit 

intressant att se undersökningen ur ett företagsperspektiv, hur de positionerar sig och vad de 

har för tankar kring konkurrenternas arbeten.  

Efter enkätundersökningen som utförts på TUR- mässan i Göteborg har följande skett; under 

intervjuerna framgick det att alla våra respondenter bokar sina resor på internet oavsett ålder, 

vilket resulterar i att ett antal av sexhörningens hörn var direkt betydelsefulla för 

respondenterna, dessa hörn var service, människor och pris.  

Det var de hörn som konsumenterna värderade högst i sexhörningen, dock skiljde sig den 

allmänna uppfattningen mot Ving och Fritidsresor befintliga situation idag, eftersom Vings 

starkaste hörn var service, pris och geografiskt läge, medan Fritidsresors starkaste hörn var 

människor, pris och service.  Därmed påvisas att det att bolagen har förhållandevis olika 

styrkor och svagheter, trots att de ser ut att vara relativt jämnlika.  

Resultaten visar slutligen de sammanslagna hörnen, Fritidsresor fick ett medelvärde på 5.8 på 

skalan 1-7 för hur bra dem har lyckats med de sexhörnen. Vings medelvärde hamnade 

slutligen på 5.95 på skalan 1-7, därmed har Ving lyckats att prestera bäst på alla de sexhörnen, 

och med en liten marginal vann de slaget mot Fritidsresor i denna undersökning.  
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6. 1 Diskussion och återkoppling till sexhörningen 

Likheterna som till ytan syns mellan bolagen kan bero på många olika faktorer bland annat är 

kan det vara på grund av efterapning av varandra som gjort att företagen vuxit och nästan 

blivit identiska, trots att de är konkurrenter. Här nedan följer en slutgiltig diskussion om de 

sex hörnens påverkan på företagen. 

Sortimentet i de båda företagen är väldigt lika, detta gör att de har svårt att positionera sig 

gentemot varandra, de bör ta hänsyn till att de riktar sig emot en stor målgrupp vilket gör att 

den enskilda kunden kan få det svårt att hitta den perfekta resan för denne. Anledningen till att 

bolagen har blivit populära att resa med är att de har ett brett sortiment och ger kunden fler 

valmöjligheter, men kan ge oanade konsekvenser om företaget inte har rätt sortiment. Även 

ett smalare sortiment kan upplevas som brett för den enskilde kunden (Hernant & Boström 

2010).   

Prissättning är något som är viktigt för bolagen ur konkurrenssynpunkt, det finns många 

likheter mellan Ving och Fritidsresor när det gäller prissättning. Respondenterna var mycket 

överens eftersom pris hamnade på andra plats som ett av de viktigaste hörnen för Ving och 

Fritidsresor. När det gäller prissättning måste bolagen främst ta hänsyn till alla sina 

kostnader, dock kan det vara lägligt att ändra priserna beroende på vad konkurrenten erbjuder 

(Andersson, Feldt & Pihlsgård, 2008). Respondenterna svarade att i allmänhet så är det inte 

viktigt med priset, men resultatet på vår undersökning säger annat, den visar att kunderna 

faktiskt hade bättre koll på priser och kvalitet än vad de själva var medvetna om. Givetvis 

beroende på vilkens slags resa som köps; sista minuten, reguljärflyg eller en bröllopsresa så är 

kunden villig att lägga ut olika mycket pengar för olika slags resor och värdet för pengarna 

blir olika i och med de skilda syftena med resan. 

I och med att det alltid finns olika syften med resan finns det också olika syn på vad värdet för 

pengarna är. Det är något bolagen bör ta till sig om det är villiga att differentiera, eftersom att 

kunden hellre väljer ett bolag med bra image och värde för pengarna och betalar gärna lite 

extra för att få detta. Pris och kvalitet är alltså en viktig faktor för kunderna, de letar pris efter 

vad de antar att produkten och tjänsten har för kvalité. 

Kommunikation anses vara viktigt för bolagen, eftersom respondenterna hade hört talas om 

resebyråerna via annonseringar, tv och radio med mera. De upplevde att TV var det yttersta 

reklamsamanhanget dem mindes. Dock visar vår undersökning att kommunikation inte var 

viktigaste hörnet, eftersom den kom på 4:e plats för Fritidsresor och 5:e plats för Ving i 
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rangordningen. Med detta resultat innebär det att Fritidsresor har med sin reklam och 

kommunikation lyckats något bättre än Ving. 

Att marknadsföra dessa stora aktörer är ett bra sätt att påminna kunderna om företagens 

existens och att det är härligt med en solsemester. Ving bör dock tänka på sin reklam i TV, 

Maria Montazami inte verkar gått hem lika bra som Fritidsresors reklamer, vilket givetvis 

kan bero på att våra respondenter inte var så förtjusta i just henne. Eftersom den första 

reaktionen från våra respondenters Tv-reklam minnen var att de hade sett Fritidsresors 

reklam, ”Dagarna du minns” och reklam om Bamseklubben, Blue village. Fritidsresor har 

alltså övertaget en position i sin marknadsföring, men det är kanske bara en tidsfråga innan 

det vänder och Ving kommer på någon exklusivare reklamsnutt. Det gäller att vara kreativ, det 

uppskattas av kunderna! 

Service och människor är två viktiga faktorer som bör tas i beaktning. Ving och Fritidsresor 

möter ofta sina kunder via Internet och telefon vilket gör att detta är de två yttersta källorna 

som kommer i kontakt med kunderna. Dessa kommunikationsvägar bör därför vara 

välplanerade och väl utförda för att tillfredsställa kunden. En medarbetare med en trevlig 

telefonröst och ett serviceinriktat bemötande vara en avgörande faktor för att kunden skall 

känna sig välkommen (Andersson Feldt & Pihlgård, 2007). 

Ving och Fritidsresors hemsidor skiljer sig åt, vilket kanske är ett försök att differentiera sig. 

Ving har mycket animeringar och en ganska avancerat utvecklad hemsida för att underlätta för 

kunderna och därmed har de en fördel. Dock kan den uppfattas som trög och jobbig att leta 

resmål på tycker kunden, vilket istället gör det till en nackdel. Fritidsresor däremot håller 

hemsidan simpel och enkel kan istället uppfattas som tråkig av kunden. Detta är ett ansikte 

utåt för företagen, vilket enligt våra respondenter behöver en förbättring eller för Vings del, en 

förenkling. Resultatet på medelvärdet var motsägelsefullt för hur viktigt detta hörn är för 

kunderna, det är på grund av att bokningen av resa sker på Internet. Det medför i att det är 

svårt att koppla samman den personliga kontakten och personlig service respondenterna 

söker, eftersom servicens innebörd lätt kan tolkats olika. 

Fokus bör alltså inte ligga på butikspersonalen, eftersom de flesta respondenter väljer att inte 

besöka en butik, utan konkurrensen ligger på hemsidan, telefontjänsten, kundservice och 

bemötandet under själva resan.  
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6.2 Rekommendationer 

Åtgärderna bolagen kan utföra är bland annat att försöka undvika kundens synssätt på 

sortimentet som otillräcklig, samt stärka detta hörn genom att utöka marknadsföringen både 

för det fasta- och säsongsortimentet. Detta för att uppmärksamma kunden om företagens 

befintliga sortiment samt få dem att påminnas om resorna när de hör respektive företagsnamn. 

Denna återkoppling gör att företaget växer i kundens ögon och skapar en god image åt 

företaget vilket i slutändan kan leda till fler lojala kunder och god prestation i en 

konkurrensstark marknad. Detta bör bolagen ha i åtanke på att den allmänna aspekten var att 

sortimentet var det näst viktigaste hörnet för konsumenten, medan respondenterna upplevde 

att varken Fritidsresor eller Ving uppnådde dessa förväntningar (se figur 5 & 6). 

Slutligen skall det tilläggas att båda företagen har enorm potential att vidareutvecklas, och 

finner ingen större orsak till varför det skulle bilda Oligopol, trots många andra konkurrenter 

så som Apollo, Detur med flera, kommer de inte att hålla att skapa ett Oligopol eftersom 

dessa växer i stadig takt.  

Rekommendationerna är att istället fokusera på det allra viktigaste bitarna i företaget, det vill 

säga kunderna, genom att tillfredsställa och uppmärksamma dem om aktuella erbjudanden. 

Det är trots allt kunderna som kommer att bidra till en god lönsamhet för företaget. Därmed 

bör både Ving och Fritidsresor satsa på sitt sortiment, eftersom den upplevdes vara det sämsta 

hörnet av våra respondenter.  
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Bilaga 1 – Individuella reflektioner 

Sarahs individuella reflektioner 

Metodkunskaper  

Innan jag och Sofia kom fram till ett gemensamt ämne som intresserade oss båda träffades vi 

dagligen för att diskutera och tänka ut något bra. Det tog dock lång tid men vi var inne på 

samma spår, nämligen sexhörningen och att vi ville använda oss av den modellen i vårt 

arbete. De flesta idéer vi kom på var redan tagna av andra studenter sedan tidigare år och 

arbeten och vi ville komma på något nytt. Vi kom på att vi ville inrikta oss på en tjänst och 

kom därför på resebolag. Till en början funderade vi på olika stora resbolag och som låg i 

olika stora städer. Resultatet blev, efter mycket diskussion om hur utförandet enklast skulle 

kunna ske och en jämförelse som skulle kunna genomföras, de två ledande resebyråerna i 

Sverige och som låg positionerade i samma städer runtom i landet. Resor intresserar oss och 

det skulle bli intressant att undersöka denna modell sexhörningen inom tjänsteföretag. Vi kom 

att fundera på om vi skulle undersöka hur Ving och Fritidsresor tänker i sitt sätt att 

konkurrera utefter denna modell eller göra en undersökning utifrån kundens perspektiv. Vi 

såg att TUR- mässan i Göteborg var inom räckhåll och att göra en enkätundersökning där 

skulle passa bra. Dock blev utformningen av enkäten stressig men med hjälp av Magnus Roos 

och hans snabba återkoppling ordnade det sig. Vi utformade den utefter sexhörningen och 

valde att göra en blandning av kvalitativa och kvantitativa frågor. Vi bestämde oss därför att 

göra vår undersökning utifrån ett kundperspektiv, alltså vad kunden tycker att Ving och 

Fritidsresor är bra på utifrån dessa hörn och ser man någon skillnad. Vi tog fram en 

forskningsfråga, vilket vi tyckte var jättesvårt. När vi väl utformat den var det dags att läsa på 

och hitta relevant information. Vi besökte olika bibliotek i Göteborg och kommunerna kring 

det området. Det blev mycket läsning och under tiden kom man på andra intressanta ämnen 

man kunde skriva om, men vi var fast beslutsamma över att vi ville göra en undersökning på 

TUR- mässan. De vetenskapliga artiklarna var svåra att hitta relevanta i början. Dock efter en 

föreläsning, som vi ansåg låg sent i tiden, fann vi relevanta artiklar. Senare var det svårt att 

väva in dem på ett passande sätt. 

Sammanställningen av materialet tog längre tid än förväntat men gick dock bra. Det var roligt 

och intressant att se vad alla hade svarat och sammanställa detta, speciellt när man hade 

skrivit all teori och hade mer förståelse och att detta låg i bakhuvudet. Senare hade vi dock 
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svårt för hur vi skulle använda oss av resultatet och analysera det. Magnus Roos gav oss 

direktiv om att vi skulle räkna ut medelvärdet på allt vilket gjorde det avsevärt mycket enklare 

att både jämföra och få en helhetsbild över hur det såg ut. Utifrån det gjorde vi diagram vilket 

gjorde det enklare att läsa av och analysera. Insamlingen gick dock bra, det var många som 

engagerade sig i att svara på frågor på TUR- mässan vilket var roligt. Dock tog det en halv 

dag att få insamlingen gjord. 

 Faktakunskaper  

Jag har tidigare gått en utbildning och är diplomerad ressäljare och har ett stort intresse för 

resor och har rest mycket. Detta har hjälpt mig mycket eftersom att jag tidigare hade kunskap 

om utbud och så vidare bland de olika resebolagen och vad de erbjuder kunden. 

Teorin har vidare hjälpt mig att få insikt i konkurrens och vad detta spelar för roll för företags 

lönsamhet. Tidigare kurser i Butikchefsprogrammet har också hjälpt mig att tänka på rätt sätt 

och inom ramen för butik. 

 Färdighetsutveckling 

Jag har under arbetets gång lärt mig mer om utformandet av ett arbete och i vilken ordning 

man bör göra. Till en början vet man inte var man skall börja. Jag har lärt mig att det är viktigt 

att man börjar i rätt ände. Framförallt att man sätter forskningsfrågan från början så att man 

slipper göra om arbete man redan utfört. Det är även viktigt att ha en rak och klar dialog så att 

man tänker på samma sätt. Vi har pratat och reflekterat mycket och på så sätt har arbetet gått 

smidigt och därmed samarbetet varit väl fungerande. Enkäten var svår att framställa, detta har 

jag lärt mig men inser att jag bör öva på mer dock var inte insamlingen något problem utan 

mest roligt. 

 Förståelseutveckling  

Jag tycker att jag fått en större förståelse av utformning och tillvägagångssättet under 

skrivandet av en akademisk rapport. Detta var luddigt och svårt till en början. 

Arbetsförhållande  

Jag och Sofia har varit i samma grupp förr men tillsammans med andra klasskamrater. Under 

de omständigheterna har det fungerat bra. Vi har tidigare inte umgåtts så mycket som vi gjort 

under skrivandet av detta arbete och har lärt känna varandra under arbetets gång vilket har 

varit roligt. Jag tror att det är bra att vi inte har varit så nära varandra tidigare eftersom att 
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arbetet på sätt blivit effektivt när vi träffats och vi har båda haft samma tankar om att 

skrivandet skulle komma att ske på heltid och på ett effektivt sätt. Detta har fungerat jättebra 

och vi har träffats i Floda där Sofia bor där vi haft allt material som vi behövt under arbetets 

gång. Vi har träffats flera gånger i veckan och under en bestämd arbetstid, tidig morgon till 

eftermiddag. Tack vare detta har vi haft kvällen och helgerna fria. Vi har kompletterat 

varandra och tänkt och skriver på liknande sätt.  

Eftersom att arbetet har flutit på bra har det aldrig varit någon panik inför inlämningarna. Vi 

har i god tid varit klara inför dessa. Detta på grund av att vi i början gjorde upp en väl utförlig 

tidsplan med vad som skulle vara klart vilka veckor och dagar samt tidpunkter. Denna har vi 

följt och aldrig kommit efter. 

Arbetsfördelningen har jag varit nöjd med. Eftersom att det i vår mest använda modell 

sexhörningen är sex hörn har den varit enkel att dela upp. Vi har sedan med kritiska glasögon 

läst igenom varandras och så att det skulle vara samma språk. Det känns därför som att vi 

bidragit lika mycket. Dock är Sofia duktigare på uppbyggnaden och layout i word och excel 

där vi gjort modellerna. Hon är även vaksam över vad som skall vara med, det vill säga vad 

som ska skrivas under vilken rubrik. Detta har hon under arbetets gång varit mer insatt i än 

jag, men jag har lärt mig efter henne. 
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Sofias individuella reflektioner 

Metodkunskaper: 

Jag och Sarah var väldigt tidiga kring våra reflektioner och tankegångar när vi skulle utforma 

vår problemställning. Det tycker jag har varit den allra viktigaste lärdomen i arbetets 

utförande. Kunna sätta sig ner och diskutera kring olika ämnen, för att slutligen sätta upp en 

plan och ett schema för alla veckans dagar fram till inlämningsdatumet. 

Tack vare att vi startade vårt arbete i ett tidigt skede och lyckats utforma ett realistiskt schema 

med plats för oväntade händelser, medförde detta en gemenskap i gruppen som gjorde så att 

arbetet flutit på förvånansvärt bra. Givetvis har vi stött på många motgångar och frustrationer, 

bland annat i samband med enkätundersökningens utformning, eftersom den skedde veckan 

tidigare än planerat. Därmed blev förfarandet inte som vi planerat från början, men med hjälp 

av hanledning så lyckades vi med enkäten tillslut.  

Faktakunskaper & färdighetsutveckling: 

Att söka vetenskapliga artiklar i början av arbetets gång var fruktansvärt jobbigt, fram till den 

dagen vi hade ett seminarie i skolan med bibliotekarien, angående hur vetenskapliga artiklar 

söks. Det sjönk som en sten för oss och vi hittade helt plötsligt mängder med vetenskapliga 

artiklar. Detta hade dock varit bättre om vi fått tillgång till den informationen tidigare, ex. 

redan i höstas. Eftersom dessa förberedelser inför arbetet hade underlättat arbetets gång, samt 

så hade vi haft enklare att finna rätt problemformulering redan från början.  

Jag och Sarah lyckades dock bra med det trots allt, bortsett från frusrationerna i början av 

terminen. Att hitta rätt problemformulering är en aspekt som jag tycker är ytterst viktig, 

eftersom det går åt så mycket tid, samt att det kommer leda till huvudämnet i arbetet. Därmed 

tycker jag att det är viktigt att ämnet verkligen är intressant. Det sker många motgångar 

underarbetets gång och då det gäller att hålla glöden uppe och fortsätta skrivandet.    

En annan lärdom som jag har fått med mig är att inte börja arbetet alldeles för intensivt. Det 

var mycket studerande kring hur arbetet skulle utformas och vad som skall vara med, mycket 

regler och riktlinjer. Dessa är väldigt lätt att glömma av när ens eget arbetet skall skrivas, 

därför har det varit mycket lönsamt för både mig och Sarah att skriva ner allt vi tänker på 

direkt så att vi inte glömmer av det i nästa sekund. 

Undersökningen skedde som tidigare nämnt på TUR-mässan i Göteborg, detta tyckte vi var en 

bra plats för att få villiga respondenter. Det visade sin vara en bra plats för att få tag i och 
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prata med respondenterna, men under intervjun tyckte jag att det var svårt att höra vad de 

främst äldre respondenterna svarade, eftersom de spelades hög musik. Det spelade dock ingen 

roll vart vi än stod eftersom musiken ekade runtom hela salen.  

Något som förvånade mig på mässan var att varken Fritidsresor eller Ving fanns på plats! 

Detta tyckte jag var synnerligen underligt då det är Sveriges ledande resebyråer. Därmed 

spelade det ingen roll vart i mässan vi stod eftersom bolagen ändå inte kunde påverka 

resultatet. 

Förståendeutveckling & arbetsförhållanden 

I vidare skede av skrivandet och sammanställningen, skall tilläggas att kritisera och 

argumentera sitt eget skrivande är svårt, men en god lärdom inför framtiden. Det är svårt på 

grund av att det är så mycket som skall hållas reda på, samtidigt som det skall 

vidareförmedlas på ett sätt så att läsaren förstår ordföljden och innehållet i texten. Detta tror 

jag är mycket nyttigt, inte bara för att lära sig kritisera sig själv, utan även för att ge 

motargument till varför jag har valt att skriva på ett visst sätt. Dessutom skall även läsaren 

inte bara förstå argumenten utan de skall kännas trovärdiga i dess ögon. Detta har inneburit 

mycket faktasökande, läsande i både böcker och vetenskapliga artiklar.  

Samarbetet med Sarah har fungerat bra vilket har underlättat dessa delar väsentligt, då båda 

ligger på samma nivå och kan komplettera varandra på ett effektivt sätt. Jag finner inga 

nackdelar med vårt sammarbete, tvärtom tycker jag som sagt att vi har kompletterat varandra 

till fullo. Trots att vi sedan tidigare inte känt varandra så väl som nu efter arbetets slut. 

Det jag har fått med mig ifrån denna studie är hur jag skall hitta vetenskapliga artiklar och hur 

dessa skall förhållas gentemot arbetet. Det är viktigt att hitta rätt teorier som är relevanta för 

det aktuella arbetet, vi hittade mängder med olika teorier som passade vår ursprungsmodell, 

men många föll utan för arbetets ramar.  Exempel på teorier som jag tyckte var intressant att, 

det är bland annat Servqual och hur franchiseföretag etablerar sig och påverkar andra företag 

världen över. Teorierna och modellerna är givetvis intressanta men faller som sagt utanför 

vårt arbete, men skulle vara mycket intressant som vidare studier. 

Arbetet i helhet om Ving och Fritidsresor har gett mig nya perspektiv på hur en traditionell 

butik som säljer produkter förhåller sig mot en butik som säljer tjänster. De är relativt lika, 

men samtidigt kan de skilja sig åt väsentligt. Jag tycker att arbetet med att jämföra dessa olika 

tjänsteföretag har varit mycket givande, eftersom det endast funnit studier kring 
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produktsäljande företag. Därmed har det varit intressant att implementera dessa i 

konkurrensmedelsmixmodellen med en vändning som gör det möjligt att se den ur ett 

kundperspektiv, detta eftersom kundernas uppfattning är viktig i ett tjänsteföretag. Kunderna 

har mycket åsikter kring företag vilket bör tas hänsyn till, eftersom de har mer kunskap än vad 

man kan tro. Detta är en viktig aspekt att ta med i sitt framtida yrke som butikschef. 
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Bilaga 2 - Diagram 

Härnedan följer resultatet från enkätundersökningen på TUR-mässan i Göteborg, i 

tabellform. Det har medverkat 21 respondenter i denna undersökning. 

 

Fråga 1. 

Har du rest med Ving? 

 

 

 

 

 

Fråga 2. 

Har du rest med Fritidsresor?  

 

 

 

 

 

Fråga 3. - Service 

Hur viktigt är det för dig som kund med butikens tillgänglighet, beträffande 

onlineservice/service? 
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Fråga 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 4. - Pris 

Hur viktigt är det med kvalitet för pengarna? Hur väl stämmer kvalitet för pengarna på 

respektive resebyrå?  
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Hur viktigt är det att en resebyrå 
erbjuder ett brett sortiment? 

 

Fråga 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 5.- Sortiment 

Hur viktigt är det med ett brett sortiment? Hur upplever du respektive resebyråers sortiment? 
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Hur viktigt är det att en 
resebyrå syns i media? 

 

Fråga 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 6.- Kommunikation 

Hur viktigt är det att resebyråerna syns i media? 
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Hur viktigt är det med det 
personliga mötet? 

 

 

 

Fråga 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 6.2  

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7.- Människor 

Hur viktigt är det med det personliga mötet? Och hur upplever du det personliga mötet på 

respektive resebyrå?  
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Butiksläge 

 

 

 

Fråga 7.1  

 

 

 

 

 

 

Fråga 7.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 8. – Geografiska läget 

Hur viktigt är butiksläget, vid valet av resebyrå? Vad tycker du om respektive resebyråers val 

av butiksläget? 
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Fråga 8.1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 8.2  

 

 

 

 

 

 

Fråga 9. 

 I vilken kommun, bor respektive respondenter? 
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Medelvärdet för de båda resebolagen samt en allmän uppfattning: 
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Bilaga 3 – Enkätundersökningen 

1. -Känner du/ni till, Ving?  Fritidsresor? 

JA  /       NEJ  JA      /    NEJ 

 

 

2. Har du rest med Ving? Fritidsresor? 

JA  /       NEJ   JA     /       NEJ 

 

 

 

3. Hur viktigt är det för dig som kund med butikens tillgänglighet? Ex: Öppettider, 

kundtjänst, hemsida, parkering.  

På en skala 1-7, där 1 inte alls viktigt är och 7 är mycket viktigt. 

 

1      2 3          4    5 6 7 

 

 Hur bra upplever du att Ving/ Fritidsresor är beträffande online-/ service, dvs. 

bokningar via nätet etc. på en skala 1-7, där 1 är väldigt dålig och 7 är väldigt bra, du 

kan även välja vet ej.  

 

Ving: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

 

Fritidsresor: 

1      2 3          4    5 6 7  Vet ej 

 

 

- Vad är viktigt i online-/servicen för dig? 

 

  

 

 

4. Hur viktigt är det med kvalitet för pengarna? 

På en skala 1-7, där 1 inte alls viktigt är och 7 är mycket viktigt. 

 

1      2 3          4    5 6 7 

Hur väl tycker du att påståendet ”kvalitet för pengarna” stämmer för Ving, på en 7 

gradig skala , 1 är väldigt dåligt och 7 är väldigt bra. Respektive Fritidsresor? 

Ving: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 
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Fritidsresor: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

- Vad innebar kvalitet för pengarna för dig?  

 

 

5. Hur viktigt är det att en resebyrå erbjuder ett brett sortiment av resmål, flyg 

hotell och andra tjänster? 

På en skala 1-7, där 1 inte alls viktigt är och 7 är mycket viktigt. 

1      2 3          4    5 6 7 

Hur upplever du Ving/Fritidsresors sortiment? 

Ving: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

Fritidsresor: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

 

Vad är viktigt i sortimentet för dig? 

 

 

 

6.  Hur viktigt är det att en resebyrå syns i media, tv radio, affischer? 

På en skala 1-7, där 1 inte alls viktigt är och 7 är mycket viktigt. 

1      2 3          4    5 6 7 

 

I vilken utsträckning tycket du att Ving/ Fritidsresor når ut med sin reklam till dig? 

På en skala 1-7, där 1 väldigt dåligt är och 7 är mycket bra. 

Ving: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

Fritidsresor: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 
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Brukar du se Ving respektive Fritidsresor i reklamsammanhang, vilket 

sammanhang?  

 

 

 

6. Hur viktig är det personliga mötet? 

På en skala 1-7, där 1 inte alls viktigt är och 7 är mycket viktigt. 

1      2 3          4    5 6 7 

 

Hur upplever du Ving/ Fritidsresors bemötande? 

Ving: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

 

Fritidsresor: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

 

Vad lägger du stor vikt i, i mötet med butikspersonalen? 

 

 

 

7. Bokar du din resa via internet, per telefon eller besöker butiken? 

 

 

 

8. Hur viktigt är butikens läge, vid valet av resebyrå?  

 

1      2 3          4    5 6 7 

 

Hur upplever du Ving/ Fritidsresors val av butiksläge? 

Ving: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

 

Fritidsresor: 

1      2 3          4    5 6 7 Vet ej 

 

              Väljer du att handla i en butik beroende på var den ligger? 
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9. Vilket var ditt bästa/ sämsta minne från något av bolagen? 

 

 

 

 

 

 

Tack för visat engagemang! 

//Med vänliga hälsningar Sarah Kristiansen och Sofia Lindgren 

 


