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Abstract 
Tourism has been an expanding market since the first travel agency started in the middle 

of the 18’Th century, and today it is a global industry, with intensified competition and 

high demands from the customers. Product development is therefore one of the most 

important aspects for successful companies, and scientists also agree that the first stages in 

product development are the most critical. This essay is focusing on those stages, 

regarding product development on travel agencies, and the research question is as follows: 

How are new tourism destinations developed and what is the difference in working 

process between small and big travel agencies? The empirical research consists of 

qualitative semi-structured interviews with two big and two small travel agencies. The 

results show that none of the travel agencies are working in a strategic way with product 

development, even though the theoretical research recommends a structured and planned 

process. The major differences between big and small travel agencies are within the areas 

target groups, research, product concept and decision making.  
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Sammanfattning 
 

Den första resebyrån startades på 1850-talet och sedan dess har resandet ökat för varje år. 

Även idag är turism en expansiv bransch och det kommer ständigt nya resmål. 

Globaliseringen har dock lett till att konkurrensen intensifierats, och det är flera resebyråer 

som har fått gå i konkurs. Ett sätt att uppnå en bestående konkurrensfördel är genom 

produktutveckling. Att ta fram nya produkter är en av de viktigaste aspekterna för ett 

företags framgång, och spelar en central roll i kampen om kunderna. 

 

Forskare är överens om att produktutvecklingens första fas är den mest kritiska, i och med 

att den är problematisk, har störst möjlighet till påverkan samt är avgörande för företagets 

fortsatta aktiviteter med produktutvecklingen. Samband visar att effektivisering av denna 

fas bidrar till framgång av den nya produkten. Uppsatsen behandlar därför hur resebyråer 

arbetar med produktutveckling i detta kritiska skede. Eftersom forskare även påvisar att 

det förekommer skillnader mellan små och stora företag vad gäller produktutveckling görs 

även en jämförelse mellan mindre och större resebyråer.  

 

Forskningsfrågan uppsatsen ämnar besvara är: Hur sker utvecklingen av nya resmål och 

vilken är skillnaden i denna arbetsprocess mellan små och stora resebyråer? 

 

För att ta reda på hur utvecklingen av resmål sker i praktiken genomfördes fyra intervjuer, 

två med stora resebyråer och två med små. Företagen som representerar de stora 

resebyråerna är Ving samt Apollo och företagen som representerar de små är Travelnet 

Gotland samt Läs och Res. Eftersom uppsatsen vill studera företagen på djupet är den 

kvalitativa forskningstekniken mest lämpad, i och med att den ger större insikt vid 

komplexa forskningsområden. Den intervjuteknik som används är semistrukturerade 

besöksintervjuer och telefonintervjuer. 

 

Analysen visar att utvecklingen av nya resmål i teorin i många fall inte överensstämmer 

med praktiken. Exempelvis förespråkar forskare att produktutveckling bör vara en 

strukturerad process med stark planering och uttänkta strategier, vilket ingen av 

resebyråerna följer. Samtliga arbetar mer spontant och förespråkar istället ett öppet 

arbetsklimat där alla medarbetare är delaktiga i produktutvecklingsprocessen och det inte 

finns några låsta strategier. Skillnaderna mellan de större och de mindre resebyråerna 

gäller bland annat målgruppsfokusering, research, resekoncept och beslutsfattande. Enligt 

forskare är det av vikt för resebyråer att bestämma vilken målgrupp de ska vända sig mot 

och utefter dem ta fram lämpliga produkter. Vad gäller de större och mindre resebyråerna 

är det enbart de mindre som arbetar med detta. De större fokuserar å andra sidan mer på 

research. De större resebyråerna har även främst charter som koncept, medan de mindre 

erbjuder mer nischade resor. Skillnaden i beslutsfattande består i att besluten på de större 

resebyråerna fattas av koncernledning och säljbolag, medan det på de mindre resebyråerna 

sker inom företaget. Dock kan vi konstatera att det finns lika många likheter som 

skillnader mellan de större och mindre resebyråerna. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Det organiserade resandet etablerades i mitten av 1850-talet då engelsmannen Thomas Cook 

startade den första resebyrån och arrangerade turer till Frankrike och Tyskland. Efter det 

ökade resandet mer och mer för varje år (Williams, 1998). I Sverige etablerades de första 

resebyråerna strax före 1900-talet genom Stockholms Resebureau och Göteborgs Resebureau, 

som 1905 slogs ihop till AB Nordisk Resebureau (Maciulyte & Randla, 2007). Under andra 

världskriget var all sorts resande till utlandet försvårat, men när kriget sedan tog slut uppstod 

ett stort behov av att ”se världen”, vilket tillfredställdes av växande resebyråer och 

researrangörer (Maciulyte & Randla, 2007; Williams, 1998). 

 

Det var så det började, men ökningen har bara fortsatt. Berggren och Tydén (2001) skriver att 

det som med ett samlingsnamn kallas upplevelsebranschen fortfarande är en växande bransch, 

vilken genomgår stora förändringar och spelar en allt större roll i vår tillvaro. Tack vare 

globaliseringen och den allmänt ökade internationella rörligheten, menar Berggren och Tydén 

att inom denna expansiva bransch hör turismen till de snabbast växande näringarna. De 

skriver vidare att turismbranschen andas optimism inför framtiden eftersom resandet väntas 

fortsätta att öka även under de kommande åren. 

 

Globaliseringen har lett till att omgivningen nu mera kännetecknas av intensifierad 

konkurrens, kraftfulla slutkonsumenter och snabbt föränderlig teknologi (Hedlund & 

Holmquist, 2006). Grönroos (2008) är av åsikten att konkurrens mellan tjänster, såsom resor, 

inte är något nytt. Tjänsteföretag har alltid handlat utifrån förutsättningen att förmågan att 

konkurrera med hjälp av tjänster är avgörande för framgång. Men som Eriksson et al (2007) 

framhäver ställer individer och företag hela tiden ökade krav på tjänster, bland annat på grund 

av ökade kvalitetskrav och på den ökade konkurrensen. Detta påverkar utvecklingen av nya 

produkter, och Gustafsson (1998) skriver att kundernas önskemål och krav, allt kortare 

livscykler, konkurrenternas agerande samt de nya tekniska möjligheterna är vad som driver 

utvecklingen mot allt större aktivitet för produktförnyelse. 

 

Turistprodukter måste konstant utvecklas för att möta de ökade kraven och de föränderliga 

behoven. Turister idag vill uppleva nya saker och nöjer sig inte med samma utbud år efter år. 

Landfald (2009) förutspår att turister kommer att ha tröttnat på destinationer som liknar 

varandra i ännu större skala i framtiden. Därför synes det viktigt för resebyråer att ständigt 

skapa nya intressanta resmål för att tillfredställa kundernas önskemål. Nya resmål kan vara 

allt från helt nya länder till att öppna upp ännu ett resmål i Grekland. 

 

Dahlström (2002) betonar att när det gäller tjänster, såsom resor, betalar kunden för sådant 

som inte syns, men som ändå upplevs och kan skapa värde. Hon förklarar att kunder värderar 

och betalar för aspekter och dimensioner som för utomstående och oinvigda kan framstå som 

ogripbara och osynliga, men som för de invigda är högst värdeskapande. Dahlström 

exemplifierar med att höga priser betalas för kaffe på caféer som upplevs som mer än ett 

vanligt café. Vad gäller resor betalas höga priser för resor som upplevs som mer än bara en 

resa. 
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1.2 Problematisering 
 

Danilovic (1997) menar att företag har utvecklat olika sätt att hantera konkurrensen, och att 

man kan urskilja flera inriktningar för utveckling av ett företags konkurrensförmåga, 

exempelvis förbättring av produktutvecklingsprocessen, framtagning av helt nya produkter 

och ökad fokusering på produktidentitet. Att ta fram nya produkter, som attraherar gamla och 

nya kunder, är en av de viktigaste aspekterna för ett företags framgång, och produktutveckling 

spelar en central roll i kampen om kunderna. Gustafsson (1998:11) skriver att nya produkter 

har en avgörande betydelse för lönsamhet och tillväxt i många företag och att de, enligt en 

amerikansk undersökning, svarar för cirka en tredjedel av företagens vinster. Hedlund och 

Holmqvist (2006) uttrycker att produktutveckling i modern tid har hamnat i toppen på de 

flesta företagsledningars agenda för att svara på det ökade trycket på omgivningen, och blivit 

ett erkänt sätt i många företag för att uppnå en bestående konkurrensfördel. 

 

Enligt EU-kommissionens nuvarande rekommendation klassificeras företag med färre än 50 

anställda som små, och företag med fler än 250 anställda som stora (Ylinenpää et al, 

2006:14). Men är det någon skillnad i produktutvecklingsprocessen dem emellan? Pettersson 

(2006) påpekar att det finns en förhoppning om att de mindre företagen ska stå för vitalisering 

av näringslivet genom att de tack vare sin större flexibilitet lättare kan tänka i helt nya banor 

och därmed skapa helt nya produktlösningar. Å andra sidan har de mindre företagen oftast 

mindre resurser för produktutveckling och det kan handla om såväl tillgångar på kapital som 

tillgång till personella resurser. Vad gäller reseföretag påpekar Björnelid (1995) att de stora 

företagen med sina höga volymer kan utnyttja sin storlek för inköp av sådant som 

hotellbäddar, flygstolar och datautrustning. Detta kan påverka produktutvecklingen och utgöra 

en skillnad mellan större och mindre reseföretag. Berggren och Tydén (2001) är av åsikten att 

det finns många små företag i resebranschen som har potential att växa, om de får en 

tillräckligt professionell ledning.  

 

Kotler et al (2006) uttrycker att även om företag måste arbeta med produktutveckling för att 

överleva, är risken för misslyckande stor. Gustafsson (1998:14) nämner att en tredjedel av de 

produkter som introduceras på marknaden misslyckas kommersiellt. För att lyckas måste 

företaget enligt Kotler et al (2006) ha en stark planering för produktutveckling, samt sätta upp 

en systematisk produktutvecklingsprocess för att komma på och arbeta med nya produkter. 

Även Andréasson et al (2005) skriver att det har blivit allt viktigare med strategier för 

överlevnad; och Williams (1998) framhäver att utan planering riskerar utvecklingen att bli 

oregerlig, formlös och ineffektiv, vilket innebär negativa ekonomiska konsekvenser. 

Dahlström (2002) påtalar att det redan under 70-talet uppmärksammades att det är 

komplicerat att skapa och utveckla tjänster, samt att tjänsteutvecklingsarbetet borde bedrivas 

på ett rationellt och välstrukturerat sätt med hjälp av sofistikerade metoder. Rosenberg (2000) 

skriver att turismens aktörer har dålig kännedom om såväl interna som externa processer som 

skapar ramarna eller ger förutsättningar för den egna verksamheten. Stämmer detta påstående 

avseende produktutveckling på resebyråer också? 

 

Bellgran och Säfsten (2006) skriver att produktutvecklingen i de flesta företag är föremål för 

en ständig utveckling av både arbetssätt, organisation och metod, samt att stora resurser satsas 

på att vidareutveckla produktutvecklingsprocessen. De menar att det är i de inledande faserna 

av ett utvecklingsarbete som störst möjlighet till påverkan finns. Dessutom uttrycker 

Gustafsson (1998) att företagets nedlagda kostnader är begränsade i de tidiga skedena, till 

skillnad från när företaget sedan ska sätta planen i verket samt investera i marknadsföring, då 

det rör sig om helt andra kostnader. Genom att fokusera på det tidiga utvecklingsarbetet kan 
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alltså kostnader hållas nere, vilket är speciellt nödvändigt för mindre företag (Bellgran & 

Säfsten, 2006). 

 

Zhang och Doll (2001) påpekar att få projekt misslyckas i slutet av produktutvecklingsfasen 

utan att det kritiska skedet är i början. De är av åsikten att nyckeln till framgång vad gäller 

produktutveckling ligger i hur företaget hanterar aktiviteterna inom det de kallar ”The Fuzzy 

Front End”, vilket är perioden från att en möjlig idé upptäcks och företaget tycker att idén är 

värd att utforska ytterligare, till dess att idén är godkänd och företaget är redo att börja 

investera. Rismalm (2008) menar att denna fas är kritisk därför att den dels är problematisk, 

och dels avgörande för företagets fortsatta aktiviteter med produktutvecklingen. Rismalm 

menar vidare att det finns samband som visar att om företaget effektiviserar ”The Fuzzy Front 

End” så bidrar det till framgång av den nya produkten. Om man ser till reseindustrin, arbetar 

resebyråer på något speciellt sätt med produktutvecklingen i detta kritiska stadium? Följer de 

exempelvis någon bestämd strategi för att effektivisera ”The Fuzzy Front End”? 

 

Enligt Berggren och Tydén (2001) är forskningen ett eftersatt område inom turismbranschen i 

allmänhet. Vad gäller produktutveckling uppmärksammar Dahlström (2002) att även om det 

finns mycket forskat om utveckling av fysiska produkter, så är utbudet av texter om 

tjänsteproduktutveckling, såsom resor, begränsat. De texter om produktutveckling som finns 

handlar i huvudsak om utveckling och konstruktion av materiella och fysiska varor som 

exempelvis maskiner och apparater. Dahlström frågar sig varför det finns så få studier om 

produktutveckling inom turismbranschen, och anser att det skulle vara intressant 

forskningsmässigt sett om turismbranschen kunde uppmärksammas. Eftersom turism samt 

produktutveckling av tjänster är såpass outforskade ämnen är förhoppningen att denna uppsats 

ska kunna bidra med ökad kunskap och belysa området. 

1.3 Forskningsfråga och syfte 
 

Vi vill i uppsatsen undersöka hur resebyråer arbetar för att ta fram resmål, som kan bli 

attraktiva val för potentiella kunder. Pettersson (2006) påvisar att det ofta förekommer 

skillnader mellan större och mindre företag vad gäller produktutveckling, varför vi också 

finner det intressant att jämföra större och mindre resebyråer. Detta landar i uppsatsens 

forskningsfråga:  

 

 Hur sker utvecklingen av nya resmål och vilken är skillnaden i denna arbetsprocess 

mellan små och stora resebyråer? 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva resebyråers arbetsprocess vid framtagandet av resmål, 

samt undersöka eventuella skillnader i denna arbetsprocess mellan små och stora resebyråer. 

1.4 Avgränsning 
 

Eftersom vi vill uppmärksamma den fas i arbetsprocessen som är av störst relevans för 

framgångsrik produktutveckling kommer uppsatsen att fokuseras på produktutvecklingens 

tidiga stadier, det vill säga initieringen och processandet av reseprodukten fram till dess 

realiserande. Detta i enlighet med Zhang och Doll (2001) som argumenterar att 

arbetsprocessen i de tidiga stadierna av produktutveckling är nyckeln till framgång. I empirin 

kommer även enbart svenska resebyråer att studeras. 
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1.5 Begreppsförklaring 
 

Vid insamlingen av teori till uppsatsen märktes att begreppsdefinitionerna ofta skilde sig och 

ett begrepp kunde stå för olika saker. För att undvika missförstånd ges därför här en 

beskrivning av några av de centrala begrepp som används i uppsatsen. 

Turist/turism: Enligt Statistikcentralen (2009) innefattar turism aktiviteter då människor 

reser till platser utanför sin vanliga omgivning, och vistas där oavbrutet i högst ett år, på 

grund av fritid, affärer eller annat. Statistikcentralen menar vidare att en internationell turist är 

en turist som tillbringar minst en natt i det land som är målet för resan. Denna uppsats 

begränsar begreppet ytterligare genom att med turist enbart syfta till dem som åker på en resa 

med en resebyrå. 

Resebyrå: Hellstam Segergren et al (2007) definierar en resebyrå som ett företag som säljer 

resor, övernattning och andra resetjänster; antingen egna eller som agent för exempelvis 

flygbolag, hotell, hyrbilsfirmor och researrangörer. Eftersom den här uppsatsen ämnar studera 

produktutvecklingsprocessen undersöks enbart resebyråer som säljer egenproducerade resor. 

Egenproducerade resor innebär att resebyrån har skapat och utvecklat resorna själva. 

 

Reseproducent: Reseproducenterna är de som skapar resorna och tar fram de nya 

produkterna. De säljer sina tjänster direkt till kunden eller via andra researrangörer och 

resebyråer (Hellstam Segergren et al, 2007).  

 

Reseprodukt: En reseprodukt innebär samtliga produkter som relateras till resor. Enligt 

Kotler et al (2006) definieras en produkt som allting som kan erbjudas en marknad för 

uppmärksamhet, försäljning, användning eller konsumtion, för att tillfredställa ett behov eller 

önskemål. Det inkluderar platser, fysiska objekt eller tjänster, service, organisationer och 

idéer. Vad gäller reseprodukter skriver Kotler et al att detta innebär exempelvis resmålet, 

aktiviteterna på resmålet, servicen under kundens kontakt med resebyrån samt under resan, 

resebyråns varumärke etcetera. Vi reducerar dock begreppet till att enbart innebära resmålet, 

så med reseprodukt menas i den här uppsatsen alla sorters resmål. 

 

Produktutveckling: Produktutveckling kan vara skapande av helt originella produkter eller 

förbättringar och modifikationer av redan existerande produkter (Kotler et al, 2006). Denna 

uppsats kommer dock enbart att syfta till skapande av helt nya produkter, det vill säga för 

företaget nya resmål. 

 

2. Tillvägagångssätt 
 
Kapitlet visar vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt, med en hermeneutisk inriktning och ett 

abduktivt förhållningssätt. Vi beskriver även uppsatsens kvalitativa forskningsteknik och 

deskriptiva angreppssätt, samt hur intervjuprocessen i uppsatsens empiriska undersökning 

gick till. Alla forskningssätt har både förtjänster och brister, varför kapitlet avslutas med 

metodkritik av det valda forskningssättet. 
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2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Thurén (1991) menar att det i huvudsak finns två inriktningar i vetenskapen vad gäller synen 

på kunskap, positivism och hermeneutik. Enligt Thurén skiljer sig dessa inriktningar åt genom 

att man inom hermeneutiken inte fordrar att någonting är absolut sant, utan snarare vill bevisa 

ett större eller mindre samband; medan positivismen eftersträvar en objektiv sanning. Då 

syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för ett fenomen, och inte uppnå en absolut 

sanning, har uppsatsen en hermeneutisk ansats. 

 

I denna uppsats försöker vi närma oss ämnet med ett öppet sinne, för att ta till oss ny 

information och bilda en uppfattning först efter den empiriska undersökningen. Därmed har 

uppsatsen främst ett induktivt angreppssätt. Dock finns en viss förförståelse, samt att en del 

information om ämnet söktes även innan den empiriska undersökningen, vilket gör att 

empirin ändå grundar sig på ett visst mått teori och innehåller deduktiva inslag. Därmed kan 

man säga att denna uppsats använder sig av abduktion, som blandar teori och empiri och är en 

växelverkan mellan induktion och deduktion (Olsson & Sörensen, 2007). Patel och Davidsson 

(2003) uttrycker att alla forskare är färgade av erfarenheter och tidigare forskning, vilket 

innebär att ingen forskning startar förutsättningslöst.  

2.2 Forskningsteknik och angreppssätt 
 

Forskare brukar skilja på kvalitativa och kvantitativa forskningstekniker. Kvantitativ 

forskning betonar kvantifiering vad gäller insamling och analys av data och är ofta deduktiv i 

sitt angreppssätt (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ forskning lägger enligt Bryman och Bell 

vikt vid ord istället för kvantifiering, och är ofta induktiv i angreppssättet. Då vi vill studera 

enskilda företag mer noggrant, istället för att få en överblick över många företag, är en 

kvalitativ forskningsteknik mest lämpad. Detta eftersom kvalitativ tekniker ger större insikt 

vid komplexa forskningsområden, såsom arbetsprocessen kring produktutveckling. Veal 

(2006) menar att det är respondenterna själva som innehar den största kunskapen och därför 

bör vara de som styr undersökningen och kommer med svaren. Kvalitativ forskning följer 

denna tanke och har, enligt Veal, grundinställningen att de personer som är involverade i 

situationen är de som är bäst lämpade att beskriva ämnet, och då med sina egna ord istället för 

enligt fasta ramar som de kvantitativa teknikerna ofta använder. 

 

Veal (2006) ser tre olika angreppssätt vad gäller forskning: Deskriptivt, förklarande och 

utvärderande. Han menar att som forskare kan man (1) se närmare på ett fenomen och 

beskriva detta, (2) förklara hur och varför fenomenet är som det är, eller (3) bedöma 

framgången av fenomenet. Veal påpekar att beskrivande forskning är vanligast vad gäller 

turismforskning. Denna uppsats ämnar beskriva arbetsprocessen bakom produktutveckling, 

inte gå in på varför ledningen på resebyrån arbetar på det sätt de gör eller utvärdera om de gör 

det på ett framgångsrikt sätt, varför det deskriptiva angreppssättet passar bäst i detta fall. 

2.3 Intervjuer 

 
Utgångspunkten för kvalitativa intervjuer, menar Holme och Solvang (1997), är ofta att 

forskaren undrar över hur en viss samhällsföreteelse tar form, och vill veta mer för att bättre 

kunna förstå det som sker. Så var fallet i denna uppsats; utgångspunkten var att genom 

intervjuerna öka kunskapen om resmålsutveckling för att få ökad förståelse för företeelsen. 
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Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger, enligt Holme och Solvang (1997), i att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Man strävar 

efter att låta respondenterna få påverka samtalets utveckling. Det innebär att detta är den 

intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller respondenterna. Ett 

standardiserat frågeformulär används inte, utan forskaren vill tvärtom att de synpunkter som 

kommer fram är ett resultat av respondenternas egna uppfattningar. Forskaren ger enbart 

ramarna för samtalet, för att försäkra sig om att få svar på de frågor han eller hon vill belysa 

(Holme & Solvang, 1997). Det finns olika tillvägagångssätt vid kvalitativa intervjuer, men det 

som vi menar passade bäst till denna uppsats var det som Veal (2006) benämner informella 

djupintervjuer. Detta tillvägagångssätt involverar, enligt Veal, endast ett litet antal 

respondenter, men låter dessa gå djupare i ämnet.  

 

Då intervjuprocessen i denna uppsats inte exakt följer de modeller som främst presenteras i 

metodlitteraturen, visas i Figur 1 en egengjord modell på processen bakom intervjuerna. De 

fyra stegen i intervjuprocessen utvecklas i efterföljande text, med ett avsnitt om varje steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Processen bakom intervjuerna (egen modell) 

 

2.3.1 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter är enligt Holme och Solvang (1997) en avgörande del av 

undersökningen. Får man fel personer i sitt urval kan det leda till att hela undersökningen blir 

värdelös i relation till den utgångspunkt där undersökningen började. Då syftet med denna 

uppsats är att jämföra större och mindre resebyråer valdes två representanter från större 

resebyråer: Ving och Apollo, samt två representanter från mindre resebyråer: Travelnet 

Gotland och Läs och Res. Bryman och Bell (2005) är av åsikten att ett viktigt drag i 

undersökningar är det faktum att de rymmer en jämförelse. 

 

Ving och Apollo valdes för att de, enligt deras hemsidor, <ving.se> och <apollo.se>, är två av 

de tre marknadsledande resebyråerna i Sverige. Som representanter för små resebyråer valdes 

Nomadic Journeys och Travelnet Gotland, vilka är de enda resebyråerna i Visby som erbjuder 

internationella resor. Nomadic Journeys drog sig senare ur, varför den mindre resebyrån Läs 

och Res, belägen i Stockholm, kontaktades. Läs och Res var den första resebyrån i 

resultatlistan på Google-sökningen ”mindre resebyrå”. Valet av just två av varje berodde på 

att vi ville ha fler än en resebyrå, för att inte enbart utgå från en källa; men inte hade 

Val av respondenter 

Val av intervjuteknik 

Första kontakten 

med respondenterna 

Besöksintervju 

Telefonintervju 
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tidsutrymme att införskaffa och analysera empiri från mer än fyra resebyråer. Veal (2006) 

påtalar att djupintervjuer ofta genererar en stor mängd information, och tar lång tid att 

processa. 

2.3.2 Val av intervjuteknik 

Innan genomförande av intervjuer bör intervjuaren förutom att ha bestämt vilka respondenter 

som ska intervjuas även ha bestämt vilken intervjuteknik som ska användas. Enligt Bryman 

och Bell (2005) finns det tre olika intervjutekniker: strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade. För att respondenterna skulle kunna associera fritt, men ändå ha en 

struktur att diskutera kring, valdes semistrukturerade intervjuer för denna uppsats. Vid 

semistrukturerade intervjuer menar Bryman och Bell (2005) att intervjuaren har 

förhållandevis specifika teman som ska beröras, men att respondenten har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt. 

 

För att den semistrukturerade intervjun inte ska glida över till att bli ostrukturerad skrivs, 

enligt Holme och Solvang (1997), ofta en manual innan intervjun. Manualen behöver inte 

följas till punkt och pricka, men det är viktigt att intervjun ändå täcker upp de områden som 

manualen innehåller. I intervjusituationen påpekar dock Holme och Solvang att det ofta dyker 

upp andra idéer och uppfattningar som ersätter eller fördjupar punkterna som manualen består 

av, vilket intervjuare bör vara öppna för när kvalitativa intervjuer genomförs. I vår empiriska 

undersökning användes en manual (se bilaga) för att guida respondenten, men i övrigt var det 

som ett samtal där intervjuarnas frågor till stor del bestämdes av respondentens svar. 

2.3.3 Första kontakten med respondenterna 

Ett problem kan vara att intervjuare använder sig av respondenter som inte har tillräcklig 

kunskap för att göra ett professionellt utlåtande (Holme & Solvang, 1997). Vid den första 

kontakten med resebyråerna, som skedde via telefon i samtliga fall, frågades därför specifikt 

efter den ansvariga för produktutvecklingen på resebyrån.  Då berättades kort om vad 

uppsatsen skulle handla om och vad meningen med intervjun var. Att respondenterna inte 

intervjuades vid den första kontakten berodde på att de skulle få möjlighet att bestämma en 

dag där de hade tid att i lugn och ro genomföra intervjun, samt att de skulle hinna förbereda 

sig. 

2.3.4 Besöksintervju och telefonintervju 

För att få ett så personligt samtal som möjligt ville vi genomföra besöksintervjuer. Detta 

kunde genomföras med representanterna för de små resebyråerna, men det geografiska 

avståndet till de större resebyråerna var för långt för ett besök inom uppsatsens tidsram. 

Därför valde vi att genomföra dessa intervjuer som telefonintervjuer. Strid (2009) framhäver 

att om man har en begränsad tidsram för undersökningen i helhet går det snabbare att samla in 

materialet per telefon. Vid tiden för intervjuerna drog sig Nomadic Journeys ur, varför även 

en av intervjuerna med de mindre resebyråerna blev en telefonintervju. Samtliga 

telefonintervjuer spelades in för att minimera risken för feltolkningar. 

 

Intervjun med Travelnet Gotland genomfördes 11 maj 2009, tog två timmar och skedde på 

resebyråns kontor i Visby. Det var resebyråchef Fredrik Widange som intervjuades. Intervjun 

med Läs och Res tog 40 minuter och genomfördes 26 maj 2009 med dess ägare och grundare 

Christian Jutvik. På Ving intervjuades Patrik Marklund som är produktchef. Intervjun 

genomfördes 14 april 2009 och tog 40 minuter. På Apollo intervjuades Peter Wetterstrand, 

som är ”production director”. Intervjun genomfördes 17 april 2009 och tog 30 minuter. 
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Att besöks- och telefonintervjuer valdes beror på att den personliga kontakten eftersöktes, och 

som Strid (2009) uttrycker det ger det mindre utrymme till missuppfattning av frågorna i och 

med att intervjuaren har möjlighet att direkt reda ut oklarheter. Det gör det även lättare att 

ställa öppna frågor, vilket är grundtanken med den kvalitativa ansatsen. 

2.4 Metodkritik 
 

Vid besöks- och telefonintervjuer, som denna uppsats grundar sitt empiriska material på, sker 

en påverkan på respondenten via intervjuaren. Kotler et al (2006) menar att intervjuarens sätt 

att prata, små skillnader i hur han eller hon ställer frågorna och andra personliga aspekter kan 

influera respondenternas svar. Holme och Solvang (1997) skriver att ännu en risk är att 

respondenterna beter sig på ett sätt som de tror att forskaren förväntar sig, och därmed inte 

beter sig som de annars skulle ha gjort. Varje individ har även en egen förförståelse och 

uppfattning om verkligheten, vilket innebär att intervjusvaren alltid blir mer eller mindre 

subjektiva.  

 

Bryman och Bell (2005) är av åsikten att det är intervjuaren själv som är det viktigaste 

redskapet vid datainsamlingen i kvalitativa undersökningar, vilket betyder att det som 

registreras, och det som intervjuaren väljer att rikta in sig på, till stor del beror på hans eller 

hennes intressen. Kvalitativa resultat bygger, enligt deras åsikt, i alltför stor utsträckning på 

intervjuarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Med 

andra ord har också de som intervjuar sin subjektiva upplevelse att gå efter och bidrar till 

vinkling av svaren även de. Kotler et al (2006) påpekar att det ökar svarens flexibilitet att 

använda en personlig intervjuare, istället för att använda exempelvis enkäter, men att det även 

medför en risk för feltolkningar. Intervjuaren kanske inte förstår respondenternas motiv eller 

de signaler som de uttrycker (Holme & Solvang, 1979) Kotler et al (2006) påtalar att olika 

intervjuare även kan tolka och registrera svaren på helt skilda sätt. Eftersom vi är två personer 

som skriver denna uppsats, och telefonintervjuerna genomfördes individuellt, finns antagligen 

skillnader i tolkning och registrering av våra fyra respondenter. 

 

Eftersom empirin grundas på semistrukturerade informella djupintervjuer, är tanken att 

respondenterna själva ska utforma intervjun, med intervjuarna enbart som guider som ser till 

att samtalsämnena håller sig inom de relevanta ramarna. Veal (2006) uttrycker att det då är 

viktigt att forskaren undviker att bli för involverad i intervjun, och inte leder samtalet till för 

stor del. Detta är dock svårt att undvika helt, varför även det är en källa till kritik.  

 

3. Resemarknaden 

 
I detta kapitel beskrivs den svenska resemarknadens utveckling, från att i början enbart vara 

organiserad inom Europa till att idag vara en global industri med nya destinationer som 

konstant dyker upp. I nuläget är det svårt för resebyråer att överleva, med ett stort utbud av 

resor och internet som ännu en konkurrent. Sist i kapitlet kommer en beskrivning av de fyra 

resebyråer som denna uppsats grundar sitt empiriska material på. 

3.1 Resemarknadens utveckling och nuläge 
 

Thomas Cook etablerade det organiserade resandet på 1850-talet men då enbart med Europa 

som destination. De europeiska resmålen är fortfarande de överlägset största vad gäller det 
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svenska resandet, men trenden de senaste 50 åren visar ändå en minskning av den europeiska 

marknaden till förmån för nya, mer avlägsna och exotiska, resmål (Williams, 1998). 

Utvecklingen av den internationella turismen har enligt Williams skett tack vare att: (1) 

Resemarknaden är mer strukturerad och lättillgänglig, (2) Transportmedlen och 

kommunikationerna har förbättrats, (3) Välståndet har ökat och den politiska stabiliteten har 

blivit bättre, (4) Det internationella resandet har blivit trendigt, (5) Turisterna har större 

kompetens själva och är medvetna om den internationella resemarknaden på ett annat sätt än 

tidigare, samt att datoriseringen av bokningssystem och internationella kreditkort har 

förenklat resandet. 

 

Maciulyte och Randla (2007) skriver att konkurrensen mellan resebyråer har hårdnat betydligt 

sedan 1990-talet, och därefter har många resebyråer gått i konkurs. Den hårda konkurrensen 

har lett till att vissa resebyråer har gått med i kedjor, för att skapa stordriftsfördelar, medan 

andra har valt att specialisera sig inom ett visst område, som till exempel affärsresebyråer. 

Maciulyte och Randla menar att marknaden idag ställer höga anpassningskrav på 

resebyråerna. Kotler et al (2006:503) beskriver att antalet resebyråer på senare år även har 

minskat på grund av ökningen av direktbokning och internetbokning. Kotler et al nämner 

exempelvis att sextio procent av flygreservationerna år 2006 bokades direkt på flygbolagens 

hemsidor.  

 

Vad gäller turisternas syften har det skett en viss förskjutning från avkoppling till berikande 

av fritiden. Människan väljer idag att på semestern besöka platser som skiljer sig från andra 

resmål och som de tidigare inte har besökt (Brottenberg & Karén, 2008). Bland annat menar 

Berggren och Tydén (2001) att de nya inslagen av äventyr och exotism inom turismen ökat i 

efterfrågan på senare tid. Researrangörer specialiserar, enligt dem, upplevelser mer och mer 

efter olika intressegrupper, åldersgrupper etcetera. Berggren och Tydén är av åsikten att 

utbudet kommer att skräddarsys i allt större utsträckning, så att konsumenten erbjuds 

lösningar anpassade efter sina individuella behov. De menar vidare att allt fler människor vill 

nyttja den tid som inte ägnas åt lönearbete till intressanta upplevelser. Dessutom finns det, 

enligt dem, en växande grupp människor, exempelvis pensionärer, som står utanför 

arbetskraften och har behov av att fylla tillvaron med något väsentligt.  

 

I och med dagens globala samhälle har turism blivit en global industri med en ständigt ökande 

och föränderlig marknad. Detta öppnar upp för besök på platser som var otänkbart för bara ett 

sekel sedan (Kotler et al, 2006). Maciulyte och Randla (2007) uttrycker att resemarknaden 

idag är en mogen marknad, där utbudet av resor är stort. På den svenska marknaden är resor 

som tjänster idag väletablerade, liksom de företag som verkar på den. Exempelvis omsatte 

charterbranschen över tio miljarder kronor på den svenska marknaden år 2007 (Dagens 

Industri, 2007), och varje år reser närmare två miljoner svenskar på en chartersemester 

utomlands (Apollo, 2009). 

 

Kotler et al (2006) är av meningen att det idag finns många starka turistdestinationer på grund 

av turismens ökning. Dessutom påpekar Kotler et al att många destinationer investerar i att 

uppgradera sig för att möta turisternas behov, och nya turistdestinationer dyker hela tiden upp. 

Dock skriver Hellstam Segergren et al (2007) att marknaden karaktäriseras av hög 

omvärldskänslighet och små vinstmarginaler. Detta gör det viktigt för resebyråerna att vara 

uppmärksamma på trender, samt att skapa en strategisk konkurrensfördel. 
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3.2 Beskrivning av valda resebyråer 

3.2.1 Ving 

Ving erbjuder resor till cirka 500 resmål i drygt 50 länder, och har 600 000 resenärer årligen. 

De arrangerar charterresor, flexibla paketresor med reguljärflyg samt säljer enskilda 

flygbiljetter och hotellövernattningar. Resorna säljs via internet, telefon, i egna butiker och i 

utvalda resebyråer över hela landet. Ving ingår tillsammans med Globetrotter i Ving Sverige 

AB med 237 medarbetare på kontoren i Sverige och fler medarbetare ute i världen. Ving 

Sverige AB ingår i den internationella resekoncernen Thomas Cook. Vings vision är: ”När 

kunden ska köpa en resa, ska vi vara den han eller hon först kommer att tänka på, och också 

väljer att resa med - First in mind, first in choice!” (Ving, 2009). 

 

3.2.2 Apollo 

Apollo är Sveriges tredje största researrangör med drygt 1600 hotell på 48 destinationer i 28 

länder. De säljer charterresor till främst sol- och badresmål. På sommaren består utbudet i 

huvudsak av europeiska destinationer, medan det under vinterhalvåret är resmål som 

Kanarieöarna, Thailand, Egypten, Indien och Vietnam som efterfrågas mest. Apollo är idag 

marknadsledande på Greklandsresor. Cirka 400 000 turister reser årligen med Apollo, vilket 

innebär en marknadsandel på drygt tjugo procent. Deras kontor i Sverige har 170 

medarbetare, medan organisationen totalt består av cirka 600 personer. Apollo’s vision är: 

”Freedom in the personal holiday experience for the many people” (Apollo, 2009). Företaget 

ägs av schweiziska Kuoni (Dagens Industri, 2007).  

3.2.3 Läs och Res 

Läs och Res har arrangerat gruppresor utanför Europa sedan 1979. De specialiserar sig på små 

grupper där den individuella friheten är stor. De flesta resorna sker under en längre tidsperiod, 

boendeformerna är enkla och lokaltrafik väljs i den mån det är möjligt. Detta för att resan ska 

bli så genuin som möjligt samt ge en ”äkta bild” av landet. Kontakten med invånarna i landet 

är i fokus och resorna leds av lokala reseledare, för att ge resenärerna möjlighet att möta 

människor och komma till miljöer som är svåra att nå på egen hand. Läs och Res arrangerar 

53 resor i 35 länder. För att öka värdet för resenären ingår bokpaket med exempelvis 

skönlitteratur, guideböcker och kartor på samtliga resor. Läs och Res arrangerar även 

föreläsningar. De har nio medarbetare på kontoret samt 57 inhemska guider (Läs och Res, 

2009). 

3.2.4 Travelnet Gotland 

Travelnet Gotland är återförsäljare av bland annat Apollos och Vings resor, men producerar 

även egna resor. Travelnet Gotland är ett företag inom koncernen Gotlands Konferens och 

Turistservice, och tillhör en frivillig kedja, Travelnet Group, som består av cirka 50 fristående 

resebyråer spridda över Sverige. Konceptet innebär att enskilda resebyråer med ambition och 

entreprenöranda kan ansluta sig som partnerbolag. Som återförsäljare bokar Travelnet 

Gotland flygbiljetter på samtliga lågprisbolag, charterresor, konferenser, paketresor, 

färjebiljetter, flygbiljetter, evenemangsbiljetter, tågbiljetter, hotell och hyrbilar med mera. De 

egna resmål som de i dagsläget har är Kap Verde och Sydafrika. Travelnet Gotland har idag 

åtta medarbetare, och samtliga arbetar på deras kontor (Travelnet, 2009).  

 



 

16 

4. Teoretisk referensram kring produktutveckling 
 

Detta kapitel behandlar produktutveckling som präglas av behov på marknaden och handlar 

om att tillfredställa kunderna. Tanken är att produktutveckling ska generera vinster, men 

kostnaden för processen är ofta hög. Det är då av vikt att gallra och värdera framtagna idéer, 

innan beslut om genomförande fattas, så att enbart de lönsamma idéerna går vidare. Detta för 

att kostnaderna ökar ju längre fram i produktutvecklingsprocessen företaget kommer. För 

effektiv produktutveckling bör processen vara strukturerad samt strategiskt utformad. 

4.1 Allmänt om produktutveckling 
 

I grund och botten handlar produktutveckling, enligt Gustafsson (1998), om att öka ett 

företags intäkter och minska dess kostnader.  Kotler et al (2006) är av åsikten att 

framgångsrika företag måste vara bra på att utveckla nya produkter samt ändra dem efter 

kundpreferenser, konkurrens och ny teknologi. Varje produkt går igenom en livscykel: den 

föds och går igenom olika faser innan den slutligen dör och ersätts av nya produkter. Eftersom 

alla produkter, enligt Kotler et al, möter en nedgång efter ett tag är det viktigt att företag hela 

tiden utvecklar produkterna, samt finner nya produkter att ersätta de gamla med när inte 

utveckling längre hjälper.  

 

Danilovic (1997) menar att produktutveckling handlar om att analysera kundernas nuvarande 

problem samt framtida förväntningar och önskemål. Produktutveckling är en serie aktiviteter 

som ett företag tillämpar för att omvandla kundens önskemål till en färdig produkt. Vissa av 

stegen i denna process är av intellektuellt slag, som planering och analys, medan andra har en 

mer fysisk karaktär, som knytande av nödvändiga kontakter och utformning av den konkreta 

produkten. Ett företags verksamhet måste, enligt Gustafsson (1998), dynamiskt inriktas och 

styras mot behoven på valda marknader och prioriterade målgrupper. Gustafsson menar att en 

framsynt produktplanering i hög grad präglas av marknadsbehoven och omfattar en mängd 

aktiviteter för översyn och förnyelse av produkter. 

 

Dahlström (2002) skriver att eftersom produktutveckling går ut på att skapa något som är 

förändrat eller nytt, finns inget facit att gå efter. Det krävs mycket förarbete och Dahlström 

menar att produktutveckling därför ofta är en kostsam företeelse. Gustafsson (1998) är av 

åsikten att de två vanligaste faktorerna som reducerar framgången hos nya produkter är: 

brister i värderingen av marknadspotentialen, samt att produkten inte tillfredställer behov och 

önskemål hos prioriterade målgrupper. Produktutvecklingen kan ske efter en 

produktutvecklingsmodell. De flesta gäller utveckling av fysiska produkter, men Dahlström 

(2002) påpekar att även om produktutvecklingsforskare primärt har koncentrerat sina 

empiriska studier till utveckling av fysiska varor, konstaterar många av dem att deras 

resonemang och modeller är lika tillämpbara på tjänster. 

4.2 Arbetsprocess vid produktutveckling 

 
Gustafsson (1998:60) är av åsikten att ”En överlägsen produkt ger en fördel över produktens 

livscykel. Men en överlägsen utvecklingsprocess erbjuder en konstant ström av fördelar”. 

Därför är det enligt Gustafsson viktigt att utforma produktutvecklingsprocessen rätt. 

Danilovic (1997) definierar produktutvecklingsprocessen som det sätt en organisation 

genomför produktutveckling på. Kotler et al (2006) framhäver hur viktigt det är att sätta upp 

en systematisk produktutvecklingsprocess samt ha stark planering för produktutveckling. De 
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anser att sökandet efter nya produktidéer bör vara strukturerat istället för att ske spontant, och 

företaget bör definiera sin produktutvecklingsstrategi noggrant. Kotler et al föreslår att 

strategin börjar med vilka produkter och marknader man ska fokusera på; samt att den 

inkluderar vad företaget vill få ut av produktutvecklingen, såsom kassaflöde eller 

marknadsandelar. Slutligen menar Kotler et al att strategin bör fastslå hur mycket resurser 

som ska läggas ner på produktutvecklingen.  

 

Forskare är överens om att produktutvecklingens första stadium är det mest kritiska (Bellgran 

& Säfsten, 2006; Gustafsson, 1998; Kotler et al, 2006; Zhang & Doll, 2001). Zhang och Doll 

(2001) kallar fasen ”The Fuzzy Front End” och Gustafsson (1998) benämner den 

produktplanering. Gustafsson delar in arbetsprocessen vid denna produktplanering i fyra 

kategorier. Den första som han benämner ”Identifiering av områden för produktförnyelse och 

avveckling av gamla produkter” är inte relevant i denna uppsats, eftersom uppsatsen enbart 

berör nya resmål och inte behöver söka områden för produktförnyelse. De övriga av 

Gustafssons kategorier presenteras i Figur 2 och utvecklas sedan i efterföljande text med ett 

avsnitt om varje kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Arbetsprocess vid produktplanering (Omarbetad efter Gustafsson, 1998:19) 

 

4.2.1 Idégenerering 

Kotler et al (2006), som har framställt liknande kategorier som Gustafsson, beskriver att 

produktutveckling börjar med idégenerering, vilket innebär det systematiska sökandet efter 

nya idéer. De menar att ett företag vanligen behöver generera ett stort antal idéer för att finna 

några få som är bra. Gustafsson (1998) anser att företag behöver ett ordnat system för 

idéhantering för att höja både kvantiteten och kvaliteten på idéerna, som med hans ord är 

embryon till nya produkter. Viktiga inslag i effektiv idéhantering är, enligt Gustafsson, 

målinriktning, systematik och aktivt stöd. 

 

För att få ett flöde av idéer till nya produkter menar Kotler et al (2006) att det behövs flera 

olika idékällor; exempelvis interna källor, kunder, konkurrenter och leverantörer. Även 

Dahlström (2002) tar upp vikten av att människor med olika funktioner och med olika 

kunskaper interagerar vid produktutveckling. Kotler et al (2006:324) skriver om en studie 

som visar att: 55 procent av alla nya produktidéer kommer inifrån det egna företaget. Detta 

kan ske genom exempelvis brainstorming, undersökningar, eller samtal med personalen som 

säljer resorna och sköter den dagliga kontakten med kunderna. 28 procent av de nya 

produktidéerna kommer enligt studien från att iaktta och lyssna på kunderna. Kundernas 

önskemål och behov kan undersökas genom kundundersökningar såsom enkäter. Företaget 

kan även analysera kundernas frågor och klagomål för att finna produkter som löser 

kundernas problem. 27 procent 
1
 av de nya produktidéerna i Kotler et als studie kommer från 

                                                           
1
  Respondenterna i Kotler et als studie kunde välja flera alternativ, varför summan av procenttalen 

överstiger 100. 

Idégenerering  Gallring och 
Konceptutveckling 

Värdering och 
val av projekt 
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analys av konkurrenters produkter. Kotler et al menar dock att företag måste vara aktsamma 

vid kopiering av konkurrenters produkter och genomföra idén minst lika bra som 

konkurrenterna. Detta eftersom kunderna kommer att jämföra kopian med originalet och 

produkten kommer att bli lidande om den inte är bättre än originalet. Leverantörer är, enligt 

Kotler et al, också en viktig källa till nya idéer eftersom de är så nära marknaden och kan ge 

information om kundproblem, trender och nya produktmöjligheter. Övriga inspirationskällor 

menar Kotler et al exempelvis är tidningar, seminarier, konferenser, konsulter och forskning.  

 

Vad gäller interna idéer tar Gustafsson (1998) upp att de företag som ständigt utvecklar nya 

idéer präglas av ett innovativt arbetsklimat. Med det menar han att de företag som är 

framgångsrika och innovativa fokuserar stor uppmärksamhet på människorna i 

organisationen, och ger dem utrymme för självförverkligande, ansvarstagande, 

problemlösning samt lockar fram arbetsglädje. Samtidigt krävs det, enligt Gustafsson, ordning 

och reda i styrningen av arbetsprocessen. Detta för att de innovativa idéerna ska kunna 

omsättas till produktkoncept och därefter genomförbara produkter. Vid idégenerering påpekar 

Gustafsson att det är viktigt att inte värdera idéerna på en gång, utan låta kreativiteten flöda 

fritt för att inte hämma entusiasmen hos idégivarna. Dock är det av vikt att utforma ett 

kommunikationssystem för att dokumentera och sammanställa informationen kring 

produktidéerna.  

 

Kundernas problem, behov och synpunkter är, enligt Gustafsson (1998), den viktigaste källan 

till de flesta nya produkter. Därför är det av intresse för företag att ta hjälp av dem vid 

utveckling av nya produkter. Dahlström (2002) skriver att kunder bör involveras i arbetet, för 

att de besitter ovärderlig kunskap och kan bidra med nya synvinklar. Vad gäller konkurrenter 

menar Gustafsson (1998:35) att det är nödvändigt för företag att hålla reda på konkurrenternas 

läge för att dra slutsatser om de egna produkternas utveckling. Han tipsar om att de centrala 

frågorna i en konkurrentanalys, som kan ge värdefulla uppslag vid utveckling av produkter, är 

”Vad erbjuder konkurrenterna?”, ”Hur anpassar konkurrenterna sina produkter till olika behov 

eller segment?” samt ”Vad utvecklar konkurrenterna?” 

4.2.2 Gallring och konceptutveckling 

Syftet med idégenerering är att skapa ett stort antal idéer. Nästa steg är att minska detta antal 

idéer (Kotler et al, 2006). Gustafsson (1998) är av åsikten att många idéer tillåts leva betydligt 

längre än de borde, medan andra inte får den chans de borde ha fått. Han förespråkar därför att 

bedömningen på idégenereringsstadiet ska vara generös, för att sedan skärpas i 

gallringsstadiet (kategori två i Figur 2). Kotler et al (2006) menar att syftet med gallringen är 

att välja ut de bra idéerna och göra sig av med de mindre bra så snabbt som möjligt. 

Kostnaderna för produktutveckling ökar ju längre fram i processen företaget kommer, varför 

det enligt Kotler et al är viktigt att enbart gå vidare med de idéer som kan bli lönsamma. De 

anser att gallringsstadiet är lämpligt för att utvärdera om den nya produkten är kompatibel 

med företagets mål och kunder, och påpekar att ett vanligt fel vid produktutveckling är just att 

introducera produkter som inte går i linje med företaget och dess övriga produkter. 

 

Efter gallringen måste, enligt Kotler et al (2006), de överlevande idéerna utvecklas till 

produktkoncept. En produktidé innebär en potentiell produkt som företaget möjligtvis kan 

komma att erbjuda marknaden, medan ett produktkoncept är en detaljerad version av denna 

idé uttryckt i relevanta konsumenttermer. Gustafsson (1998) skriver att i konceptutveckling 

vidareförädlas produktidén i ord, siffror och bilder, så att en slutlig värdering kan göras innan 

beslut om genomförande fattas. 
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4.2.3 Värdering och val av produkt 

Gustafsson (1998) påpekar att svårigheten vid de första stadierna av produktutveckling inte 

ligger i att generera idéer utan i att sedan utveckla idéerna till framgångsrika produkter. Han 

framhäver att merparten av alla satsningar på nya produkter inte blir några vinnare, antingen 

misslyckas de kommersiellt när de kommer ut på marknaden, eller så läggs de ner innan 

lanseringen. Rätt val av produkt är enligt Gustafsson en allt viktigare uppgift, dels för att fler 

idéer kommer fram än vad som finns resurser att kommersialisera och dels för att många 

produkter inte är lämpliga att kommersialisera. Han uttrycker att det därför är väsentligt att 

värdering och val (kategori tre i Figur 2) genomförs grundligt, speciellt om gallringen släppte 

igenom många idéer.  

 

Ju längre en idé drivs i arbetsprocessen, desto kostsammare blir, enligt Gustafsson, eventuella 

felbedömningar. Han tar upp att det finns flera modeller som kan användas vid värdering av 

projekt, och att företag ofta kombinerar checklistor med ekonomiska kalkyler och 

känslighetsanalyser. Vid val av projekt anser Kotler et al (2006) att produktkonceptet bör 

testas. I vissa fall visar sig intuitionen vara korrekt och produkten är en vinnare även utan att 

ha testats, men Kotler et al menar att serviceindustrins historia har visat att många idéer som 

inte har testats har blivit kostsamma misstag. 

 

5.  Att utveckla ett resmål 
 
Detta kapitel beskriver läget på resemarknaden idag, och uttrycker att även om det ständigt 

dyker upp nya spännande resmål finns det fortfarande utrymme för nya produkter. Turism är 

en stadig bransch och även i tider av kris fortsätter människor att resa. Vid utveckling av nya 

resor gäller det dock för företag att välja resmål som är prisvärda, bekväma, säkra samt har en 

fungerande infrastruktur. Det är även viktigt att ha kunskap om de aktuella och potentiella 

kunderna samt deras behov och önskemål, för att kunna välja rätt målgrupp att rikta den nya 

produkten mot och skapa resor som blir eftertraktade. 

5.1 Allmänt om resmålsutveckling 
 

Även om det i turismindustrin finns vissa marknadsledande destinationer har de tio 

destinationerna som ligger i toppen enligt Kotler et al (2006) ändå mindre än halva 

marknadsandelen. De menar att industrin är öppen för nya destinationer att ta plats och att det 

finns utrymme för produktutveckling i form av nya resmål. Berggren och Tydén (2001) 

uttrycker att produktutveckling är viktigt för framgångsrika reseföretag och föreslår 

exempelvis att producenterna inom turistbranschen ska satsa mer på paketlösningar som 

tillhandahåller kunden en helhetsupplevelse i form av transport, logi och aktiviteter. 

 

Dagens marknad är föränderlig och trender kommer och går. Lundgren (2005) är dock av 

åsikten att det finns en viss stabilitet både vad gäller turisters efterfrågan, syfte och val av 

resmål. Förutom sökandet av nyheter och sensationer är den stabila efterfrågan på avslappning 

och status också en del av turismen. Detta leder till att resmål som tillfredställer avslappnings- 

och statusbehov alltid är aktuella. Exempelvis har varma klimat och stränder, enligt Lundgren, 

attraherat turister så länge som turismkonceptet har existerat.  

 

Hellstam Segergren et al (2007) beskriver att de karakteristiska dragen i resebranschens 

produkter och tjänster skiljer sig jämfört med många andra branscher; man kan inte ta på en 
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serviceprodukt, den resulterar inte i ett ägande av någonting, den kan inte lagras och 

produktion och konsumtion sker samtidigt. För att lyckas fånga kunderna krävs således att 

researrangören har den kunskap och organisation som krävs för att kunna sälja kundernas 

”drömmar”. Det finns enligt Hellstam Segergren et al en tydlig problematik i det faktum att 

resenären inte kan testa eller granska ett resmål före köpet till skillnad från detaljhandelns 

kunder. Resan i sig utgör i många fall heller inte grunden för köpet utan detta ligger hos 

resenärens inre behov. Därför är det viktigt att se till resenärens inre behov vid utveckling av 

nya resmål. 

 

Marknadsföring via media, samt den ökande reseindustrin, har enligt Williams (1998) gjort 

människor mer medvetna om destinationer som tidigare var okända. Genom konstruktion och 

spridning av en exotisk image av främmande länder skapas en bild bland människor av nöjen 

och upplevelser som landet har att erbjuda. Detta menar Williams kan vara negativt ur den 

aspekten att landets upplevelser förväntas vara överlägsna och turisterna har höga krav på 

resmålen, vilket kan vara svårt för resmålet att leva upp till. Det gäller att ha en bra 

kommunikation med kunderna, och Pettersson (2006) beskriver att turismindustrin idag har en 

marknads- och kundorienterad syn på produktutveckling och produkter. Detta har drivit såväl 

kundrelationer och dialog med den tilltänkta kunden mycket långt. Den övergripande 

drivkraften bakom produktutveckling är, enligt Pettersson, tveklöst kampen om kunderna. 

5.1.1 Yttre påverkan och riskhantering 

Världsekonomin påverkar turismen och är en viktig faktor att hålla uppsikt över för att kunna 

parera de växlande penningkurserna. Idag är det en global finanskris, men detta till trots, visar 

flera undersökningar på att resandet är det sista svensken drar ner på när det ekonomiska 

klimatet blir tuffare (Egeland, 2009). Egeland skriver bland annat att webbplatsen 

<reseguiden.se> varje vecka har en ”resometerfråga” och år 2009 svarade 59 procent att 

finanskrisen inte påverkade kommande reseplaner medan endast tio procent svarade att de 

avvaktade för att boka nya resor. En undersökning beställd av British Airways, som har 

kartlagt svenskars framtida resplaner, visar att enbart 16 procent av svenskarna väljer att 

minska sitt resande på grund av finanskrisen. Den mest populära förändringen bland de som 

vill förändra sina resplaner är, enligt undersökningen, att leta efter billigare flyg. Flygpriserna 

visade sig i undersökningen vara en viktigare beslutsfaktor än säkerhetsfrågor (British 

Airways, 2009).  
 

Williams (1998) beskriver att resemarknaden på en global skala verkar immun mot vissa 

händelser som man skulle kunna tänka sig ha en effekt. Han skriver att inte ens oljekrisen i 

mitten av 1970-talet, ekonomikrisen på 1980-talet, eller kriget i den persiska golfen på 1990-

talet verkar ha påverkat resandet såpass att det skulle vända sin uppåtgående kurva. 

Andersson (2009), krönikör för resetidningen Vagabond, som besökte Turmässan 2009 

påpekar att han hade trott att fler utställare i år skulle ha tänkt nytt och lockat med en turism 

som inte är för dyr, men tvärtom lockade flera länder med glamour och lyx i sina montrar. 

Bland annat Jansson och Thorell (2008) förutspår dock att finanskrisen kommer att innebära 

att de svenska turisterna kommer att föredra resor närmare Sverige och att den inhemska 

turismen kommer öka på bekostnad av långdistansresorna. Detta stöds av resebyrån Ticket 

som skriver att deras internationella privatresor har minskat betydligt, och att de räknar med 

en fortsatt svag försäljning för privatresor i spåret av finanskrisens (Ticket, 2008). 
 

Kotler et al (2006) uttrycker att en destinations attraktionsvärde kan minska av våld, politisk 

instabilitet, naturkatastrofer, miljöfaktorer och överbefolkning. Vid beaktande av risker vad 

gäller just nya resmål uttrycker Fritidsresor (2009) att det långa förarbetet innan öppning av 
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ett resmål minimerar riskerna. Andra sätt att minimera riskerna kan vara att starta upp med 

liten trafik och exempelvis flyga ett "halvt" plan från ett land, det vill säga dela planet med 

andra researrangörer, för att genom det känna av hur stort intresse som finns på marknaden. 

Alternativt föreslår Fritidsresor att flyga via en annan destination först. Det är enligt dem stor 

skillnad i risktagande att öppna en helt ny destination jämfört med att öppna ett nytt resmål på 

en befintlig destination. 

5.1.2 Val av resmål 

Som Andersson (2005) uttrycker det: ”Världen är full av vackra platser. Men alla sköna 

skärvor av världen finns inte i resebolagens kataloger. Som tur är, måste man tillägga. Men 

vad är det som gör att vissa platser exploateras av charterbolag och andra inte?”  

 

För att attrahera turister, menar Kotler et al (2006) att destinationen måste inrymma vissa 

baskriterier, såsom rimlig kostnad, bekvämlighet samt att det ”passar i tiden”. Precis som 

andra konsumenter väger turister kostnaderna mot fördelarna; det vill säga att de väger sin 

investering med pengar, tid och ansträngning mot de fördelar som de erhåller i form av 

kunskap, upplevelser, nöjen, avslappning och minnen. Ett krav på resmålet är att platsen 

erbjuder någon av dessa fördelar. Bekvämlighetskriteriet innefattar bland annat restid från 

flygplats till resmål, språkbarriär, renlighet, tillgänglighet till attraktioner och service samt 

möjlighet att tillgodose speciella behov.  Detta bör uppmärksammas, för att utveckla 

produkter som ger kunden den bekvämlighet den eftersträvar. Att det passar i tiden betyder att 

destinationen påverkas av politisk ostabilitet, tillfälliga hälso- eller säkerhetsproblem samt 

skillnader i valuta, och det gäller att ta hänsyn till detta vid utveckling av nya resmål. 

 

Kotler et als bekvämlighetskriterium får en vidareutveckling av Williams (1998), som menar 

att det krävs en viss infrastruktur för att fungera som resmål. Transportmöjligheter, boende 

och samhällsservice är, enligt honom, av största vikt för turismen på ett resmål. Då begreppet 

turism innebär att turisten just reser och bor någon annanstans än hemma, menar Williams att 

det är grundläggande kriterier. Vad gäller transporter så ska turisten dels enkelt kunna ta sig 

till destination men även ha möjlighet att röra sig i området när de befinner sig på resmålet. 

Det innebär att vägar och transportmedel måste finnas tillgängliga, samt gärna hyrservice för 

egen transport. Vad gäller boende beror det på vilka målgrupper man vill tillfredställa; men 

resebyråer bör ha i åtanke att om det enbart finns lyxhotell reduceras turismen till turister med 

goda finanser, och att de då går miste om exempelvis den stora mängden budgetresenärer. Vid 

val av resmål kan det därför vara av intresse att se om det förutom hotell även finns 

lågbudgetalternativ tillgängliga, såsom lägenheter eller vandrarhem. Att tänka på, menar 

Williams, är att det bör finnas samhällsservice såsom vatten, renhållning och el, eftersom 

detta ofta är krav för de flesta former av modern turism. 

 

Andersson (2005), krönikör på resetidningen Vagabond, fokuserar kriterierna på 

charterresmål och uttrycker att en plats måste uppfylla vissa kriterier för att komma i fråga 

som charterresmål. På en fallande viktighetsskala listar han dem: (1) Politisk stabilitet, det vill 

säga ingen överhängande fara för organiserat våld. (2) Rätt image, det räcker inte att det är 

lugnt och tryggt på resmålet om svenskarnas uppfattning är en annan. (3) Hotell som ligger 

nära bad, affärer och restauranger. (4) Prisvärt, vilket innebär att resenären upplever att hon 

eller han får valuta för sin reskassa. (5) Sevärdheter, till exempel vackra byar, kända städer 

och historiska platser. (6) Utbud av aktiviteter som exempelvis dykning, vandring och 

segling. Andersson anser att just det fjärde kriteriet har blivit viktigare de senaste åren, 

eftersom vi hade mer kvar i plånboken när Sveriges ekonomi gick bättre än vad den gör i dag. 
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Kotler et al (2006) menar att ett resmåls klimat, topografi, resurser, historia, kultur och 

faciliteter spelar in i resmålets popularitet. Williams (1998) är inne på samma spår när han 

beskriver att turism är en resursindustri, där resmålen är beroende av sina resurser i form av 

exempelvis natur och kultur för att locka turister. Även han påpekar att klimat och landskap 

kan locka turister, tillsammans med flora och fauna. Vad gäller kultur reser många för att få 

kunskap och lära sig om andra seder och ritualer, samt se kulturella byggnader och ruiner, 

eller prova på det landstypiska köket. Festivaler, konst och historiska händelser är andra 

kulturella attraktionshöjare. Dessa aspekter bör has i åtanke vid val av nya resmål. Det är, 

enligt Kotler et al (2006), inte nödvändigt med spektakulära attraktioner såsom Eiffeltornet 

för att locka turister. Andersson (2005) nämner dock att Lottie Knutson, informationsdirektör 

på Fritidsresor, ser de fyra S:en: Sol, Strand, Sevärdheter och Shopping som nödvändigheter 

för populära resmål. Detta stöds av en undersökning gjord av tidningen RES, som visar att 35 

procent såg ”sol och bad” som den viktigaste aspekten på resan. Detta var den överlägsna 

vinnaren, följd i fallande skala av ”kultur”, ”slappa”, ”träffa nya människor”, ”äta gott”, ”bo 

bra”, ”shopping”, ”sex”, ”sporta” och ”festa” (RES, 2009). 

5.2 Arbetsprocess vid resmålsutveckling 
 

Tjänsteutveckling, som resmålsutveckling hör till, handlar enligt Grönroos (2008) om vilka 

koncept som kan skapa nytta för kunden samt att utveckla dessa koncept genom att beakta 

både teknisk kvalitet (vad), och funktionell kvalitet (hur). Han definierar tjänstekoncept som 

en detaljerad beskrivning av vad som ska göras för kunderna, det vill säga vilka behov och 

önskemål som ska tillgodoses, samt hur företaget ska nå dit. Grönroos menar att 

arbetsprocessen bör börja med att företaget utvecklar ett tjänstekoncept och bestämmer 

organisationens åsikt, för att därefter utveckla ett tjänstebaspaket som innehåller kärntjänster 

samt tilläggstjänster som kan skapa nytta.  

 

Kotler et al (2006) uttrycker att alla serviceföretag och turistdestinationer konstant måste vara 

vaksamma på nya trender och redo att ta fram nya produkter. De menar att varje företag 

behöver ett produktutvecklingsprogram, alltså strategier för hur de ska handskas med 

utvecklingen av nya produkter. De produkter som konsumenten möter i en resebyrå är ofta 

resultatet av en lång kedja av insatser (Björnelid, 1995). Exempelvis är en resenär som ”njuter 

av värmen i en solstol”, enligt Fritidsresor (2009) resultatet av nästan två års förberedelser. 

 

För effektiv produktutveckling måste resebyråer ha kunskap om de aktuella och potentiella 

kunderna samt deras behov och önskemål. De måste även bestämma vilken målgrupp de ska 

vända sig mot och utefter dem ta fram lämpliga produkter (Kotler et al, 2006; Grönroos, 2008; 

Gustafsson, 1998). Kotler et al påpekar att företag i servicebranschen ofta struntar i att utreda 

marknadspotential och målgrupper vid planering, då de ser alla turister som potentiella 

kunder. Lundgren (2005) poängterar att enkla mönster och förklaringar inte är lätta att finna, 

men Kotler et al (2006) menar att även om det är sant att det är svårt att få en fullständig 

kontroll över marknadspotentialen, kan och bör ändå en utredning göras. Det centrala i 

strategiplanen är enligt Kotler et al att göra en noggrann analys av tillgängliga 

marknadssegment för att därefter välja lämpliga målgrupper. Vid val av målgrupper menar de 

att företag dels ska tänka på vad företaget är och vad det vill vara, och dels på om 

målgrupperna passar företagets kapacitet och önskemål. Kotler et al är av åsikten att val av fel 

målgrupper är ett vanligt misstag i servicebranschen. 
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6. Resmålsutveckling på resebyråer i praktiken 

 
I det här kapitlet redovisas intervjuerna. Först presenteras resultatet från intervjuerna med de 

stora resebyråerna, Ving och Apollo, och därefter resultatet från de mindre resebyråerna Läs 

och Res samt Travelnet Gotland. Resultaten från de större resebyråerna redovisas 

tillsammans, och resultaten från de mindre resebyråerna redovisas tillsammans, för att 

tydligare visa på skillnaderna mellan större och mindre resebyråer. Svaren redovisas genom 

en tematisering kring områdena reseprodukter, reseproduktutveckling, arbetsprocess, 

idégenerering samt krav på och beslut om resmål. 

6.1 Ving och Apollo 

 
Patrik Marklund är produktchef på Ving och Peter Wetterstrand ”production director” på 

Apollo. Båda arbetar på respektive företags huvudkontor i Stockholm. Som produktutvecklare 

arbetar man med både produktutveckling av helt nya destinationer och produktutveckling av 

redan befintliga resmål. 

Reseprodukter 

De resor som Ving idag erbjuder är bland annat semesterresor med reguljärflyg samt under 

sommarhalvåret tågcharter till Sydeuropa. Störst fokus hamnar dock på chartern på grund av 

den höga efterfrågan på charterresor. Marklund anser att den resformen är effektiv, både ur 

arrangörernas och kundernas synvinkel. Apollos utbud av resor består idag till 90-95procent 

av charterresor. Båda resebyråerna har hela Sverige som sin marknad. 

 

Ving och Apollo har båda en bred målgrupp i Norden, men den målgrupp som främst 

attraheras av deras resor är barnfamiljer, vilket Wetterstrand anser är en viktig målgrupp. 

Marklund nämner även vuxna par som en viktig målgrupp för Ving. Vad gäller nischning ser 

varken Marklund eller Wetterstrand sina företag som nischarrangörer, men Marklund menar 

att vissa resmål såsom Spanien, Grekland och Turkiet är mer populära än andra. Apollo är 

särskilt stora på Grekland, eftersom de i början enbart hade Greklandsresor och kunderna 

fortfarande förknippar dem med Grekland. Både Marklund och Wetterstrand anser att det idag 

inte finns något resmål som inte är ”uppfunnet”. Wetterstrand berättar bland annat att Apollo 

har en charterresa till Jordanien som de är först med på den svenska, norska och danska 

marknaden, men som redan existerar på den finska marknaden.  

Reseproduktutveckling 

Marklund berättar att produktutveckling inom Ving innefattar hela produktutvecklingskedjan, 

allt från att skaffa information om resor och hur resorna köps till själva genomförandet. 

Wetterstrand menar att produktutveckling är dels nya resmål, dels nya produkter på resmålet. 

Nya produkter exemplifierar Wetterstrand med all-inclusive-paket, vilket är en ny typ av 

produkt då man förr fokuserade mer på boende såsom lägenheter. Marklund nämner att all-

inclusive idag har tagit 20 procent av marknaden. Med nya resmål menar Marklund dels 

resmål som är nya för företaget, och dels helt nya destinationer där de är först på marknaden. 

Dock lägger varken Ving eller Apollo stor fokus på nya resor, utan mer på de redan befintliga 

resorna. Detta menar Marklund beror på att det är mer lönsamt att förbättra och utveckla 

redan befintliga resmål än att hitta nya, samt för att populära länder som Spanien och 

Grekland jobbar hårt för att behålla sin konkurrenskraft. Bägge företagen anser att det är 

viktigt att utveckla redan befintliga resmål då kunderna har vissa förväntningar och det är 
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viktigt att se till att resorna håller vad de lovar. Marklund säger att ”för varje ny destination 

måste företaget göra jobbet från början, även om någon av konkurrenterna tidigare opererat på 

destinationen”. Därför kräver nya resmål, enligt honom, betydligt mer arbete. 

 

Inom Ving finns ingen speciell arbetsgrupp som jobbar enbart med produktutveckling. 

Marklund tror att utvecklingen då skulle stå still. Han menar att hela företaget är mer eller 

mindre involverat i produktutvecklingen, då det är allas uppgift att komma med nya idéer om 

resmål. Wetterstrand å sin sida menar att det vid produktutveckling finns vissa arbetsgrupper 

som är inblandade. Dels har de kontraktörer som arbetar med kontrakt på utlandssidan, dels 

egna säljbolag i Sverige, Norge och Danmark som är delaktiga i beslutsprocessen om vart 

resorna ska gå och om resmålen går att sälja.  

Arbetsprocess 

Enligt Marklund finns ingen given modell som de arbetar strukturerat efter när det gäller att ta 

fram ett resmål. De börjar heller inte med en ”tom påse”, som han uttrycker det, utan det finns 

ett existerande program som Ving arbetar med, där de kan mäta vad som hänt samt se hur stor 

lönsamheten och efterfrågan är. Företaget tar även reda på vad kunderna tyckte om resan eller 

hotellet, vilket är en viktig del i arbetsprocessen. Denna information används som bas för 

vidareutveckling av reseprodukten. Ving mäter den upplevda kundkvalitén, varefter de 

antingen förbättrar produkten eller tar bort det som fått negativ kritik. Ving studerar även de 

resmål som går bra för att använda denna kunskap vid produktion av nya resmål. Enligt 

Marklund är processarbetet ett omfattande arbete, då det finns många olika delar som är 

viktiga i processen. 

 

Enligt Wetterstrand börjar arbetsprocessen på Apollo med att se om det överhuvudtaget går 

att genomföra en charterresa dit. Sedan gör Apollo en ”Desktop reviewer” där de bland annat 

undersöker vad bäddarna kostar och sammanställer informationen, för att därefter se om det 

finns möjlighet att sälja resmålet. Till sist skickar de ett team, oftast deras säljbolag och 

kontraktörerna för hotellen, för att värdera resmålet. Apollo har en övergripande mall med 

basuppgifter för destinationen, byggd på ett antal grundläggande punkter som Apollo 

bedömer vid val av nya resmål. De grundläggande punkterna berör bland annat politisk 

struktur, sjukhus och valuta. Inget av företagen ser till målgrupper innan resan skapas, utan tar 

först fram resmålet och fokuserar först därefter på målgrupperna. 

Idégenerering 

Marklund menar att det inte finns något formellt arbetssätt när de plockar fram idéer inom 

Ving. De ser till vad som, med hans ord, ”är i ropet”: vad kunderna efterfrågar samt vilken 

den allmänna samhällstrenden är. De blir även kontaktade av olika länders/områdens 

turistorganisationer, hotellfederationer etcetera. Detta ser Marklund som en fördel då Ving 

genom sitt välkända namn kan bredda sitt utbud gentemot mer okända resebyråer. Därutöver 

kommer mycket idéer upp internt; tips och idéer sprids från personal och samarbetspartners.  

 

Både Ving och Apollo använder sig av sina konkurrenter i Norden, samt konkurrenter ute i 

världen, för att få inspiration till nya resmål. Marklund menar att Ving genom att titta på sina 

konkurrenter kan se vad som går bra för dem och vad som går mindre bra, för att därefter lära 

sig av det som konkurrenterna gör. Han berättar att Ving ibland tar fram resor som går bra för 

en konkurrent för att testa om konceptet fungerar även hos dem. Han poängterar dock att det 

som blir en succé i Storbritannien inte behöver bli en succé i Norden. 

 

Att lyssna och involvera sina kunder är en viktig del för både Ving och Apollo, då kunderna 



 

25 

kan hjälpa företagen att utveckla ett resmål genom att komma med åsikter om hur de har 

upplevt resan och företaget. Marklund menar att Vings kunder ibland kommer med tips om 

var de tycker att företaget bör utveckla nya resmål. Wetterstrand å andra sidan menar att man 

inte kan lyssna till vart varje kund vill åka då alla vill åka till olika ställen, och säger ”om man 

frågar kunderna säger de flesta att de vill åka till exempelvis Australien, men om man 

utvecklar en resa dit är det ingen som åker eftersom det blir för dyrt”. Enligt Wetterstrand är 

det viktigare att lyssna till kunderna vid redan befintliga resor. 

 

Marklund berättar att Ving ofta genomför marknadsundersökningar för att få in synpunkter på 

vad kunderna tyckte om resan. Wetterstrand berättar att inspirationskällor som Apollo 

använder sig av kommer från tidningar, årliga mässor i bland annat England, Tyskland, 

Spanien, samt från kollegor från andra länder.  

Krav på och beslut om resmål 

Ving har främst tre krav för att arrangera en resa till en destination, och de är: ”att folk vill 

åka till landet, att kunderna kommer att gilla resmålet och att företaget kan tjäna pengar på 

resmålet”. Andra krav som Ving och Apollo ställer för att överhuvudtaget arrangera en resa 

till ett land är att det finns en bra infrastruktur och att landet ses som relativt säkert. Med 

säkerhet menar Marklund främst vardagssäkerheten som trafik, hygien, hälsa och 

gatubrottslighet. Detta på grund av att det är svårt att förutse de större säkerhetsriskerna, 

såsom naturkatastrofer och terrordåd. Båda resebyråerna gör en noggrann bedömning av 

resmålet ur säkerhetssynpunkt innan de öppnar resmålet, och ingen av dem arrangerar resor 

till områden som Utrikesdepartementet avråder från att resa till. Marklund och Wetterstrand 

menar vidare att det även ska finnas stränder, shopping och bra service på resmålet, samt att 

turisterna ska känna sig välkomna oavsett vilken målgrupp de tillhör. Dock finns inte alla 

egenskaper på alla resmål. 

 

Att besluta vart resorna ska gå innebär en stor finansiell risk, enligt Marklund, eftersom det 

ligger stora summor pengar bakom öppnande av nya resmål. De som beslutar om vilka länder 

Ving reser till är koncernledningen i Norden, som får en rekommendation och presentation av 

resmålet från någon i företaget. Detta sker antingen formellt eller icke-formellt. På företaget 

Apollo är det deras säljbolag som beslutar om vart resorna ska gå eller om de går att sälja, och 

Wetterstrand menar att beslutet är marknadsstyrt. Skulle det stå mellan tre olika resor och alla 

uppfyller kraven görs, med Wetterstrands ord, ”en enkel omröstning inom företaget”. 

6.2 Läs och Res och Travelnet Gotland 
 

Fredrik Widange är resebyråchef på Travelnet Gotland som har kontor i Visby. Christian 

Jutvik är ägare och grundare av Läs och Res som har kontor i Stockholm. Widange menar att 

produktutveckling består av många olika delar, allt från utveckling av tjänster och kundvärden 

till nya resor och paket.  

Reseprodukter 

Läs och Res arrangerar enbart gruppresor utanför Europa. De vänder sig inte till 

charterturister, utan till dem som med Jutviks ord vill ”komma hem med kunskap istället för 

klamydia”.  Resorna definierar Jutvik som ett ”seriöst resande för människor som är nyfikna 

och vill se och uppleva länder på ett genuint sätt”. Detta koncept används vid utveckling av 

samtliga resmål, varför Läs och Res inte använder sig av olika koncept till olika resor. Jutvik 

berättar att Iran är det populäraste resmålet just nu, men att Vietnam är en stående favorit 

bland kunderna.  
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Travelnet Gotland är till 99 procent förmedlare av färdigpaketerade resor, men har två resor 

de ser som sina egna. Travelnet Gotlands första egenproducerade resa gick till Kap Verde. 

Den förre ägaren Inger Harlevi reste dit och tyckte att det var en vacker destination, varefter 

hon utvecklade idén om en resa dit. Travelnet Gotland har ingen personal på plats, varför de 

inte arrangerar några egna aktiviteter för resenärerna. Dock försöker de ändå engagera sig i 

processen och diskuterar noga med kunderna innan avresa, för att ta reda på deras önskemål 

så att de därefter kan skräddarsy resan precis som kunderna vill ha den. Fritidsresor har idag 

charter till Kap Verde, men Travelnet Gotland var föregångare. Förut sålde Travelnet Gotland 

främst två veckors charter till samma resmål på Kap Verde, men nu delar många resenärer 

upp resan och tar en vecka på en ö och en vecka på en annan. Detta för att Kap Verde enligt 

Widange består av många öar med olika karaktär, och resenärerna idag vill se så mycket som 

möjligt på resan. Travelnet Gotlands Kap Verde-resa har kunder från hela Sverige på grund av 

att de, tillsammans med Fritidsresor, är Sveriges främsta förmedlare av resor till Kap Verde. 

 

Det andra egna resmålet som Travelnet Gotland har är Sydafrika. De resenärerna har hittills 

enbart varit gotlänningar. Researrangören Trackers i Stockholm har producerat resan, men 

Travelnet Gotland står för paketeringen, med transfer till och från Arlanda, samt en 

reseförsäkring som garanterar kunden ersättning eller hjälp att komma i kapp vid inställda 

avgångar. Även om detta inte är ett helt eget resmål, kräver det mer garantier, större finansiell 

risk samt mer marknadsföring, än vad fallet är när de bara är återförsäljare. Målgruppen är 

”köpstarka 55+”, och tanken bakom paketet är trygghet och enkelhet för kunden. 

Reseproduktutveckling 

Jutvik har aldrig använt ordet produktutveckling och enligt honom arbetar inte Läs och Res på 

det sättet. Utgångspunkten är personalen och vad de brinner för. En del felbedömningar har 

gjorts på grund av det, och en del resor som de själva har funnit intressanta har inte attraherat 

kunderna. ”Jag borde med mina 30 år ha bra koll, men det har jag inte alla gånger”, säger 

Jutvik. Exempelvis trodde han inte på Kamerun som resmål, men både första och andra resan 

som de arrangerade dit blev fullbokad. 

 

Widange påpekar att det är mycket mer arbete att producera och paketera egna resmål än att 

sälja andras, det krävs både tid, pengar och kunskap. Travelnet Gotland har enbart ett helt eget 

resmål, Kap Verde, i och med att Sydafrika-resan grundar sig på researrangören Trackers 

reseprodukter. Widange menar att det idag inte finns resurser för Travelnet Gotland att 

utveckla fler produkter som Kap Verde. Det är en för liten resebyrå för att bygga upp hela 

resor själva och de har inte de finanser som krävs för att exempelvis undersöka potentiella 

resmål och åka ner och rekognosera. Dessutom är det, enligt Widange, en risk att producera 

en helt egen resa; om något går fel kan det bli kostsamt för företaget. Vad gäller deras 

Sydafrikaresa står Trackers även för researchen. Det upplägget är säkrare för Travelnet 

Gotland samt mer fördelaktigt för en mindre resebyrå. På Läs och Res sköter personalen själv 

researchen, men ofta har de kunskapen som behövs redan innan tack vare deras egna 

erfarenheter.  

 

Kap Verde är, enligt Widange, ett klassiskt exempel på utveckling av ett nytt resmål; en resa 

leder till inspiration som efter processande kan leda till att ett nytt resmål öppnas. 

Processandet innebär bland annat att se över faktorer som kostnadsläge, logistik, boende och 

infrastruktur. Widange berättar att mycket tid går åt till produktutveckling vid uppstart av ett 

nytt resmål, men uppskattar att det sammanlagda arbetet med produktutveckling enbart tar 5 

procent av hans arbetstid. Jutvik berättar att Läs och Res strävar efter att ta fram några nya 
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resor varje år, varför de tidvis arbetar relativt mycket med resmålsutveckling. De resmål som 

de har tagit fram i år är Syrien, Krim och Marocko. Läs och Res har hela Sverige som sin 

marknad eftersom de är de enda som erbjuder resor i sitt slag.  

Arbetsprocess  

Ingen av de mindre resebyråerna arbetar efter någon modell vid produktutveckling. De har 

ingen fast struktur överhuvudtaget, som exempelvis en produktutvecklingsgrupp, men både 

Jutvik och Widange uttrycker att det inte är något de strävar efter. Widange vill istället 

uppmuntra till ett sådant klimat på arbetsplatsen att samtliga medarbetare har en öppen dialog 

och på det sättet frambringar idéer. Han berättar att han bollar idéer både med säljarna och 

ledningen. Även Läs och Res förespråkar ett öppet klimat samt förtroende för medarbetarnas 

kompetens, och istället för att Jutvik ska ha rollen som produktutvecklare har varje 

medarbetare ett eget område som de ansvarar för och utvecklar. 

 

Widange tror att det är liknande struktur vid produktutveckling på större och mindre 

resebyråer, och menar att det ”kan komma upp idéer i fikarummet på båda”. Däremot anser 

han att det är betydligt lättare för de större resebyråerna att sedan genomföra idéerna. Detta 

bland annat eftersom Travelnet Gotland måste hitta en samarbetspartner om de vill satsa på ett 

resmål, i och med att de inte har resurser att genomföra resor helt på egen hand. Läs och Res 

använder sig inte av samarbetspartners på det sättet, utan utvecklar alla sina resor på egen 

hand, vilket gör att arbetsprocessen skiljer sig avsevärt dem emellan.  

 

Widange håller själv ”ögon och öron öppna för nya idéer”, men ofta kontaktas även Travelnet 

Gotland för förfrågan om samarbete. I första mötet med potentiella samarbetspartners menar 

Widange att han får ett intryck av hur seriösa de är, vilket är avgörande. Han kontrollerar även 

samarbetspartnerns ekonomiska status samt ser över den ekonomiska vinsten för Travelnet 

Gotland. Nästa steg är att undersöka möjligheten att boka upp ett antal platser och säkra priset 

på flyget från Visby till Arlanda, samt reglerna för exempelvis avbokning. Läs och Res 

kontaktas inte av några samarbetspartners, utan utvecklar de nya resorna utifrån sig själva. 

Jutvik berättar att Läs och Res har internmöten en gång i veckan där de bland annat diskuterar 

förslag på nya resmål. Diskussionerna uppstår när någon spontant har fått en idé, och egna 

initiativ uppmuntras då Läs och Res målsättning är att ta fram några resor varje år. 

 

Vad gäller målgruppsanalys ser Travelnet Gotland till vilka kunder som är köpstarka. De kan 

inte erbjuda de billigaste resorna, utan snarare nischade till ett högre pris, varför deras 

målgrupp främst blir 55+. Dessutom menar Widange att det är en generationsfråga, på det sätt 

att de yngre hellre köper på internet än på en resebyrå, medan de äldre vill ha mer rådgivning 

och trygghet. Han försöker dock anpassa sina tjänster genom att både ha försäljning i butik 

och över internet. Även Läs och Res arbetar utifrån målgrupper när de utvecklar sina resor, 

främst för att deras resor innebär mer eller mindre fysisk ansträngning. Exempelvis erbjuder 

de vandringar i olika svårighetsgrad, och det är enligt Jutvik ett faktum att ”tuffare vandringar 

sållar bort de äldre medan de lockar de yngre som är på jakt efter en utmaning”. 

Idégenerering 

Widange anser att det är viktigt att inte enbart fokusera på intern inspiration, utan att prata 

med folk i allmänhet, samt att ha privata kontaktnät. Han själv ”lyssnar på snacket” idéer till 

nya resmål. Relationerna med kunderna är viktiga och de får mycket feedback när kunderna 

exempelvis kommer in med choklad och blommor efter resan och berättar om hur de har haft 

det. De genomför inga marknadsundersökningar, och Widange menar att enkäter visserligen 

kan vara bra som komplement, men att det viktigaste är att vara tillgänglig i butiken, vara 
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nyfiken och ha bra relationer med kunderna, för att få information därifrån. De har många 

stamkunder som är viktiga för resebyrån och reser på ”sin årliga resa” med Travelnet Gotland.  

 

Jutvik berättar att Läs och Res tidigare har använt sig av marknadsundersökningar, för att 

exempelvis ta reda på hur länge resenärerna vill vara borta, hur mycket resan får kosta och 

vilken tid på året som är mest intressant, men att det var länge sedan nu. Han ser dock ett 

värde i marknadsundersökningar och kan tänka sig att använda dem i större utsträckning. Läs 

och Res lyssnar på vad kunderna efterfrågar. Medarbetarna avgör främst själva var de nya 

resorna ska gå, men om en kund kommer med ett önskemål tar de ändå ställning till om det 

skulle kunna vara ett intressant resmål. Till största delen är det dock interna källor som 

används för inspiration eftersom samtliga medarbetare på Läs och Res, enligt Jutvik, är så 

pass kunniga om sina områden att de själva är de som har bäst uppfattning om vilka nya 

resmål som kan utvecklas i respektive område. 

 

Konkurrenter är inget som Jutvik fokuserar på vad gäller idégenerering, i och med att de inte 

konkurrerar om samma målgrupp även om de har samma resmål. Han menar att resebyråer 

med samma resmål snarare underlättar än konkurrerar, eftersom de skapar uppmärksamhet 

kring resmålet och därmed även ett intresse från kunderna. Det är enligt Jutvik ”svårare att 

vara pionjär än att ha resor till ett etablerat resmål”. Leverantörer menar Widange heller inte 

är någon källa till inspiration; ”Generellt sätt så byts de erfarenheter i branschen, men när det 

gäller utvecklandet av nya resmål håller man detta inom företaget”. 
 

Widange uttrycker att trendspaning och omvärldsanalys sker konstant, och han håller sig 

kontinuerligt uppdaterad genom resesajter och tidningar. Dessutom tar Travelnet Gotland fem 

minuter av de personalmöten som de har en gång i veckan till att låta en av medarbetarna 

välja en omvärldshändelse, trend eller produkt att berätta om. Jutvik är av åsikten att 

trendspaning och omvärldsanalys går emot Läs och Res koncept, i och med att de vill grunda 

resorna på medarbetarna själva och deras erfarenheter istället för på trender utifrån.  

Krav på och beslut om resmål 

Travelnet Gotland ser till resmålets standard, infrastruktur och valuta vid utveckling av nya 

resmål. Även en bra svensktalande guide är viktigt vid exempelvis deras rundresa i Sydafrika. 

De resor som Travelnet Gotland enbart är återförsäljare för kontrolleras av de som har 

producerat resorna. Vid samarbete sätter sig Widange in i produkten, genom att se på bilder 

på hotellen och bussarna, för att se om den passar Travelnet Gotlands kunder. De åker inte 

själva och kontrollerar varje resmål, men Widange menar att man måste ha förtroende för sina 

leverantörer. Dock håller han sig uppdaterad om bland annat säkerheten i området. 

 

Läs och Res har en helt annan bild av säkerhet och ser inte säkerhet som ett krav på nya 

resmål. De följer inte Utrikesdepartementets rekommendationer, utan genomför sina resor så 

länge kunderna vågar resa. Dock är det enligt Jutvik omöjligt att arrangera en resa till ett 

område som media och Utrikesdepartementet benämner osäkert, varför dessa 

rekommendationer ändå påverkar resandet. Med Jutviks ord: ”Folk är skitskraja för allt som 

smäller - Attentat och obehagligheter. Och svininfluensan skrämmer folk”. Han påpekar att de 

60 personer som dog i svininfluensan i Mexico inte är fler än de som mördas eller förolyckas i 

trafiken, varför det är missvisande att se till sådana specialfall istället för till vardagsriskerna. 

Jutvik menar att ”Ett resmål som Utrikesdepartementet klassificerar som osäkert kanske ändå 

är säkrare än det land som har flest trafikolyckor”. Dessutom anser Jutvik att även om de har 

resor till vissa länder som klassas som farliga, finns det mer negativa aspekter i den 

organiserade turismens fotspår, som exempelvis droger och prostitution.  
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Vad gäller infrastruktur så är inte det heller något som direkt berör Läs och Res, eftersom de 

erbjuder kunden så kallade autentiska resor, men det måste ändå fungera praktiskt. Bland 

annat väljer de allmänna transporter istället för att hyra fordon, varför busstrafik måste finnas 

även om Läs och Res inte kräver bättre standard än de som lever i landet. Även om 

infrastrukturen inte är det viktigaste kravet vid val av resmål, menar Jutvik att det är av vikt 

att kunderna blir nöjda, varför dusch och dubbelrum ändå bör finnas. Förutom vid besöken i 

byar, som ingår i de flesta av Läs och Res resor, där besökarna får ta standarden som den är.  

 

Val av genomförande av en resa beror, enligt Widange, på vilka samarbetspartners som finns 

och hur etablerade och pålitliga de är. Det är viktigt att välja rätt samarbetspartners, i och med 

att Travelnet Gotland blir beroende av dem för att skapa en hållbar och lönsam reseprodukt. 

Widange berättar att de funderade på att öppna ett resmål i Mexico på initiativ av en ny 

kontakt, men det var för många frågetecken kring upplägget varför de avböjde samarbetet. 

Jutvik uttrycker att val av genomförande för Läs och Res handlar om att ha bra kunskaper om 

landet samt att få fram bra reseledare. Har någon av medarbetarna djup kunskap om vad 

landet har att erbjuda samt hur det praktiska fungerar, och han eller hon tror på en resa dit, så 

är det avgörande. Dessutom krävs att det finns någon lämplig lokal guide, eftersom de enbart 

använder sig av inhemska guider. Jutvik säger att för att bli genomförd ska resan dels vara 

givande - ”folk ska komma hem och säga: oj vad fantastiskt och intressant!”, och dels vara 

något som kommer att sälja. Att tjäna pengar på resan är en förutsättning, men en viss 

uthållighet krävs enligt Jutvik, eftersom framgången kan vara seg i starten. 
 

Eftersom det rör sig om en stor summa pengar att skapa nya resmål fattar Widange inte beslut 

själv utan behöver diskutera nya resmålskoncept med, och få mandat från, ledningen innan 

genomförande initieras. Dock skulle Widange inte ens ta det så långt om säljarna inte hade 

trott på idén; säljarna är enligt honom viktiga i framtida satsningar på grund av att de genom 

sin kompetens och kundkontakt känner av behov, önskemål, och trender. Även Jutvik 

beskriver att de anställda är viktiga i beslutsprocessen. På Läs och Res har de stor frihet att 

själva utveckla resmål, i och med att varje medarbetare har sitt specialområde som just de är 

specialister på. Dock är det Jutvik som tar det slutgiltiga beslutet eftersom det är han som får 

ta de ekonomiska konsekvenserna om det inte skulle bli lönsamt. 

 

7. Analys 
 

I detta kapitel kopplar vi vald teori mot vår empiri, för att se om rekommendationerna vad 

gäller produktutveckling överensstämmer med hur den går till i praktiken. Först diskuteras 

hur utvecklingen av nya resmål sker i allmänhet på resebyråerna: var de får idéer från och hur 

förloppet ser ut fram till genomförandet. Därefter jämförs denna process mellan de större och 

de mindre resebyråerna, för att utröna vilka skillnader som finns dem emellan. Kapitlet är 

delat med första halvan av vår forskningsfråga som 7.1 och frågans andra halva som 7.2. 

7.1 Utvecklingen av nya resmål på resebyråer  
 

Kotler et al (2006) uttrycker att alla produkter möter en nedgång efter ett tag och att det därför 

är viktigt att företag hela tiden utvecklar produkterna, samt finner nya produkter att ersätta de 

gamla med när inte utveckling längre hjälper. Ingen av de två större resebyråerna lägger stor 

vikt vid nya resmål, utan fokuserar mer på redan befintliga resor. Ving menar att det är mer 

lönsamt att förbättra och utveckla redan befintliga resmål än att hitta nya. Samtliga resebyråer 
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arbetar med utveckling av helt nya resmål, men i större eller mindre utsträckning. Vad gäller 

de små resebyråerna strävar Läs och Res efter att ta fram ett antal nya resor varje år, medan 

Travelnet Gotland utvecklar nya resmål mer sporadiskt. Dock bör det påtalas att Läs och Res 

har de egna resorna i fokus, medan Travelnet Gotland i första hand är återförsäljare.  

Idégenerering 

Teorin påvisar att sökandet efter nya produktidéer bör vara strukturerat istället för att ske 

spontant, samt att företag behöver ett ordnat och målinriktat system för idéhanteringen för att 

höja både kvantiteten och kvaliteten på idéerna. Ändå har ingen av de undersökta 

resebyråerna ett ordnat system för detta. De har varken någon produktutvecklingsgrupp som 

fokuserar på generering och utveckling av nya idéer, eller en strukturerad modell att arbeta 

efter. De små resebyråerna vill istället uppmuntra till ett öppet klimat på arbetsplatsen så att 

samtliga medarbetare har en öppen dialog och på det sättet frambringar idéer. Detta i enlighet 

med Gustafsson (1998) som menar att ett innovativt arbetsklimat präglar företag som ständigt 

utvecklar nya idéer, och att framgångsrika företag fokuserar stor uppmärksamhet på 

människorna i organisationen. Ving är inne på samma spår och anser att det skulle hämma 

skapandet, och utvecklingen skulle stå still, om idégenereringen begränsades till en 

arbetsgrupp. Marklund förespråkar istället att samtliga medarbetare ska vara delaktiga i 

produktutvecklingen och på Ving är det, enligt honom, allas uppgift att komma med idéer om 

nya resmål. Enligt empirin skiljer sig Apollo från de övriga resebyråerna, då de trots att de 

inte har någon specifik produktutvecklingsgrupp ändå har kontraktörer och säljbolag som 

fokuserar på var resorna ska gå och om resmål går att sälja. Gustafsson (1998) påpekar att det 

är av vikt att utforma ett kommunikationssystem för att dokumentera och sammanställa 

informationen kring produktidéerna. Detta är det ingen av de fyra resebyråerna som gör. 

 

Teorin uttrycker att alla serviceföretag och turistdestinationer konstant måste vara vaksamma 

på nya trender och redo att ta fram nya produkter. Ingen av resebyråerna har någon fast 

struktur för trendspaning och omvärldsanalys, men tre av de fyra resebyråerna använder sig 

ändå av både trendspaning och omvärldsanalys för att få idéer samt hålla sig uppdaterade. 

Exempelvis framhåller Widange att han ständigt håller ögon och öron öppna för nya idéer, 

och varje vecka tar de fem minuter av personalmötet till att presentera en ny trend, produkt 

eller omvärldshändelse. Läs och Res är den resebyrån som skiljer sig från de övriga och 

Jutvik menar att trendspaning och omvärldsanalys går emot Läs och Res koncept. Detta i och 

med att de vill grunda resorna på medarbetarna själva och deras erfarenheter, istället för på 

trender utifrån. Dock har även de personalmöten där de bland annat diskuterar nya idéer. 

 

För att få ett flöde av idéer till nya produkter menar Kotler et al (2006) att det behövs flera 

olika idékällor; exempelvis interna källor, kunder, konkurrenter och leverantörer. Intern 

inspiration kan enligt Kotler et al fås genom exempelvis brainstorming, undersökningar och 

samtal med personalen som säljer resorna. Som framgår av intervjuerna använder sig samtliga 

fyra resebyråer av interna idékällor, dock inte så mycket brainstorming eller interna 

undersökningar, utan mer samtal med personalen. En av de mindre resebyråerna anser dock 

att det är viktigt att inte fokusera för mycket på intern inspiration, utan att även prata med folk 

i allmänhet samt ha privata kontaktnät. Vad gäller kunder som inspiration framhåller samtliga 

att det är av största vikt att lyssna på och involvera kunderna. Detta i enlighet med teorin som 

uttrycker att kundernas problem, behov och synpunkter är den viktigaste källan till de flesta 

nya produkter; samt att kunder bör involveras i arbetet för att de har ovärderlig kunskap och 

kan bidra med nya synvinklar. Pettersson (2006) skriver att turismindustrin idag har en 

marknads- och kundorienterad syn på produktutveckling och produkter, vilket har drivit såväl 

kundrelationer som dialog med den tilltänkta kunden mycket långt. 
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Att se till konkurrenter, arbetar främst de större resebyråerna med. Gustafsson (1998) anser att 

det är nödvändigt för företag att hålla reda på konkurrenternas läge för att därav dra slutsatser 

om de egna produkternas utveckling. Ving menar att de, genom att titta på sina konkurrenter, 

kan lära sig saker de själva kan ha nytta av. De mindre resebyråerna använder inte 

konkurrenterna som idékällor i någon större utsträckning. Detta menar Jutvik beror på att de 

inte konkurrerar om samma målgrupper även om de har samma resmål.  Han anser att 

konkurrenterna snarare underlättar än konkurrerar, i och med att de skapar uppmärksamhet 

kring resmålet och det enligt honom är svårare att vara pionjär än att ha resor till ett etablerat 

resmål. Kotler et als (2006) studie, som undersöker företags idékällor, visade att de 

undersökta företagen fick 27 procent av sina produktidéer från konkurrenter. Detta skulle 

kunna överensstämma med de större resebyråerna, men inte alls med de mindre. Leverantörer 

som inspirationskälla är det ingen av resebyråerna som använder sig av, även om teorin säger 

att leverantörer kan vara en viktig källa till nya idéer. En av de mindre resebyråerna uttrycker 

att det generellt sett byts erfarenheter i branschen, men när det gäller utvecklandet av nya 

resmål hålls detta inom företaget. Dock kontaktas denna resebyrå samt de större resebyråerna 

ibland av olika leverantörer för förfrågan om samarbete, vilket kan ses som en sorts källa till 

inspiration. 

Konceptutveckling 

Gustafsson (1998) uttrycker att det följande steget efter idégenerering, är gallring och 

utveckling av produktkoncept. Resebyråerna skilde inte på gallring och värdering, varför 

deras sållning av idéer enbart nämns under nedanstående rubrik ”Värdering och val av 

projekt”. Produktkonceptet är, enligt Kotler et al (2006), en detaljerad version av idén uttryckt 

i relevanta konsumenttermer. Detta tar resebyrån fram själv om det är deras eget resmål. 

Jutvik definierar Läs och Res resor som ett seriöst resande för människor som är nyfikna och 

vill se och uppleva länder på ett genuint sätt, och detta koncept används vid utveckling av 

samtliga resmål som företaget tar fram. De större resebyråerna utvecklar främst charterresor, 

varför även de utvecklar sina resor efter ett enhetligt koncept i stor utsträckning. Om 

resebyråerna däremot samarbetar med andra researrangörer, som Travelnet Gotland, kan 

konceptet tas fram av resebyråns samarbetspartner.  

 

Teorin föreslår att producenterna inom turistbranschen idag ska satsa mer på paketlösningar 

som tillhandahåller kunden en helhetsupplevelse i form av transport, logi och aktiviteter. 

Detta har samtliga resebyråer anammat. De större resebyråerna talar om all-inclusive paket, 

Läs och Res producerar enbart gruppresor och Travelnet Gotland arrangerar sin Sydafrikaresa 

som paketresa.  

Värdering och val av projekt 

Det sista steget innan beslut om genomförande är enligt Gustafsson (1998) värdering och val 

av projekt. Detta skiljer sig mellan de fyra resebyråerna. Ving har först och främst tre krav när 

de värderar och väljer nya resmål: att folk vill åka till landet, att kunderna kommer att gilla 

resmålet och att företaget kan tjäna pengar på resmålet. På Apollo görs bland annat en så 

kallad ”desktop reviewer” för att värdera det nya resmålet. Då undersöker de vad exempelvis 

bäddarna kostar och sammanställer informationen, för att därefter se om det finns möjlighet 

att sälja resmålet. Om det vid val av resmål skulle stå mellan tre olika resmål, och samtliga 

uppfyller kraven, görs en omröstning inom företaget för att se vilken resa personalen tror är 

mest önskvärd för sina kunder. Widange nämner transfermöjligheter och flygregler som 

aspekter Travelnet Gotland värderar innan beslut om genomförande, medan Läs och Res 

främst fokuserar på tillgång till en lämplig lokal guide på det nya resmålet, samt på hur 

mycket medarbetaren som ska utveckla det nya resmålet tror på idén. 
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Teorin visar att kostnaderna för produktutveckling ökar ju längre fram i processen företaget 

kommer, varför det är viktigt att enbart gå vidare med de idéer som kan bli lönsamma samt är 

kompatibla med företagets mål, objektiv och kunder. Rätt val av resmål är viktigt för att fler 

idéer kommer fram än vad som finns resurser att kommersialisera samt för att många 

reseprodukter inte är lämpliga att kommersialisera. För att attrahera turister, menar Kotler et 

al (2006) att resmålet måste inrymma vissa baskriterier, såsom rimlig kostnad, bekvämlighet 

samt att det ”passar i tiden”. Detta ser samtliga av resebyråerna till i större eller mindre 

utsträckning. Att det passar i tiden innebär att det inte är några tillfälliga oroligheter, vilket 

enligt empirin påverkar kundernas önskan om att besöka resmålet. Av teorin kan konstateras 

att resmålen även är beroende av sina resurser i form av exempelvis natur och kultur för att 

locka turister. Detta utnyttjar främst de mindre resebyråerna, Läs och Res som fokuserar på att 

ta del av andra kulturer och Travelnet Gotland som producerade sin Kap Verde-resa på grund 

av den spektakulära naturen. 

 

Enligt teorin handlar produktutveckling i grund och botten om att öka ett företags intäkter. 

Detta överensstämmer med både de små och stora resebyråerna, vilka båda uttrycker att det är 

ett av deras mål vid utveckling av nya resor, även om Jutvik påpekar att en viss uthållighet 

krävs. Ovan nämndes att resebyråerna inte arbetar strukturerat i idégenereringsstadiet, och 

inte heller i de övriga stadierna av arbetsprocessen används uttalade strategier. Detta trots att 

teorierna visar att det har blivit allt viktigare med strategier för överlevnad, samt att 

utvecklingen riskerar att bli oregerlig och ineffektiv utan planering. Kotler et al (2006) anser 

att företaget bör definiera sin produktutvecklingsstrategi noggrant för att få en överlägsen 

utvecklingsprocess vilket enligt Gustafsson (1998) erbjuder en konstant ström av fördelar. 

7.2 Skillnader i arbetsprocess mellan små och stora resebyråer 
 

Teorin påvisar att det ofta förekommer skillnader mellan större och mindre företag vad gäller 

produktutveckling. Dock framkom vid intervjuerna att det är en liknande struktur i 

produktutvecklingens första faser på större och mindre resebyråer; skillnaden är enligt 

Widange, att det är lättare för de större resebyråerna att sedan genomföra idéerna. Det 

uttrycker han beror på att mindre resebyråer ibland måste hitta samarbetspartners om de vill 

satsa på ett resmål, eftersom de ofta inte har resurser att skapa nya resmål på egen hand. Detta 

i enlighet med teorin som nämner att brist på resurser är en vanlig nackdel för mindre 

resebyråer. Det kan inte ses som allmängiltigt för små företag i och med att en av de små 

resebyråerna skapar nya resor varje år, men det indikerar en viss skillnad. 

 

Dahlström (2002) skriver att eftersom produktutveckling går ut på att skapa något som är 

förändrat eller nytt, finns inget facit att gå efter. Ving säger att de aldrig börjar helt från 

början, utan har ett existerande program där företaget kan mäta vad som skett tidigare, samt se 

hur stor lönsamheten och efterfrågan är. Detta använder de sedan som bas för utveckling av 

nya resmål. Enligt Kotler et al (2006) är produktutvecklingsprogram något som varje företag 

bör ha. Apollo har ett antal grundläggande punkter som de ser till vid val av nya resmål, 

varför inte heller de arbetar helt utan facit. Dock gäller Dahlströms (2006) påstående för de 

mindre resebyråerna, som inte använder någon fast struktur vid framtagande av nya resmål.  

 

Williams (1998) skriver att de europeiska resmålen är de överlägset största vad gäller det 

svenska resandet, men att trenden de senaste 50 åren ändå visar en minskning av den 

europeiska marknaden till förmån för nya, mer avlägsna och exotiska, resmål. Vad gäller de 

större resebyråerna har de främst resor inom Europa, och fokuserar med andra ord på det som 
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flest kunder vill ha. De mindre resebyråerna å andra sidan, har inte några resor till Europa 

överhuvudtaget, utan är mer nischade i sitt utbud. Detta gör dem omedvetet moderiktiga 

eftersom teorin visar att trenden idag går mot att resenärer väljer att besöka platser som skiljer 

sig från andra resmål. Dagens marknad är enligt teorin föränderlig och nya trender 

uppkommer ständigt. Dock finns en viss stabilitet och förutom sökandet av nyheter och 

sensationer är den stabila efterfrågan på avslappning och status också en del av turismen, 

vilket leder till att resmål som tillfredställer avslappnings- och statusbehov alltid är aktuella. 

Exempelvis påvisar teorin att varma klimat och stränder har attraherat turister så länge som 

turismkonceptet existerat. Teorin överensstämmer i detta fall med de stora resebyråernas 

koncept och resebyråerna stärker påståendet genom att poängtera att efterfrågan på 

charterresor är hög enligt deras erfarenhet. Andersson (2005) nämner de fyra S:en: Sol, 

Strand, Sevärdheter och Shopping som nödvändigheter på charterresmål. De större 

resebyråerna är av samma åsikt och anser det bör finnas bra stränder, shopping och service på 

resmålet.  

 

För att fungera som resmål visar teorin att det krävs en viss infrastruktur, och att boende, 

transportmöjligheter och samhällsservice är av största vikt för turismen på ett resmål. De 

intervjuade resebyråerna är eniga med detta. Det finns en skillnad mellan de större och de 

mindre resebyråerna, genom att de större kontrollerar infrastrukturen på ett mer strukturerat 

sätt. Apollo använder en övergripande mall med ett antal grundläggande punkter, som politisk 

struktur, sjukhus och valuta, vid val av nya resmål. Checklistor är enligt teorin vanligt vid 

värdering och val av projekt, ofta i kombination med ekonomiska kalkyler och 

känslighetsanalyser. Andra krav som de större resebyråerna ställer för att överhuvudtaget 

arrangera ett resmål till ett land är att landet ses som relativt säkert, och med säkerhet menar 

Marklund även vardagssäkerheten som trafik, hygien, hälsa och gatubrottslighet. Teorin 

uttrycker att en destinations attraktionsvärde kan minska av våld, politisk instabilitet, 

naturkatastrofer, miljöfaktorer och överbefolkning. Ingen av de större resebyråerna genomför 

resor till länder som Utrikesdepartementet avråder ifrån.  

 

Vad gäller de mindre resebyråerna tänker Travelnet Gotland på samma aspekter, men de inte 

har någon utarbetad mall att utgå ifrån vid skapande av nya resmål, och Läs och Res skiljer 

sig helt i sin åsikt. Jutvik uttrycker bestämt att Utrikesdepartementets bedömning är felaktig 

eftersom det inte är en samlad riskbedömning, och han fortsätter arrangera resor till länder 

Utrikesdepartementet avråder ifrån så länge kunderna fortfarande är intresserade. Jutvik 

menar dock att detta intresse avtar vid oroligheter, varför det påverkar resandet vare sig han 

vill eller inte. Trots det visar teorin att säkerhetsfrågor ändå inte är lika viktiga som 

exempelvis flygpriser för kunders beslutsfattande. Inte heller infrastruktur ser Jutvik som det 

viktigaste kravet på ett resmål, i och med att de resor som Läs och res producerar ska vara 

autentiska och inte bekväma. Dock arrangerar de enbart resor till områden med exempelvis 

befintlig kommunaltrafik, vilket kan kopplas ihop med teorin som uttrycker att förbättring av 

transportmedel och kommunikationer är en av orsakerna till att den internationella turismen 

har ökat.  

 

Det är enligt teorin av vikt för resebyråer att bestämma vilken målgrupp de ska vända sig mot 

och utefter dem ta fram lämpliga produkter. Gustafsson (1998) nämner att de två vanligaste 

faktorerna som reducerar framgången hos nya produkter är just brister i värderingen av 

marknadspotentialen, samt att produkten inte tillfredställer behov och önskemål hos 

prioriterade målgrupper. Dock är det enbart de mindre resebyråerna som skapar resor med 

vissa målgrupper i åtanke. Travelnet Gotland söker kunder som är köpstarka idag, eftersom de 

kan inte erbjuda de billigaste resorna, utan snarare nischade till ett högre pris. Även Läs och 
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Res arbetar utifrån målgrupper när de utvecklar sina resor, främst för att deras resor innebär 

mer eller mindre fysisk ansträngning. Detta i enlighet med Berggren och Tydén (2001) som 

uttrycker att researrangörer idag specialiserar upplevelser mer och mer efter olika 

intressegrupper, åldersgrupper etc. De större resebyråerna väljer inte målgrupper innan 

utveckling av ett nytt resmål, utan utvecklar resmålet först och ser därefter till vilka 

målgrupper det kan attrahera. Kotler et al (2006) påpekar att företag i servicebranschen ofta 

struntar i att utreda marknadspotential och målgrupper vid planering, då de ser alla turister 

som potentiella kunder. Detta överensstämmer dock inte med någon av resebyråerna. Även 

om de stora resebyråerna inte ser till målgrupper i de tidiga stadierna av produktutveckling, 

använder de sig av målgruppsanalyser längre fram i arbetsprocessen. 

  

En annan skillnad i arbetsprocess mellan större och mindre resebyråer är mängden research 

som genomförs innan beslut om öppnande av ett nytt resmål. Travelnet Gotland har, enligt 

Widange, inte de finanser som krävs för att undersöka potentiella resmål och åka dit och 

rekognosera. Större företag har möjlighet att göra mer research innan, och de större 

resebyråerna har en mer utarbetad arbetsprocess vad gäller research. Exempelvis skickar 

Apollo ett team för att kontrollera och värdera resmålet, innan beslut tas. Travelnet Gotland 

framhäver att det, eftersom de inte kan kontrollera resmålen själva, är viktigt att samarbeta 

med bra partners och ha förtroende för sina leverantörer. Även Läs och Res är beroende av 

sina partners i de olika länderna, i och med att mycket är beroende av de lokala guiderna som 

tar hand om resenärerna på plats.  

 

För effektiv produktutveckling måste resebyråer, enligt Kotler et al (2006), ha kunskap om de 

aktuella och potentiella kunderna samt deras behov och önskemål. De nämner att detta kan 

undersökas genom kundundersökningar såsom enkäter. De större resebyråerna genomför 

marknadsundersökningar för att ta reda på kundernas åsikter, medan de mindre mer pratar 

med människorna omkring dem för att få kunskap. Widange uttrycker att enkäter visserligen 

kan vara bra som komplement, men det viktigaste för att få kunskap om kunderna är att vara 

tillgänglig i butiken, vara nyfiken och ha en bra relationer med kunderna. 

 

Beslut om genomförande av nya resmål mellan stora och små resebyråer skiljer sig åt. På 

Ving är det koncernledningen i Norden som tar beslutet och på Apollo är det säljbolagen, 

medan det på de mindre resebyråerna sker inom företaget. Dock kan inte de som är ansvariga 

för produktutvecklingen ta beslutet själv på de mindre resebyråerna heller, utan behöver 

konsultera produktkonceptet med ledningen innan beslut om genomförande tas. På Läs och 

Res diskuterar de individer som utvecklar nya resmål med Jutvik för godkännande, och på 

Travelnet Gotland diskuterar Widange med företagets VD innan beslutet fattas. 

 

En skillnad i arbetsprocess är att de större resebyråerna sköter hela processen själv, medan en 

av de mindre främst samarbetar med andra parter vid produktutvecklingen. Danilovic (1997) 

skriver att vissa av stegen i arbetsprocessen är av intellektuellt slag, som planering och analys; 

medan andra har en mer fysisk karaktär, som knytande av nödvändiga kontakter och 

utformning av den konkreta produkten. De större resebyråerna sköter samtliga steg själva, 

medan en av de mindre exempelvis ser till målgrupper och trender själva, men överlåter 

research och knytande av kontakter till sina samarbetspartners, varefter de utformar 

reseprodukten tillsammans.  

 

Uppsatsen visar att det finns vissa skillnader mellan större och mindre resebyråer, vad gäller 

exempelvis målgruppsfokusering, research, resekoncept och beslutsfattande. Dock existerar 

även skillnader inom kategorin mindre resebyråer samt inom kategorin större resebyråer. 
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8. Slutdiskussion 
 

Vi hade inga fastställda hypoteser innan den empiriska undersökningen, men genom vår 

förförståelse trodde vi att produktutvecklingen på större resebyråer var mer organiserad än på 

mindre, och att arbetsprocessen där följde en viss struktur efter någon vald modell; till 

skillnad från de mindre resebyråerna som vi tänkte var mer spontana i sitt arbetssätt. Detta har 

vi fått reda på inte stämde. Varken Ving eller Apollo, som är två av Sveriges tre 

marknadsledande resebyråer, arbetar strategiskt med produktutveckling. Apollo har en mall 

för baskriterier som de beaktar vid val av nya resmål och Ving har ett program för mätning av 

lönsamhet och efterfrågan, men ingen av dem arbetar efter någon modell eller har en speciell 

produktutvecklingsgrupp som fokuserar på just produktutveckling. 

 

Vår undersökning visar på en liknande struktur vid idégenerering på både större och mindre 

resebyråer. Vad gäller trendspaning som idékälla var vår tanke att de större resebyråerna hade 

satt det i system, medan de mindre snarare såg till trender som redan fanns. Så var inte fallet, 

utan de mindre och större resebyråerna i vår undersökning trendspanar i samma utsträckning. 

De mindre resebyråerna följer inte de större resebyråernas exempel, utan är snarare 

föregångare. Travelnet Gotland var exempelvis först med sin Kap Verde-resa på marknaden, 

och Läs och Res har som koncept att erbjuda en annan sorts resor än de större 

 

Fokuseringen på målgrupper kunde tänkas vara mer utvecklad ju större företaget var, men det 

är istället är de små resebyråerna i vår undersökning som använder sig av målgrupper vid val 

av resmål. Detta såg vi som förvånande, men kan förklaras med att val av rätt målgrupp är 

mer kritiskt vid skapande av de mer eller mindre nischade resor som de mindre resebyråerna 

erbjuder. Eftersom de större resebyråerna främst erbjuder charterresor, är målgrupperna ofta 

detsamma och behöver inte fokuseras på i samma utsträckning vid val av resmål. Vill de 

attrahera olika målgrupper riktar de i så fall den färdiga produkten åt lämpligt håll i 

marknadsföringsstadiet. Det kan även ha att göra med den stora marknaden som de större 

resebyråerna säljer resor till; skapar de en bra resa finns det alltid någon målgrupp som är 

intresserad. På mindre resebyråer däremot är marknaden mindre, varför de måste välja den 

mest lämpliga målgruppen redan innan resan skapas. 

 

Vårt syfte var att dels att beskriva resebyråers arbetsprocess vid framtagandet av nya resmål, 

och dels att undersöka skillnaderna i arbetsprocess mellan små och stora resebyråer. 

Resultatet visade att det finns flera skillnader mellan större och mindre resebyråer, men att 

skillnaderna är lika omfattande de små resebyråerna emellan. Att de mindre resebyråerna 

skilde sig i så stor utsträckning beror troligen på deras olikartade inriktningar; Travelnet 

Gotland är främst återförsäljare av resor och har endast den egna produktionen som en mindre 

del av verksamheten, medan Läs och Res enbart producerar egna resor. Ingen av dem 

producerar några typiska charterresor, men Läs och Res har en betydligt skarpare nisch, vilket 

påverkar arbetsprocessen med produktutveckling betydligt. Läs och Res har på grund av sin 

nischade verksamhet ett annat koncept än samtliga av de övriga resebyråerna.  

 

Ett ämne som dök upp både i teorin och empirin, även om det inte direkt berörde uppsatsens 

ämne, var internet. Teorin säger att det internationella resande har utvecklats delvis tack vare 

möjligheten till internetbokning, men att det är ett hot mot resebyråerna. Detta återspeglas i 

empirin, där en av de större resebyråerna uttryckte att internet snarare är en försäljningskanal 

än en konkurrent, medan en av de mindre såg internet som en konkurrent. Att detta kom upp i 

intervjuerna även om det inte efterfrågades indikerar att internet är en stor påverkansfaktor 

idag. 
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8.1 Reflektioner och vidare forskning 
 

I vår undersökning har vi valt att enbart intervjua två representanter från större resebyråer 

samt två representanter från mindre resebyråer, för att kunna gå på djupet i varje intervju. Det 

skulle dock vara intressant att se om resultatet skulle visa sig vara likadant om urvalet var 

större. Finns det någon resebyrå överhuvudtaget som arbetar strategiskt med 

produktutvecklingens första faser? Om ingen gör det, varför är det så? Är det inom 

resmålsutveckling inte av godo att arbeta strategiskt? Har teorierna som förordar strategisk 

produktutveckling fel, eller är de inte applicerbara på just resebranschen? Det skulle även vara 

intressant att se om det existerar några skillnader i arbetsprocessen mellan olika länder. Är det 

kanske enbart i Sverige som resebyråerna inte arbetar strategiskt med produktutveckling?  

 

Uppsatsen visar att de små resebyråerna ofta är föregångare istället för efterföljare, vilket 

skulle kunna vidareutvecklas med begreppen proaktiv och reaktiv; exempelvis undersöka 

nivån av pro-aktivitet mellan större och mindre resebyråer. Uppsatsen visar även att den 

nischade resebyrån skiljer sig från de övriga i arbetsprocess, varför ett ämne för 

vidareforskning skulle kunna vara en jämförelse mellan nischade resebyråer och resebyråer 

som producerar charterresor; detta för att se om arbetsprocessen dem emellan skiljer sig 

tydligare än mellan större och mindre resebyråer. Eftersom internet synes vara en stor 

påverkansfaktor, och de stora resebyråerna verkar se det som ett hjälpmedel medan de mindre 

ser det som ett hot, skulle det även vara relevant att undersöka vilken roll internet spelar vad 

gäller stora och små resebyråer, samt hur de mindre kan vända internet till sin fördel.
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10. Bilaga, intervjumanual 
 

Namn: 

Roll i företaget: 
 

Organisationen: 

 

1. Vad menar ni med produktutveckling i er organisation? 

 

2. Vad utvecklar ni för reseprodukter? (charter, rundresor, paket, aktiviteter?) 

 

3. Vilka arbetar med produktutveckling i er organisation? (Är det en som driver, har ni en 

produktutvecklingsgrupp eller bidrar alla i organisationen med nya idéer?) 

 

4. Vad har du/produktutvecklingsgruppen för arbetsuppgifter?  

 

(Om respondenten med produktutveckling menar reseprodukter utöver nya resmål så 

informera honom/henne om att vi härmed enbart syftar till utvecklingen av nya resmål.) 

 

Arbetsprocessen: 

 

5. Hur börjar produktutvecklingsprocessen? 

 

6. Arbetar ni strukturerat utifrån någon modell? I så fall vilken? 

 

7. Hur genererar ni nya idéer? (Trendspaning, omvärldsanalys, brainstorming?) 

 

8. Vilka källor till idéer använder ni er av? (Interna källor, kunder, konkurrenter, 

leverantörer, media?) 

 

9. På vilket sätt använder ni era kunder för inspiration till nya resmål? (Genomför ni 

exempelvis marknadsundersökningar?) 

 

10. På vilket sätt använder ni era konkurrenter för inspiration till nya resmål? 

 

11. Hur prioriterar ni idéerna till nya resmål? (Vad gör att ni väljer en idé framför en 

annan?) 

 

12. I vilken mån fokuserar ni på målgrupper vid framtagande av nya resmål, och när 

kommer de in i bilden? (Skapar ni resmålen efter en viss målgrupps preferens eller blir 

målgrupperna relevanta först i senare stadier?) 

 

13. Vad gör ni efter att ni har kommit på en idé för att se om den kan genomföras? 

 

14. Vad har ni för krav på det nya resmålet? 

 

15. Hur sker beslutet om genomförande av idén? Vem tar beslutet? 

 


