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ABSTRACT

Title: Internet takes over the traditional travel agent's role
Author: Dan Hassan, Jenny Tang
Supervisor: Kristina Thorell
Type of work: Degree in Sustainable Tourism Development, C-Thesis
Date: Spring 2012
Purpose and questions:
The purpose of this paper is to investigate why the Internet is taking over the
traditional travel agencies. The following questions are used:
• Is there a future for the traditional travel agency which only sell travels in a store?
• Is it possible to compete with companies that sell on the Internet?
• What are the pros and cons between the two?
Method and materials:
This study is both a qualitative and a quantitative approach. Interviews were
conducted with managers of travel agencies and a survey has been made to reach
a deeper understanding and to understand and answer our questions
Main results:
The traditional travel agencies role has changed since the Internet-boom in the
early 21th century. Their role is no longer just to sell trips, nowadays they are also
considered as consultants for clients. Despite Internet's fast progression the last
decade, customers will continue to visit the traditional travel agencies who have
knowledge and unique services that the Internet can not offer. We draw the
conclusion that the Internet will not replace the traditional travel agencies in the
future but instead they will work together to create a better future for the sale of
travels.

Keywords: Tourism, the Internet's development, tourism agencies
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SAMMANFATTNING

Titel: Internet tar över den traditionella resebyråns roll
Författare: Dan Hassan, Jenny Tang
Handledare: Kristina Thorell
Typ av arbete: Examensarbete i Hållbar turismutveckling, C-uppsats
Tidpunkt: VT 2012
Syfte och frågeställningar:
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför Internet tar över den traditionella
resebyrån. Följande frågeställningar används:

• Finns det någon framtid för den klassiska resebyrån där det endast säljs resor i
butik?
• Finns det möjlighet att konkurrera med företag som säljer via Internet?
• Vad är för- och nackdelarna mellan de båda?
Metod och material:
Denna studie är både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Intervjuer har gjorts med
chefer på resebyråer samt en enkätundersökning har gjorts för att få en djupare
förståelse och för att kunna förstå och besvara våra frågeställningar
Huvudresultat:

Den traditionella resebyråns roll har förändrats sedan Internet-boomen som kom i
början av 2000-talet. Deras roll är inte längre att endast sälja resor utan numera
betraktas de även som konsulter för oss kunder. Trots Internets framfart kommer
vi kunder att fortsätta besöka den traditionella resebyrån för dess breda kunskaper
och unika tjänster som Internet inte kan erbjuda. Vi drar en slutsats att den
traditionella resebyrån inte kommer att ersättas av Internet i framtiden men att de
istället kommer att samarbeta för att skapa en bättre framtid för försäljning av
resor.

Nyckelord: Turism, Internets utveckling, Turistbyråer
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1. INLEDNING
1.1 BAKGRUND & PROBLEMFORMULERINGAR

Redan på 1700-talet fanns det en så kallad resebyrå dit potentiella kunder gick för
att boka sina kommande resor. Främst var det överklassen som hade råd med
denna slags lyx. Att göra resandet till en årlig händelse blev allt mer populärt ju
längre historien led. Tack vare flera faktorer som underlättade och gjorde det
möjligt för arbetarklassens människor att resa så expanderades turismbranschen
radikalt på 1900 talet.1

I mitten av 90-talet jobbade cirka 7 % av alla människor i världen inom
turismbranschen, vilket då motsvarade 230 miljoner personer. Under årtiondet
spenderades 3,4 triljoner dollar tack vare turismen och 600 miljoner resenärer
reste runt årligen. Under denna tid växte turismen för fulla cylindrar, då både nya
destinationer växte fram och nya grupper av turister utvecklades. Under den
senaste 10-15 års-perioden har den teknologiska utvecklingen gjort det möjligt för
turister att boka resor via Internet vilket betyder att besöka en resebyrå inte längre
är ett måste.2

Kunden vill att det ska gå snabbt, enkelt och bekvämt att boka en resa och helst
till ett så billigt pris som möjligt. Den virtuella bokningen har gjort det möjligt att
enkelt kunna boka sin resa till ett lägre pris som inte kan erbjudas på de
traditionella resebyråerna. Internet erbjuder samma resor och erbjudanden som en
fysisk resebyrå erbjuder förutom den direkta kontakten mellan kund och
försäljare.3 Detta utgör ett hot mot den traditionella resebyrån då mellanhanden
väljs bort. Internet har därför på senaste tiden blivit ett aktuellt ämne för
resebyråer och frågan är ifall dem kommer att behövas i framtiden i samma
utsträckning? Denna fråga har vi som mål att besvara.

1

Orvar Löfgren, Introduction, On Holiday: A history of vacationing, University of California

Press 1999
2

Piers Brendon, Thomas Cook: 150 year of Popular Tourism, Seeker & Warburg 1991

3

Barnett M och Standing C.” Repositioning travel agencies on the Internet” Journal of Vacation

Marketing 2001
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1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING
Syftet med föreliggande studie är att belysa hur Internets framväxt påverkar
resebyråns roll och funktion. För att uppfylla detta syfte har följande
frågeställningar formulerats:

Frågeställning
• Finns det någon framtid för den traditionella resebyrån där det endast säljs resor
i butik?
• Finns det möjlighet att konkurrera med företag som säljer på Internet?
• Vad är för- och nackdelarna mellan de båda?

1.3 AVGRÄNSNING
Vi har valt att intervjua två välkända resebyråer som har mer än 200 anställda runt
om i Sverige. Dessa resebyråer säljer flera typer av resor och har både en fysisk
verksamhet samt en hemsida på nätet där Internetbokningar sker. Denna
avgränsning valdes eftersom vi vill fokusera och få en inre syn av resebyråerna
och hur Internet har påverkat deras verksamhet. Vi valde att inrikta vår
undersökning mot två resebyråer i Halmstadområdet på grund av att
resursbegränsningar i form av pengar och tid var liten. Vi valde också att inrikta
oss på Internetbaserade enkätundersökningar för att få en statistik av vad det
svenska folket tycker om resebyråer och Internets påverkan och hur det har
förändrat sättet av att köpa resor. Vi satte en avgränsning på 35 utskrivna enkäter
till människor över 60 år för att få en innefattande åsikt på hur de äldre tycker.
Sedan gjordes även en Internetbaserad enkätundersökning till alla under 60 år för
att få ett resultat vad dessa målgrupper tycker. Detta val gjordes för att
undersökningen skulle få en helhetsbild av vad det svenska folket tycker angående
resebyråer och Internet.

1.4 DEFINITION AV BEGREPP
Nedan följer våra definitioner av begrepp som förekommer i uppsatsen.

Fysisk resebyrå – En resebyrå som är lokaliserad på en fysisk plats och
tillhandahåller reserelaterade tjänster till kunder. Denna typ av resebyrå har alltså
inte enbart verksamhet på Internet utan har även ett kontor där kunder kan besöka
8

personal som är specialiserad på att utföra tjänster som bland annat innefattar att
ge information om resmål, resplaner och priser och erbjuda expertkunskap om
områden som kunden kan tänka sig att besöka. 4

Traditionell/Klassiska resebyrå – De fysiska resebyråer som fanns innan
Internets uppkomst men som idag är bortmarginaliserade av resebyråer som utför
en stor del av sina tjänster på Internet. (ibid.)

”Word of mouth”- Är en sorts marknadsföring som förlitar sig på att nöjda
kunder sprider budskapet vidare. Branscher där kontakten med kunderna är stor är
word of mouth livsviktigt. 5
Virtuellt- Något som inte är fysiskt verkligt och simulerat, t.ex. Internet. 6

Internet- världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och
lokala

nät

där

hundratals

miljoner

datorer

kommunicerar

enligt

kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen. Via Internet sprids vidare
video och ljud, som musikstycken och långfilmer, till persondatorer. Video- och
ljudsändningar i två riktningar, t.ex. för möten och undervisning, växer snabbt.
Direktkontakt mellan personer via gemensamma textfönster och mötesplatser,
chatting, har nått hög popularitet.7

Facebook- Är en webbplats där det går att hålla kontakten med vänner och lära
känna nya människor. Varje användare lägger upp en personlig profil. På
profilsidan kan användaren lägga upp sina kontaktuppgifter, berätta om sig själv
och publicera bilder. Profilerna knyts ihop till olika nätverk. Användarna kan
skriva meddelanden till varandra. Det går att välja om alla i nätverket ska kunna
4

Magnus Bohlin/Jörgen Elbe (red), Utveckla turistdestinationer. Ett svenskt perspektiv,

Uppsala publishing House 2007
5

Stephen J Page, Paul Brunt, Graham Busby and Jo Connell, Tourism: A modern

Synthesis, First Edition, Thomson Learning 2001
6

Aegis förlag, I Transformation, kulturen i den virtuella staden, Aegis förlag,

Lund 1998
7

http://www.ne.se/enkel/internet
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läsa dessa meddelanden eller om det bara är den som skickar och den som tar
emot som får se vad som skrivs. 8
1.5 DISPOSITION
Här presenterar vi vårt upplägg i korthet.
Kapitel 1: Presentation av begreppen som finns inom turismen där resebyrå och
Internet är i fokus. Här presenteras även vårt syfte och frågeställningar
tillsammans med uppsatsens disposition.
Kapitel 2: Teoretiska utgångspunkterna där även tidigare forskning gjorts. I detta
kapitel kommer ni även att få läsa om vår teoretiska förståelse kring våra
forskningsfrågor.
Kapitel 3: Beskrivning av hur vi gick till väga samt vilka metoder som användes.
Kapitel 4: Det empiriska materialet presenteras i en sammanställd text.
Kapitel 5: Den slutliga resultatredovisningen där vi sammanfattar och ger svar på
de 3 frågeställningarna.
Kapitel 6: Analys och slutsatser.

8

www.facebook.com
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER & TIDIGARE FORSKNING

2.1 INLEDNING
Internetfenomenet är något nästan alla i världen på något sätt blivit berörda av
trots att det endast funnits i cirka 30 år. Det är inte bara en hobby där det spelas
olika spel och människor chattar, utan idag kan vi styra hela våra liv från datorn
via Internet, på gott och ont. Vi betalar våra räkningar, har videokonferenser med
samarbetspartners på jobbet, skickar våra CV:s för att ansöka om jobb, skickar in
våra läxor till lärare på mail etc. I synnerhet i Sverige är vi så gott som beroende
av Internet och det är nästan svårt att klara sig utan, vilket har påverkat en stor
grupp i vårt samhälle, pensionärer. Denna grupp har inte haft chansen att lära sig
Internet på samma sätt som yngre generationer, vilket har resulterat i ett slags
utanförskap. Internet har även ”tvingat” företag att agera och anpassa sig till den
moderna teknologi som Internet fört med sig för att klara av att konkurrera. 9

2.2 INTERNETS FRAMVÄXT
Internet slog igenom i början av 90-talet. Men innan dess var det en lång process
som ledde till just detta skede. Internets föregångare ARPANET kom redan på 60talet då amerikanska forskare lyckades få en dator på UCLA (University of
California, Los Angeles) att kommunicera med en dator på ett annat
forskningsinstitut. Syftet med ARPANET var att undgå utslagna nätverk och
hanteringen av avbrott. (ibid.) I början av 80-talet tog utvecklingen fart på riktigt
och skapade ett datanät där fler och fler blev aktiva. Första IP-adressen i Sverige
registrerades 1984 på Chalmers tekniska högskola. Vid denna tid fanns endast
Telnet, e-post, FTP och några andra tjänster, däremot fanns inte webbsidor som vi
använder oss av idag. 10

9

Peter Dahlgren, Kapitel 1 Internetåldern. Internet, medier och kommunikation, Författarna och

Studentlitteratur 2002
10

Aegis förlag, Kulturen i den virtuella världen, I Transformation, kulturen i den virtuella staden,

Aegis förlag, Lund 1998
Peter Dahlgren, Kapitel 1 Internetåldern. Internet, medier och kommunikation, Författarna och
Studentlitteratur 2002
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Vid millennieskiftet började företag satsa pengar på att designa webbsidor och
göra sig mer tillgängliga på Internet för att sälja varor och tjänster.11

I dagens läge använder 35 % av världens befolkning sig av Internet vilket är cirka
2,7 miljarder människor. Detta är en dramatisk förändring jämfört med 1997 då de
började samla statistik och knappt 4 % av världens befolkning använde sig av
Internet. Det finns inget i dagens läge som talar för att Internets utveckling
kommer att avta.12

Idag är det svårt att tänka sig en värld utan Internet. Speciellt i ett land som
Sverige där allt i princip styrs av Internet och vi kan få nästan alla ärenden
omhändertagna via nätet. Vi betalar t.ex. våra räkningar via bankens Internetsida,
studenter skickar in sina uppgifter via mail istället för att lämna in pappersblad.
En ny teknologisk trend som styrs via Internet är virtuella videokonferenser och
möten, vilket betyder att vi inte behöver åka en lång sträcka för ett möte då vi kan
träffa personen virtuellt på en skärm, vilket känns som att personen är i rummet
med direkt ljudöverföring. Det här sättet att göra affärer på sparar företag mycket
av sina resurser på resekostnader som istället kan spenderas på något annat.13

En annan ny teknologi där det lyckats integrera Internet är mobiltelefoner.
Mobiltelefoner ägs numera av nästan alla och i Sverige finns det fler
mobiltelefoner än invånare.14
Mobiltelefoner eller ”smartphones” som de ofta kallas har gjort att vi är ännu mer
lätt tillgängliga i den virtuella världen och detta gör att vi aldrig behöver känna
oss ensamma. Förutom smartphones finns det även Ipads och liknande teknologi
som skapat ett alternativ för användaren som inte vill bära med sig en dator eller
vill ha en större skärm än en mobiltelefon.

11

Aegis förlag, Kulturen i den virtuella världen, I Transformation, kulturen i den virtuella staden,

Aegis förlag. Lund 1998
12

http://www.internetstatistik.se/artiklar/drygt-en-tredjedel-av-varldens-befolkning-anvander-

internet/
13

http://www.vcgpress.com/2011/06/videokonferens-eller-fysiskt-mote-ovantat-samarbete-ger-svar/

14

http://mindpark.se/mobilen-anvands-allt-mer-i-sverige/
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Frågan är hur vi människor hade reagerat om Internet hade försvunnit helt
plötsligt av någon anledning från våra liv. Många påstår att dem knappt kan klara
sig när ens mobilbatterier tar slut i ett par timmar. När millennieskiftet närmade
sig var det diskussioner om att datorerna i världen inte skulle klara av skiftet till
ett nytt årtusende som innebar ett nytt tänkande för datorerna. Det kallades
för ”Y2K-problem”.15 Rädslan var att samhället som redan då var styrt till större
del av datorer skulle sluta att fungera och att det skulle skapa totalt kaos. Detta
skapade oro bland företag och statliga myndigheter som var rädda att förlora
kontrollen. Lyckligtvis inträffade inte den hypotesen utan skiftet klarades av utan
större problem. Buggar rapporterades endast på enstaka platser i världen. (ibid.)

En ny studie om effekterna av online och digital teknik på människors liv i
Storbritannien fann att mer än hälften av de tillfrågade personerna kände sig
"upprörda" över att fråntas Internetuppkoppling även under en kortare tid.16

Omfattningen av människors digitala beroende i sina dagliga liv avslöjades av
konsumentforskningsspecialisten Intersperience i ett nytt projekt kallat "Digital
Selves". Projektet som kartlagt ett nationellt representativt urval av mer än 1000
personer från 18 år till över 65 år, frågade folk om sina digitala liv inklusive deras
attityder och användning av Internet, smartphones och andra anslutningsenheter.
Projektet omfattade även kvalitativ forskning, bland annat utmanades deltagarna
att gå igenom en hel dag utan att använda teknik. Att ge upp tekniken anses av
vissa vara svårt som att sluta röka eller dricka, medan ett antal deltagare beskrev
det "som att ha mina händer avhuggna", och en annan kallade det "min största
mardröm”.(ibid.)

Ett stort antal människor hade fuskat genom att slå på TV eller radio eftersom de
inte ansåg det som teknik. Andra godtog utmaningen dock ändrade sina
mobiltelefoner till tyst-läge för att de ansåg att vara bortkopplad en hel dag var
helt otänkbart.

15

http://news.cnet.com/Y2K-not-expected-to-crash-U.S.-utilities/2100-1091_3-235048.html

16

http://www.intersperience.com/news_more.asp?news_id=39
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Många deltagare tyckte att det var oerhört svårt att motstå frestelsen att gå online,
speciellt för de personer där onlinekommunikationen utgjorde en stor del av deras
vardag och sociala samverkan med andra människor. Totalt 40 % av befolkningen
kände sig "ensamma" när de inte ägnade sig åt aktiviteter som sociala nätverk, epost, SMS eller titta på sin favorit tv-kanaler.17

Yngre personer, som tenderar att vara tyngre användare av sociala medier, fann
det svårast att ge upp tekniken, medan äldre personer över 40 år i allmänhet
klarade sig lättare när de var avskurna från digitala anslutningar. Endast en
minoritet av de tillfrågade ställde sig positiva till tanken att vara utan en
Internetanslutning, med 2 % som säger sig klara det utan några problem. (ibid.)



53 % av britterna känner sig upprörda när de berövas Internet



40 % av de tillfrågade kände sig ”ensamma” när de inte kunde logga in
online



Utmaningen att vara 24 timmar utan digitala enheter beskrevs som en
”mardröm” (ibid.)

2.3 IT SAMHÄLLETS FRAMVÄXT
Teknologin har haft en snabb och utbredd utveckling det senaste seklet över hela
världen. Den största förändringen inom turismindustrin har varit flygplanens
utveckling som gjort världen mycket mer lättillgänglig för den vardagliga
personen. Platser som vi bara hörde om i sagor, innan flygplanens uppkomst, går
lätt besöka i dagens värld utan några som helst problem, och till en allt mer billig
peng ju mer flygbolagen och resebyråer pressar sina priser för att locka resenärer.
(ibid.)

I dagens läge är det inte flygplanen som står för den största utvecklingen inom
turismen, utan IT (Information Technologies), som Internet är en del utav.
Internets framväxt de senaste tjugo åren har varit utbredd över hela globen och har
sammanlänkat och globaliserat världen på ett unikt sätt, likt flygplanen, fast på ett
mer virtuellt plan. Detta innebär att användningen av en rad av elektroniskt,
17

http://www.intersperience.com/news_more.asp?news_id=39
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datorbaserade och kommunikationsbaserad teknik i allt större utsträckning
används för att hjälpa drift och utförande av affärsprocesser inom turism. 18

Detta har varit väldigt hjälpsamt för turistbranschen och dess företag då det
möjliggör ett kvickare, bekvämare, enklare och framför allt billigare sätt för
kunden att köpa resor och söka information via Internet t.ex. Innan Internets
tillkomst

var det resebyråer som dominerade och hade monopol på

turistmarknaden och försäljning av resor till allmänheten. Då som nu får kunden
betala en extra avgift (arvode) till resebyråerna för servicen, detta är ett av sätten
som resebyråerna tjänar pengar på. 19 Utvecklingen har kommit långt inom ITvärlden till att det nu är möjligt att skräddarsy sin egen resa på samma sätt som det
gör på en resebyrå, vilket har varit resebyråernas kännetecken innan.

Sverige är Europas Internet-tätaste land enligt SCB och Eurostats statistiker.
Annars är det norden som toppar med flest Internetanvändare per capita.
Nederländerna är ett undantag i toppen. Lägst antal frekventa användare i Europa
har Rumänien och Bulgarien, som ligger på 24 % respektive 37 %.20
Statistiken visar att svenskarna använder sig väldigt mycket av Internet, det är allt
från att kolla på nyheter till att handla varor på nätet och just boka resor.
Statistiken visar även att i dagens Europa har 7 av 10 hushåll tillgång till Internet.
Detta är en ökning från 2006 med hela 51 %. Utav dessa 70 % har 50 % tillgång
till bredband.
Internetanvändare per 100 invånare (antal frekventa användare per land) 21
1. Sverige 80
2. Nederländerna 79
3. Danmark 78
4. Finland 76

Internets framfart är inte endast stor i Europa. Enligt färsk statistik från Eurostat
2010, var andelen människor som använde Internet i världen 30 %. De ska
18

Peter Dahlgren, Internet, medier och kommunikation, Författarna och Studentlitteratur 2002

19

http://www.businessclass.se/artiklar/234-businessclass-resebyratest-2011-introduktion-page2.html

20

http://www.internetstatistik.se/artiklar/sverige-i-topp-hogst-andel-frekventa-internetanvandare-i-eu/

21

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables
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jämföras med 2005 när andelen Internetanvändare i världen låg på 16 %. Det är en
fördubbling på 5 år. 22 Detta påvisar att Internet är en del av framtiden och om
användare antalet ständigt ökar som tidigare år, kommer turistmarknaden att
fortsätta bli större och mer lönsam.
2.4 ÄLDRES INTERNET VANOR
Internet är fortfarande en relativ ny slags teknologi som inte funnits i mer än cirka
trettio år. Trots att det kan tyckas att Internet finns överallt i vårt samhälle finns
det en grupp som är bortglömd och som inte är lika insatt i Internetfenomenet som
alla andra målgrupper. Denna grupp är pensionärer.23 I ett land där det verkar som
att alla använder sig av sociala nätverk på Internet, och där hela familjer ofta är
medlemmar på Internetflugor som Facebook och Twitter kan det låta lite
förvånande att det finns 1,5 miljoner människor i landet som aldrig använder sig
av Internet, alls. Enligt Internetstatistik.se är det 930 000 av dessa 1,5 miljoner
som är pensionärer som aldrig använder sig av Internet. Huvudsakligen är det de
äldre pensionärerna som är över 75 år gamla som inte använder sig av Internet,
570 000 stycken.24
Med andra ord finns det en stark koppling mellan ålder och nyttjande av Internet.
Ju äldre de är, desto färre blir antalet användare. Det får de äldre i samhället att
känna

sig

utanför.

För

att

motverka

utanförskap

genomförde

Tiohundraförvaltningen.se i Norrtälje ett projekt 2010 som gick ut på att minska
utanförskapet av äldre och introducera dem för Internet. 40 frivilliga
Internethandledare utbildades och hade som uppgift att utbilda de äldre och finnas
till tjänst närsomhelst på dygnet för att svara på möjliga problem som kunde
framstå. Flera liknande projekt har gjorts runtom i landet med positivt resultat.25

Projektet i Norrtälje pågår fortfarande, men redan idag visar statistik att de yngre
pensionärerna använder sig av Internet i större utsträckning än förut. Gruppen som
inte använder Internet minskade från 2009 till 2010 med 180 000 personer, och
minskningen var störst just bland yngre pensionärer med 45 000 personer enligt
22
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hemsidan Internetstatistik.se. Med andra ord visar statistiken ju äldre
Internetanvändare generationen blir desto mindre blir icke Internetanvändare
antalet.26
Skillnaden mellan olika länder i Europa är fortfarande stor och de länder som har
högst andel frekventa Internetanvändare bland äldre i åldrarna 55-74 är
Luxemburg (58 %), Danmark (55 %), Nederländerna (54 %), Sverige (54 %) och
Finland (47 %). I botten hittas länder som Rumänien (3 %), Grekland (6 %) och
Bulgarien (9 %). Dessa länder i botten har en låg Internetanvändning generellt
över hela befolkningen.27

2.5 RESEBYRÅERNAS UTVECKLING
Sedan 1500 år f. Kr då egyptierna vallfärdade runt i Egypten för att besöka Nilen,
Kairo och de gamla pyramiderna som än idag är attraktiva destinationer, har
människorna rest runt jordens alla hörn.28 Att resa är ett eftertraktat fenomen som
vi gör allt oftare. För många är detta ett sätt att komma bort från vardagslivet,
besöka välkända platser, koppla av på en kritvit strand och uppleva kultur och mat
från platsen den härstammar ifrån.
Runt 1700-talet skapades företag som vi idag kallar ”resebyråer”, ett företag som
säljer resor till platser folk drömmer om. Den första resebyrån öppnade 1758 i
England. Sedan dess har företagsidén expanderat runtom i världen.

I mitten av 90-talet jobbade cirka 7 % av alla med arbete i världen inom
turismbranschen, vilket då motsvarade 230 miljoner personer. Under det årtiondet
spenderades 3,4 triljoner dollar på turismen och 600 miljoner resenärer reste runt
årligen. Under denna tid växte turismen snabbt, då både nya destinationer växte
fram och nya grupper av turister utvecklades. De länder i världen som spenderar
mest pengar på sina resor är amerikaner, tyskar och på tredje plats japaner.

26
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Turistorganisationerna förutser att runt år 2020 kommer 1,6 biljoner av världens
7,8 biljoner människor att resa utomlands. 29

Först under mitten av 1800-talet började de moderna resebyråerna växa fram.
Thomas Cook (2007 fick ett företag grundat efter honom, Thomas Cook Group)
utvecklade ”paketresor”, där transport, aktiviteter och boende var inkluderat.
På 20-talet blev resebyrån den vanligaste plats att besöka för att köpa resor. I
början besökte medelklassen och överklassen resebyråerna men så snart
paketresorna blev populärare hade även arbetarklassen råd att använda sig av
resebyråerna.30

Utvecklingen har gått spikrakt upp för turismbranschen. I dag kan dessa
resebyråer skräddarsy kundens resa i minsta lilla detalj. Från flyg och hotell till
aktiviteter och mat. Tack vare människans behov av bekvämlighet utvecklas
turismen hela tiden inom service.

2.6 IT I RESEBYRÅER I DAG
IT:s framfart i turismbranschen är sedan länge utvecklad. Runt millennieskiftet då
IT-bubblan var som störst lade många företag inkluderat turistföretag mycket kraft
och kapital på att skapa en snygg och användarvänlig webbsida. 31 I dagens
turismindustri är det absolut nödvändigt att ha en webbsida då det finns tillräckligt
många användare som surfar. Som nämnt tidigare under rubriken IT-samhällets
framväxt använder 80 % av Sveriges befolkning Internet dagligen.32 Detta skapar
en stor efterfrågan hos konsumenterna på att det ska finnas alternativ att köpa
önskade varor eller tjänster, vad det än kan vara.

Vissa av de reseföretag som har väl utvecklade webbsidor för sina kunder att surfa
på är Ving, Apollo, Fritidsresor, Solresor etc. På hemsidorna går det att göra det

29
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mesta som skulle kunna göras i en vanlig resebyrå t.ex. skumma igenom hotell,
kontakta återförsäljare för frågor, boka resa med mera.
Apollo säljer 60 % av sina resor på nätet och resterande i butiker och
återförsäljare. Solresor har liknande siffror där majoriteten av deras resor säljs på
nätet och endast 30 % i butik. (ibid.) De fyra resebyråer som vi kontaktade hade
alla den dominerande delen av sin försäljning via Internet. Detta påvisar att
Internetförsäljningen har gått om butiken i försäljningssiffror, och det också med
stor marginal.

Men det är inte endast resebyråer med butik som har försäljning av resor på
Internet. Vissa företag inriktar sin försäljning endast på webben. Några sådana
exempel är Sembo.se, Resfeber.se, Travelpartner.se med flera

Tesen om att Internets framfart inom turistbranschen är stor, skrivs det om i boken
Tourism; a modern synthesis som förklarar att bokningar för hotell online i
Europa ökade från 4 miljarder Euro till 10 miljarder Euro på bara tre år, och enligt
forskare skulle denna siffra öka upp till 70 miljarder Euro till slutet av 2011, allt
eftersom Internets tillgänglighet blir allt större och nya lösningar och idéer
ständigt gör köpprocessen mer simpel för den genomsnittlige konsumenten.
Forskning från 2007 utförd av fool.co.uk visade att 36 % av britterna spenderade
10 timmar att hitta den perfekta semestern, jämfört med 21 % som föredrog att
lägga ner samma tid fast på att ta hand om sin ekonomiska situation.33

Men dessa siffror betyder inte att det är helt bekymmersfritt och säkert att köpa
resor och tjänster via nätet. Många avstår från att köpa på nätet för att det anses
vara för riskabelt och det finns en växande oro bland vissa konsumenter över
inköp av produkter online på grund av säkerhetsproblem med betalning av dessa
tjänster. Uppkomsten av oönskad marknadsföring på nätet har inneburit en era av
skräppost och identitetsstöld. (ibid.)
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Ett annat problem för företag som säljer resor på nätet är att lönsamhet inte är stor.
Kostnaden för investering av teknologi och den höga kostnaden av att
marknadsföra sig för att dra till sig konsumenter gör att många företag kämpar för
överlevnad. Det är även svårt att skaffa en stamkunds bas då online-köpare oftast
dras sig dit priset är lägst och där det finns mest tillgänglighet. (ibid.)
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3. METOD

3.1. VETENSKAPLIGA TEORIER
Vi har valt att grunda vår studie på positivismen. Positivismen är en teori som
baseras på naturvetenskap. Kunskapen är kumulativ, dvs. kan byggas på med ny
kunskap. Den kan tillämpas oberoende av geografisk position och/eller tid, den
bygger på siffror och har distans till undersökningsobjekt eller fenomen.

Positivism är en term som är grundat på att genom vår sinneserfarenhet få ut
kunskap. Detta är det mest utvecklade stadiet i samhället i antropologiska
(människans evolution). Positivism begränsar sig endast till fakta och undersöker
inte de underliggande orsakerna till problemen. 34

Den allra vanligaste metoden att använda sig av är positivismen vilket vi gör är med
en enkätundersökning där olika individer ställs inför identiskt formulerade frågor
och svarsalternativ. Det innebär att vi inte tar hänsyn till individernas
bakgrundsvariabler utan istället tar hänsyn till deras ställning eller attityder. Vi
kommer att använda oss utav anonyma svarsalternativ som ”ja”, ”nej” och ”vet
inte”.

Poängen med metoden är att det är exakt likadana frågor och vi behandlar

alla svarsalternativ och samma svar, oavsett individ. Enligt Andersson (1979)
innebär det att man måste ”se bort från det specifikt personliga hos personerna”
som deltar. (ibid.)

Målet är att förklara och besvara varför-frågor. Vi har inte tillräckligt med
kunskaper för att avgöra hur påverkningsrelationen ser ut; vi vet bara att fakta och
kunskapen vi har hänger samman med undersökningarna vi kommer att utföra.

3.2 ABDUKTIV ANSATS
Enligt Jacobsen (2002)35 finns det två olika strategier att använda sig av för att få
grepp om verkligheten. En av metoderna är den deduktiva ” från teori till empiri”
som innebär att få fram förväntningar om en världsbild och därefter samla
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information för att se om förväntningarna stämt in med verkligheten. Nackdelen
med denna strategi är att sökandet efter teori kan begränsas och att missa viktig
information är en hög risk. (ibid.) Detta kan ske eftersom den som forskar enbart
söker stöd/information för ett redan skrivet svar, det kan leda till att det stödjer
förväntningarna han/hon hade i början av undersökningen. Den andra metoden är
den induktiva ansatsen vilket innebär att forskaren samlar in empiri utan att ha
alltför många antaganden på förhand. Det är viktigt att vara öppensinnad inför
uppgiften.
Eftersom vi använder oss av en blandning av de båda metoderna innebär det att vi
jobbar mer abduktivt.
3.3 URVAL
Vårt mål med undersökningen är att spegla hela befolkningens åsikter. Vi vill inte
bara rikta oss mot en grupp i samhället då vårt syfte berör alla våra samhällsgrupper.
Icke sannolikhetsurval är den urvalsmetod som passar vårt syfte bäst eftersom vi
vill få en insikt över hela Sveriges population. Mer specifikt använder vi oss av
kvoturval som innebär att ta hänsyn till olika gruppers storlek genom att dela in
populationer i demografiska grupper. 36

Denna metod är användbar om man vill vara säker på att en mindre grupp, fast ändå
intressant, kommer med i undersökningen. Mer konkret innebär det att vi kommer
att använda oss av fler än ett forum där vi sprider våra enkäter. Till exempel vet vi
tack vare tidigare forsknings-avsnittet att majoriteten av pensionärer inte använder
sig av Internet där vi hade tänkt lägga upp våra enkäter. Vi kommer istället att
besöka pensionärerna på plats i en Bingohall i Halmstad. Vi har kontaktat
Bingohallens funktionärer och de har bekräftat för oss att uppemot 70-80 % av
människorna som kommer in för att spela är pensionärer. Resten av populationens
målgrupper går att nå via Internet och sociala nätverk som Facebook-statistik
påvisar: Hela 51 % av Sveriges befolkning använder sig av Facebook, vilket
motsvarar 4,6 miljoner människor.37

36
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3.4 TYP AV METOD
Den kvalitativa och kvantitativa metoden skiljer sig på så sätt att den kvantitativa
metoden ägnar sig mer åt sysslor som går att beskriva med siffror medan en
kvalitativ metod är användbar när målet är att gå på djupet i en observation. (ibid.)
De två vanligaste sätten av de kvalitativa metoderna är observation och intervjuer.
Vid en observation gör observatören en iakttagelse i eller av en miljö, skriver
Annika Eliasson i sin bok Kvantitativ metod från början.38
Vid kvalitativa intervjuundersökningar går det ut på att ställa frågor till den
intervjuade och dokumentera resultatet gärna genom inspelning men även genom
att anteckna. De flesta intervjuer görs oftast med en enskild person som blir
intervjuad, ibland görs det gruppintervju där de intervjuade uppmuntras till
diskussion.
Den kvalitativa metoden används för att undersöka och förstå hur människor
upplever sammanhanget de ingår i samt hur världen uppfattas vara. Det kan sägas
att en kvalitativ undersökning används för att komma in genom dörren medan den
kvantitativa metoden står utanför. Med hjälp av båda har vi både en insider så väl
som en outsider. Lämpligast att använda sig av den kvantitativa metoden är om våra
förhandskunskaper är goda inom ämnet som undersöks, eftersom vi inte har
tillräckligt goda kunskaper bestämmer vi oss att använda båda metoderna. (ibid.)
Den kvantitativa metoden är bra för att kunna säga något om stora grupper även om
resurserna bara räcker till att undersöka en mindre grupp. (ibid.) Den lämpar sig
också bättre än kvalitativa metoder eftersom den täcker in flera olika områden i en
undersökning. En annan fördel med kvantitativ metod är att den inte är lika
tidskrävande som kvalitativ metod då den inte går in på djupet.
Vi har valt att använda oss av både den kvalitativa och den kvantitativa metoden.
Med hjälp av våra frågeställningar vill vi gå in på djupet och ta reda på vad
resebyråerna själva har att säga genom kvalitativ intervju, men också undersöka vad
den breda folkmassan ute på gatorna tycker genom kvantitativa enkäter. Detta
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kommer att ge en tydligare uppfattning av vårt syfte: Finns det någon framtid för
den klassiska resebyrån där det endast säljs resor i butik?
3.5 METODTEKNIKER
Den metodteknik som passar vårt syfte bäst är en kombination av den kvantitativa
och den kvalitativa metoden. Vi väljer att använda oss av båda metoder eftersom
vår undersökning är en omfattande sådan med många faktorer att ta hänsyn till.
Som vi tidigare nämnt väljer vi kvalitativ metod för att få en uppfattning av vad
resebyråerna har att säga. Den kvantitativa metoden tillämpar vi för att få
uppfattning om folkets åsikter. Med den kvantitativa undersökningen kommer vi
att använda oss av olika enkätmetoder för att nå de målgrupper vi är ute efter. Vi
vill få en bred uppfattning av vad alla åldersgrupper i det svenska samhället har att
säga i denna fråga. Därför kommer vi att använda oss av både den ”klassiska”
enkätmetoden där papper trycks samt av en enkät som ligger ute på Internet. På så
sätt kommer vi åt den äldre generationen, som vi i kunskapsöversikten förklarar,
inte har stor erfarenhet av Internet och även den yngre generationen som använder
sig mycket utav den virtuella världen. 39
För att nå ut till de äldre generationerna så kan det vara bra att besöka en plats där
denna grupp är samlad, t.ex. någon slags förening (bingohall). Om den som ”äger”
platsen ger tillstånd till att genomföra undersökningen och till och med uppmuntrar
till att svara på enkäten, kan man mycket väl få svar från de allra flesta av
respondenterna 40 . Det är också bra om vi kan vara närvarande vid tillfället då
respondenterna svarar på enkäten, på så sätt kan vi svara på eventuella frågor om
något är oklart. (ibid.)
För den Internetbaserade enkäten är det viktigt att kunna täcka in ämnet fullständigt
och systematiskt med frågor för att ge frågeformuläret en tydlig struktur. Det är
viktigt att vara tydlig med frågorna så att de inte missuppfattas av
respondenterna. På så sätt är det även viktigt att förberedelserna är genomtänkta
och perfekta innan de skickas ut eftersom en undersökning inte går att kompletteras
efteråt. (ibid.) Men det är också viktigt att välja rätt forum och att man får de
39
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målgrupperna man är ute efter. Det finns många olika forum att välja mellan men
ett specifikt forum där större delen av nästan alla målgrupper håller till (förutom
pensionärer) är Facebook. I Sverige där större delen av befolkningen har
Internetuppkoppling känns detta sätt att utföra en enkätundersökning väldigt aktuell.
Genom Facebook kan vi enkelt få svar från fler respondenter än vad vi hade fått om
vi skickat runt enkäter fysiskt. Ett annat plus med detta sätt att arbeta är att det inte
kostar något förutom tid jämfört med att trycka ut enkäter.
Vi kommer att använda oss av en Internetbaserad enkätsida som är lätt att
manövrera. Sidan heter easysurvey.se 41 och det är en sida som vi har goda
erfarenheter från då vi använde oss av denna tjänst när vi skrev vår b-uppsats. Det
går att nå ut till en stor grupp respondenter med val av flera svarsalternativ. Ett stort
plus jämfört med andra enkätsidor baserade på Internet är att easysurvey.se är gratis
och riktad till just studenter som skriver sina uppsatser.
Med hjälp av intervjuer kommer vi att använda oss av den kvalitativa metoden.
Intervjumomentet kommer att äga rum i Halmstad i två av stadens resebyråer. De
frågor vi tänkt ställa till resebyråerna skiljer sig från enkätfrågorna på så sätt att de
kommer mer ha att göra med hur dem ser på Internet och hur det påverkar deras
verksamhet. För att dokumentera antecknar vi för hand och då vi är två personer
kan båda ställa frågorna och anteckna. Dokumentation genom inspelning hade tagit
för mycket av vår tid att bearbeta i efterarbetet därför väljer vi att avstå från detta
tillvägagångssätt.42
3.6 TOLKNING & ANALYS
Data analyseras och tolkas genom det resultat som enkätsvaren visar.
Tack vare enkäthemsidan som vi använder oss av kommer vi lätt att kunna ta del av
det data som enkätundersökningen ger svar på. Hemsidan erbjuder ”enkät-verktyg”,
genom denna funktion kommer vi att kunna se svaren som sedan konverterar data
till tabeller och figurer. Detta kommer att underlätta vårt efterarbete markant då vi
själva inte behöver sitta och räkna ut resultaten. De enda enkäter vi kommer vara
tvungna att räkna, analysera och konvertera själva till tabeller och figurer är de som
41
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vi ger ut till grupperna som inte använder sig av Internet och Facebook, i första
hand pensionärer.

3.7 GILTIGHET
• Validitet (giltighet) kommer från 1600 talets engelska och betyder ”med stöd i
fakta”, är ett begrepp som används i modern tillämpning för att beskriva
mätningarnas kvalitet. Det som har mätts uppfattas som relevant och att det vi mäter
hos några få kan också gälla för flera.43
Kvalitativt: Att validera är att se om de som deltagit i undersökningen eller
specialisterna på området upplever data och slutsatser som riktiga. Problem med
sann information är att man har fått tag på fel källor eller källorna inte ger rätt
information.
• Intern giltighet (relevans) menas ifall vi faktiskt mäter det vi tror oss mäta.
Kvalitativt: Om de data vi har samlat in och de slutsatser som vi dragit är riktiga.
Kan kontrollera undersökning och slutsatser mot andra, eller att kritiskt granska
själva resultatet kan pröva den interna giltigheten. (ibid.)
• Extern giltighet(relevans) gäller om resultatet från ett begränsat område exempel
en organisation vid en viss tidpunkt är giltiga också i andra sammanhang som i
andra organisationer. Säger något om i hur hög grad ett utfall kan generaliseras till
att gälla också i andra sammanhang. (ibid.)


Reliabilitet (tillförlitlighet)

Undersökningen måste gå att lita på. Genomförd på ett trovärdigt sätt, ett sätt som
väcker tillit. Den får inte vara förknippad med uppenbara mätfel. Skulle vi få
ungefär samma resultat om vi genomförde exakt samma undersökning en gång till?
När samma mätinstrument eller samma metod för datainsamling ger samma resultat,
säger vi ofta att undersökningen har hög tillförlitlighet. (ibid.)
När en kvantitativ undersökning görs är det viktigt att mätningarna genomförs på
exakt samma sätt oavsett när och var undersökningen genomförs. Vid en kvalitativ
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undersökning är det viktigt att de uppgifter som vi får fram är trovärdiga. Det är
viktigt att inte missförstå personen som intervjuas och därför ser vi det som en
fördel att vi är två som kan vara med och tolka under mätningarna.
För att öka reliabiliteten kommer vi att följa ett antal punkter som förstärker
reliabiliteten i undersökningen. I en kvalitativ undersökning kan man få samma
resultat sätt genom att återkomma till samma begrepp ett flertal gånger. I ett
frågeformulär kan vi ställa flera frågor för att mäta en och samma variabel. I
enkäten är det då viktigt att formulera klara och tydliga instruktioner om hur
undersökningen ska genomföras och att ha tydliga rutiner som genomförs likadant
under undersökningens gång. En annan viktig faktor är att verkligen dubbelkolla att
data har registrerats på rätt sätt och att inget fel har skett under inmatningen av data
i systemet.44
Styrkan med de urvalsprinciper vi valt, icke sannolikhetsurval, är att vi får en klar
bild av alla demografiska grupper i populationer, alltså även pensionärer som spelar
lika stor roll i vår undersökning som alla andra åldersgrupper.45
Ett av problemen som kan uppstå när vi skickar ut enkäterna via Facebook är att
vissa målgrupper kan bli ”bortfiltrerade” eller bortglömda beroende på vilka
kontakter som vi som skickar ut enkäterna har på vår Facebook. Eftersom båda av
oss är studenter runt 24 års ålder kommer även dem flesta av våra Facebook
kontakter och därmed respondenter att ha samma demografiska egenskaper som
oss själva, vilket kan innebära att åldersgrupperna från 35 upp till pensionärer kan
bli underrepresenterade jämfört med vår egen. För att ta lösa problemet till viss
mån har vi valt att dela ut en del av enkäterna (35stycken) fysiskt för att garantera
att ett visst antal äldre är med i undersökningen.

44

Jan Trost, Enkätboken, Studentlitteratur 2007

45

Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur 2010
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4. RESULTATREDOVISNING

4.1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER
I föreliggande avsnitt sammanställs två personliga intervjuer med Magnus
Tollbom från Resia och Ingela Svensson från Ticket Privatresor AB, båda är
chefer för respektive resebyråer i Halmstad.

4.1.1 INTERVJU 1 MED RESEBYRÅN RESIA
Intervju med Magnus Tollbom, Resebyråchef på Resia
Magnus Tollbom är resebyråchef på Resia i Halmstad och har en lång erfarenhet
inom turistbranschen.
Vår första fråga till Magnus Tollbom är vad han anser om Internets inflytande i
dagens resebyråbransch. ”Jättepositivt”, Internet har gynnat Resia och utvecklat
verksamheten mycket de senaste åren och gett verksamheten en extra dimension
till våra kunder”, berättar Magnus. Det används som ett komplement och
hjälpmedel när vi söker efter resor till våra kunder i databasen. Men det finns även
negativa aspekter som Internet har fört med sig för resebyråer. Bland annat att det
är mycket mer konkurrens om kunderna som nu har möjligheten att söka själva
efter resor på Internet och själva gå direkt till källan utan resebyråernas hjälp.
Vi anser oss själva vara konsulter som anlitas av våra kunder att hjälpa dem med
sina behov, men ibland väljer dem att lösa det själva och då förlorar vi pengar på
det. Magnus berättar att det märks att Internet har satt ett ont spår hos
resebyråerna. Det märks speciellt att reguljärflygen och de ”enkla” resorna utan
extra tillval har tagits över av Internet tack vare alla lågbudgetflyg som Ryanair
etc. Samtidigt har det gjort det enklare för kunderna att samla information och nu
har de en bättre idé vad de vill ha när de kommer till resebyrån.
När vi ställer frågan vilken åldersgrupp som besöker Resia främst berättar Magnus
att det främst är familjer som besöker resebyrån då de oftast har många frågor och
preferenser. T.ex. frågor om poolen är barnvänlig, om det serveras barnvänlig mat
osv. Det är även många ungdomar som besöker resebyrån eftersom de vill få
bekräftelse att det val de gjort är rätt. Ungdomar kan ofta vara mer osäkra än äldre
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då det ofta är deras första resa utan föräldrarna och de vill att någon ska berätta för
dem att det resmålet de väljer är bra. Det kommer inte så värst mycket pensionärer
som man kan tro. ”Främst beror det nog på att pensionärer inte reser i samma
utsträckning som de yngre generationerna”, berättar han.
Största delen av Resias försäljning sker helt klart i butik. Ungefär 90 % av resorna
säljs via butik, resten via Internet räknar Magnus snabbt ut. ”Mestadels är det
paketresor och skräddarsydda resor som vi säljer i butik och de enklare resorna
där endast transport ingår sker via Internet”, berättar han.
Vi tog upp frågan hur hans resebyrå konkurrerade med Internets priser som oftast
är lägre. Magnus förklarar, genom att erbjuda så bra service som möjligt så att
kunderna känner sig nöjda och blir återkommande kunder, det är jätteviktigt,
påpekar han. ”Internet kommer aldrig att kunna erbjuda samma service som en
resebyrå. Priserna på resorna vi erbjuder är dem samma som på Internet men vi tar
ett par procent i arvode för servicen. Sen kan kunden kontakta oss med alla frågor
före, under och efter resan som kunden kan ha, vilket Internet inte kan erbjuda i
samma utsträckning.”
Magnus tycker att den största fördelen resebyråer har gentemot Internet är
tryggheten och den personliga servicen som kunden får under hela processen och
att resebyrån alltid finns till hands ända tills att kunden är hemma igen. ”Är det en
kund som t.ex. vill ändra sitt hemresedatum kan det lätt ordnas via två mail. Om
ett problem uppstår som när vulkanen Eyjafjallajökull på Island fick sitt utbrott i
mars 2010 och ett stort askmoln svepte in över Europa lyckades vi få hem våra
kunder säkert trots att flygtrafiken stod helt stilla. Det hade inte gått lika smidigt
om man hade köpt sin resa via Internet” försäkrar Magnus.
Det är just därför som människor köper resor från oss resebyråer, för att vi
erbjuder god personlig service och det skapar nöjda kunder som sprider ordet
vidare till sina nära, vilket skapar ”word of mouth”. Det är många som kommer in
till vår butik och nämner att någon av deras vänner rekommenderade vår butik för
servicens skull. ”En nöjd kund är en återkommande kund” säger Magnus.
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Enligt Magnus ökar försäljningen av resor varje år i deras butik och han tror att
trenden kommer att hålla i sig i många år framöver.
Han tycker att framtiden ser ljus ut för hans resebyrå och resterande resebyråer i
landet. ”Folk kommer alltid att ha behovet av god service som Internet aldrig
kommer att kunna erbjuda”. Han fortsätter med att förklara att det inte går på
Internet att skräddarsy en resa på samma sätt som på en resebyrå, ”frågor dyker
alltid upp, då är det bra att ha någon att fråga”.
4.1.2 INTERVJU 2 MED RESEBYRÅN TICKET AB
Intervju med Ingela Svensson, Säljchef på Ticket Privatresor AB
Ingela Svensson är säljchef på Ticket Privatresor AB i Halmstad och vet det mesta
om turisters behov när det kommer till resor.
Ingela börjar med att berätta att hon tycker att Internet endast har haft en positiv
inverkan på resebyråbranschen. Hon tycker att Internet har gjort att kunden är mer
påläst och har en lite mer hum om vad den vill ha när den kommer till
resebyrån. ”Innan Internets tillkomst tog urvalsprocessen mycket längre tid än vad
den gör idag då man var tvungen att visa kunderna allt från scratch”, berättar hon.
Internet har även gjort det enklare för resebyråerna att hitta resor åt kunden tack
vare en stor databas. Internet har utkonkurrerat resekatalogerna som inte används i
samma utsträckning idag som för 10-15 år sedan.

Ingela berättar också att Internet gjort att försäljningen har ökat för resebyrån då
den kan använda sig utav en kanal extra att hålla kontakten med sina
kunder. ”Idag erbjuder vi hjälp via telefon, resebyrå och Internet till våra kunder
vilket är fantastiskt”, berättar Ingela.
När vi frågar vilken åldersgrupp som främst besöker butiken svarar Ingela att det
är alla möjliga, men främst familjer. Hon tillägger att det är en myt att ungdomar
inte köper resor på resebyråer. ”Ungdomar behöver bekräftelse att de har gjort rätt
val då de vill att allting skall vara perfekt på deras första resa med kompisarna t.ex.
Hon Tillägger att säga att pensionärer är mer pålästa än resten av åldersgrupperna.

Vi ställde frågan till Ingela var största delen av resebyråns försäljning sker,
antingen via Internet eller på resebyrån? Hon svarade att hon inte hade några
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direkta siffror men att hon var säker på att den dominanta delen utav försäljningen
sker på resebyrån.
Det tror hon beror på att det är mycket lättare att skräddarsy en resa när man har
personlig kontakt jämfört med på Internet. ”Människor har många frågor och det
kan vi svara på direkt till kunden vilket Internet inte klarar av”, förklarar Ingela.

Ingela fortsätter med att berätta att det är svårt att konkurrera om priser med
Internet men att resebyråer har en större fördel, vilket är servicen. ”Internet är
snabbare när det kommer till att boka en resa men det slår inte känslan av att hålla
en biljett i handen efter ett köp”, tycker Ingela. Sedan understryker hon återigen
med att säga att Internet aldrig kommer att konkurrera med resebyråer när det
kommer till personlig service. ”Det är nog den största anledningen till varför
kunder besöker oss, på grund av servicen som pågår under hela resans gång”.
Kunderna behöver få höra att de gör rätt val och få lyssna på någon som har
erfarenhet inom området.

Tryggheten är det kunden söker efter, att någon ska hjälpa dem om något går snett.
Ingela berättar att när det var politiska konflikter i Egypten och Tunisien förra året,
som är två stora turistdestinationer som Ticket säljer sina resor till, kunde man
lösa hemfärd för mer än tusen skandinaviska turister på mindre än ett dygn. Vid
sådana situationer fungerar resebyrån som en telefonväxel och informerar
anhöriga som är oroliga om vad som pågår. ”Det klarar inte heller Internet av”,
förklarar Ingela.

Ingela tror att framtiden ser mycket ljus ut för resebyråbranschen tack vare
svenskarnas förkärlek till att resa, speciellt till varmare breddgrader eftersom det
råder brist på värme i Sverige. Hon är inte alls orolig över att Internet ska
konkurrera ut resebyråerna. Ingela berättar att när Internet fick sitt genombrott
inom företag för 10-15 år sedan, trodde hon att alla inom hennes yrke skulle bli av
med sina jobb. Ändå sitter hon kvar och jobbet ser inte alls helt olikt ut jämfört
med då, förutom att Internet fungerar som ett hjälpmedel och underlättar
arbetet. ”Internet skall användas som ett komplement, inget annat”. ”Internet är
bra men inte perfekt” avslutar hon intervjun med att säga.
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4.2 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING
Den 18 april 2012 genomförde vi ett moment av vår enkätundersökning på
Bingohallen i Halmstad där vårt mål var att få de äldres insyn på resebyråer och
Internet. Enligt källor (chefen på Bingohallen i Halmstad) visste vi att majoriteten
av deltagarna i Bingohallen var äldre människor, mestadels pensionärer. Vårt
andra moment i enkätundersökningen var att publicera en enkät på Internet vars
mål var att rikta sig till de yngre generationerna än pensionärer.
Den 23 april 2012 publicerades vår virtuella enkätundersökning och spreds via
utvalda kanaler som Facebook, mail, blogg och diverse sociala medier. Den låg
öppen fram till den 6 maj. Enkätundersökningen som ägde rum på Bingohallen
fick vi ihop 35 respondenter och till vår Internetbaserade enkätundersökning fick
vi ihop 143 respondenter. Sammanlagt deltog 178 respondenter i vår
undersökning varav 112 personer var kvinnor och 66 var män. Den virtuella och
den fysiska enkäten innehöll likadana frågor.

Resultat av Enkätundersökningen:
Fråga 2-3.
Figur 1 nedan visar antalet i respektive åldergrupp som deltog i undersökningen.
I åldergrupperna 18-25 hade vi 104 respondenter, 26-35 hade vi 23 respondenter,
36-45 hade vi 4 respondenter, 45-59 hade vi 18 respondenter och åldersgruppen
60+ hade vi 29 respondenter.
Av dessa respondenter var 83 personer Studerande, 64 personer Arbetare, 22
personer var Pensionärer och 9 personer svarade Annat.
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Figur 1: Respondenternas fördelning i åldersgrupper
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4. Hur ofta reser du per år (minst 1000 km)?
Figur 2 visar att majoriteten 89 % av våra respondenter reser minst 1 gång per år
längre än 1000 km medan 11 % av 178 personer reser mindre än 1 gånger per år.
20 respondenter reser 0 gånger per år medan 75 respondenter reser 1 gång per år.
40 respondenter reser 2 gånger per år och 43 respondenter reser 3 eller fler gånger
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Figur 2: Antal resor per år som är längre än 1000km

5. Hur ofta handlar du resor antingen genom en resebyrå återförsäljare eller på
Internet varje år?
Figur 3 visar att 37,6 % (67 personer) köper 1 resa, 22,5 % (40 personer) köper 2
resor, 21,3 % (38 personer) köper 3 eller fler resor och 18,5 % (33 personer) av
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respondenterna köper inga resor per år via resebyrå återförsäljare eller Internet.
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Figur 3: Antal köp av resor hos en resebyrå återförsäljare eller på Internet per år.

6. Var föredrar du att handla dina resor?
Figur 4 visar att 139 respondenter handlar sina resor via Internet medan 33
respondenter föredrar resebyrå återförsäljare och 6 respondenter handlar sina resor
på annat vis.
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Figur 4: Var respondenterna föredrar att handla sina resor.

Följdfråga på fråga 6: Om du svarade Internet. Vilken är den viktigaste faktorn
att du väljer Internet när du handlar dina resor?
Figur 5 förklarar att 63 % av respondenterna tycker att den viktigaste faktorn när
man handlar på Internet är Priset medan 27 % tycker att den viktigaste faktorn är
Utbudet av resor. Servicen (4 %), Tryggheten (4 %) och Annat (2 %) är dem
minst prioriterade faktorerna vid köp av resor via Internet.

2%4% 4%

Priset
Utbud

27%

Servicen
63%

Tryggheten
Annat

Figur 5: Följdfråga på fråga 6: Om respondenten svarade Internet. Den viktigaste faktor att
respondenten väljer Internet vid köp av resor.

Följdfråga på fråga 6. Om du svarade Resebyrå återförsäljare. Vilken är den
viktigaste faktor att du väljer Resebyrå återförsäljare när du handlar dina resor?
I figur 6 framgår det att Servicen är den viktigaste faktorn när respondenterna (37
%) handlar resor via en resebyrå återförsäljare. Strax efter Servicen prioriteras
Tryggheten (35 %) vid köp av resor hos en resebyrå återförsäljare. Priset (16 %)
och Utbudet (12 %) är inte lika prioriterat när köp sker hos en resebyrå
återförsäljare.
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Figur 6: Följdfråga på fråga 6. Om respondenten svarade Resebyrå återförsäljare. Den
viktigaste faktor att respondenten väljer Resebyrå återförsäljare vid köp av resor.

7. Känner du dig trygg när du handlar resor via Internet?
Figur 7 visar att 81 % av respondenterna känner sig trygga vid köp av resor via
Internet och 19 % känner sig inte trygga att handla på Internet.
19%
Ja
Nej
81%

Figur 7: Trygghet vid köp av resor via Internet.

8. Känner du dig trygg när du handlar resor hos en resebyrå återförsäljare?
Figur 8 visar att hela 85 % av respondenterna känner sig trygga vid köp av resor
via resebyrå återförsäljare och 15 % känner sig inte trygga att handla hos en
resebyrå återförsäljare.

återförsäljare?

15%
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85%

Figur 8: Trygghet vid köp av resor hos en resebyrå återförsäljare.

9. Hur trygg känner du dig när du handlar på Internet?
Figur 9 beskriver mer ingående till vilken grad respondenterna känner sig trygga
när de handlar resor på Internet.
På enkäten fick respondenterna välja mellan 5 trygghetsgrader:
1 = Väldigt otrygg

2 = Under Normalnivå
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3 = Varken eller

4 = Över Normalnivå

5 = Väldigt trygg

38,2 % (68 personer) av respondenter känner sig normaltrygga. 25, 2 % (45
personer) känner sig trygga över normalnivå, 13,4 % (24 personer) svarade att de
känner sig väldigt trygga medan 6,7 % (12 personer) känner sig trygga under
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Figur 9: Trygghetsgraden hos respondenterna vid köp av resor på Internet.

10. Hur trygg känner du dig när du handlar hos en resebyrå återförsäljare?
Figur 10 visar att trygghetsgraden är något positivare jämfört med att handla resor
på Internet. 28 % (50 personer) av de sammanlagda 178 respondenter svarade att
de känner sig varken eller trygga, 26,3 % (47 personer) svarade att de känner sig
trygga över normalnivå, 31,3 % (56 personer) känner sig väldigt trygga när de
handlar hos en resebyrå återförsäljare. Endast 12,3 % (22 personer) kände sig
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Figur 10: Trygghetsgraden hos respondenterna vid köp av resor hos en resebyrå
återförsäljare.

11. Var anser du att man får bästa service?
Figur 11 visar att majoriteten av respondenterna 69 % svarade att den bästa
service får man hos en resebyrå återförsäljare medan de kvarstående 31 % svarade
att Internet ger den bästa servicen.
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Figur 11: Var respondenterna anser att man får bästa service.

12. Vilka anser du ger bäst pris?
Figur 12 visar att 80 % av respondenterna som svarat på vår enkätundersökning
tycker att Internet ger det bästa priset, medan kvarstående 15 % tycker Resebyrå
återförsäljare och de kvarstående 5 % tycker att Annat ger bästa pris.
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80%

Figur 12: Vilka respondenterna anser ger bäst pris.
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5. ANALYS & SLUTSATSER

5.1 INLEDNING
Med hjälp av tidigare forskning och metodsval samt en undersökning kring ämnet
fick vi fram ett resultat. Med hjälp av all information under processens gång har vi
analyserat och dragit slutsatser. Vi anser att det är relevant för uppsatsen. Med
tanke på att vi endast har utfört två intervjuer med resebyrå återförsäljare, kan vi
inte heller dra några statistiskt säkerställda slutsatser utav resultatet från
intervjuerna på samma sätt som från enkätundersökningen, där en större
population deltog.

5.2 ANALYS & SLUTSATS
• Finns det någon framtid för den klassiska resebyrån där det endast säljs
resor i butik?
Enligt representanterna från resebyråerna Resia och Ticket AB butikschefer som
intervjuades, var de båda överens om att det finns en ljus framtid för den klassiska
resebyrån där affärsidén är att sälja majoriteten av sina resor via en fysisk butik
och inte via Internet. Resias chef Magnus Tollbom tycker att resebyråer alltid
kommer att behövas då det alltid kommer att finnas folk med behov av personlig
service. Detta är ett påstående som Ticket AB:s säljchef Ingela Svensson delade
och anser vara den viktigaste anledningen varför människor besöker deras
resebyrå. Hon tillägger att Internet endast används som ett komplement från
resebyråns sida och att endast ca 10 % av alla försäljningar som sker på resebyrån
görs via Internet, resten i butik. Denna hypotes får medhåll från vår teori och
tidigare forskningsavsnitt, som beskriver att alla människor i Sverige inte har
tillräcklig kunskap för att kunna använda sig av Internet och därmed boka resor.
Det är hela 1,5 miljoner människor som inte använder sig av Internet och
majoriteten av dessa är pensionärer som inte är uppvuxna med datorer och
Internet på samma sätt som de yngre generationerna är nämner avsnitt
2.4, ”Äldres Internet vanor”. Detta innebär att dessa människor hade blivit utan
möjlighet att boka resor om Internet konkurrerade ut resebyråerna helt och hållet.
Under intervjun med Magnus Tollbom medgav han att han kände att Internet har
tagit en del av deras kunder främst säger han att det gäller när det kommer till
resor där endast enkla flygresor ingår där kunden inte har något behov av
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personlig service. Det är främst lågpris bolagen som Ryanair och Norwegian som
har stått för den hårdaste konkurrensen. Ingela Svensson berättar att dagens kund
är mycket mer påläst än förr i tiden tack vare Internet vilket har gjort att processen
att handla resor går smidigare och snabbare, vilket hon ansåg vara någonting
positivt. Båda resebyråcheferna var även positivt inställda till Internets påverkan
hos resebyråerna då det även har underlättat deras arbete. Bland annat har Internet
gjort det möjligt att resebyråerna är bättre uppdaterade och har tillgång till en
större databas med resor. Ingela tror sig veta att Internet inte kommer att
utkonkurrera den klassiska resebyrån på samma sätt som den konkurrerade bort
resekatalogen som hon nämner knappt används längre bland kunder.

Enligt figur 4 i enkäten föredrar 18.5 % respondenterna att handla hos resebyrå
jämfört med hela 77.8 % som föredrar att handla resor via Internet. Resterande
svarande hade ”annat” som svar. De som valde att svara Internet gjorde det mest
på grund av att priset (63 %) tilltalade dem främst och den näst viktigaste faktorn
tyckte respondenterna vara utbudet av resor (27 %). När det gäller varför
människor valde en resebyrå återförsäljare var det populäraste svaret Servicen (37
%) och tätt därefter Tryggheten (35 %). Detta påvisar att resebyrå cheferna som
intervjuades delvis har rätt i sitt resonemang där de påstår att kunden söker
trygghet och personlig service när de handlar på en klassisk resebyrå. Detta
resultat kan även tolkas som att Internet är ett mer populärt val bland dagens
konsumenter och att det är priset som är den främsta faktorn till valet. Det är alltså
fyra gånger så många som föredrar att handla resor på Internet än på resebyrå
enligt vår undersökning. Detta är något som avsnitt 2.2, ”Internets framväxt”, från
vår tidigare forskning även påpekar och förklarar. Där beskrivs det att majoriteten
i Sverige använder sig av Internet och att allt fler tar del av webbens egenskaper.
Allt i princip styrs av Internet och vi kan få nästan alla ärenden omhändertagna
via nätet. Vi betalar t.ex. våra räkningar via bankens Internetsida, deklarerar och
skickar skolarbeten via mail etcetera. Ny teknologi utvecklas hela tiden, som t. ex
smartphones och Ipads, och gör oss allt mer beroende av Internet, enligt avsnitt
2.2 ”Internets framväxt”. Idag sker den största framfarten bland äldre och
pensionärer som lär sig att hantera Internet som näst intill har blivit ett krav i
dagens samhälle påpekar avsnitt 2.4. Enligt avsnitt 2.3, ”IT samhällets framväxt”,
är det hela 8/10 svenskar använder sig av Internet vilket visar hur utbrett Internet
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verkligen är i Sverige och detta förklarar även varför allt fler människor väljer att
köpa resor via Internet.

• Finns det möjlighet att konkurrera med företag som säljer på Internet?
I takt med att priset för resor minskar tack vare konkurrensen som tvingar de olika
reseföretagen att pressa sina priser blir den klassiska resebyrån allt mer sårbar
eftersom den har fler extra utgifter som t.ex. personalkostnader och hyra av lokal.
Detta medför att de traditionella resebyråerna måste komma på nya sätt att
förbättra sin verksamhet genom att vara innovativa. Ingela Svensson berätta att
hennes resebyrå Ticket AB har utvecklat en bredare service för kunden att
kontakta resebyrån om problem uppstår. Hon gav som exempel bland annat
problemet som uppstod i maj 2010 då ett askmoln svepte över Europa och
förhindrade alla flygbolag att transportera sina kunder till och från deras
destinationer. Resebyråns kunder kunde då kontakta Ticket AB:s växel som hade
tillkallat extra personal som informerade hur kunderna skulle gå tillväga för att
komma hem. Samtidigt jämförde hon det med resebolagen på Internets kunder
som upplevde samma situation men inte fick samma hjälp då Internetföretag
menar hon inte lägger samma tyngd på service som traditionella resebyråer. Ett
exempel på Internetföretagens dåliga service är t.ex. Ryanairs telefonväxel som
kostar 3 kronor/minuten från Sverige om kunden har behov av kundservice. Helst
hänvisar dessa slags företag till FAQ där de samlar dem vanligaste frågorna. Detta
är väldigt frustrerande för kunden som inte får något tydligt svar på sin fråga,
enligt Ingela Svensson.
Båda de intervjuade resebyråcheferna är överens om att resebyråer överlag måste
bli bättre på att marknadsföra fysiska resebyråers styrkor på ett bättre sätt så att
konsumenterna blir medvetna om vad dem kan få hjälp med och tillslut söker sig
dit mer. Till exempel framhäva att dess Service (37 %) och Tryggheten (35 %)
som vår enkät undersökning även påvisade är de allra viktigaste faktorerna varför
respondenterna väljer att handla på traditionella resebyråer. På fråga 13, ”hur
trygg känner du dig när du handlar hos en resebyrå återförsäljare?” svarade 31.3
% att de kände sig ”väldigt trygga” medan samma fråga fast när det gällde
Internet kände sig endast 13.4 % ”väldigt trygga”. Avsnitt 2.6, ”IT i resebyråerna i
dag”, förklarar varför folk än idag helt inte litar på att handla resor och andra
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varor på Internet. Bland annat beror det på att bedrägeri fortfarande är vanligt
förekommande i form av identitetsstöld vilket gör det för riskabelt och får folk att
låta bli. Fråga 14 påvisar att den bästa servicen får kunden hos en traditionell
resebyrå återförsäljare då 69 % svarade att den fysiska resebyrån ger bättre service
än Internet som fick resterande 31 %.
Det är just dessa slags konkurrensfördelar som resebyråerna måste vara bättre på
att marknadsföra för att konkurrera med Internet även i framtiden menar Magnus
Tollbom och Ingela Svensson. Resonemanget att resebyråerna bör skylta med sina
fördelar mot Internet är något som avsnitt 2.5, ”Resebyråernas utveckling”, i
tidigare forskningsavsnittet även nämner. Resebyråer har funnits till i mer än 100
år och det är en konkurrensfördel jämfört med företagen som säljer sina resor på
Internet som inte alls har lika lång erfarenhet.

• Vad är för- och nackdelarna mellan de båda?
Resebyråer
Fördel: Den största fördelen med resebyråer enligt enkätundersökningen är den
personliga servicen som personalen på resebyråerna bistår med, bland annat med
hjälp av sin erfarenhet och detaljerade kunskap om de olika destinationerna.
Servicen varar inte endast under själva köps-momentet utan det sträcker sig under
hela resans gång så att kunden kan känna sig trygg och får svar på alla frågor.
Resebyråerna kan även skräddarsy resor åt kunden på ett sätt som inte är möjligt
för Internet.

Nackdel: Ett utav de fysiska resebyråernas största nackdelar är priset. Priset på
fysiska resebyråer är oftast dyrare än på Internet på samma resa eftersom dem tar
ut ett arvode som Internet oftast inte gör. Detta arvode betalas till resebyrån för
servicen resebyråpersonalen har bistått kunden med.

Internet
Fördel: Internets fördelar är att det är snabbt, smidigt och priset har en stor
betydelse vilket enkätundersökningen visade då hela 63 % svarade att priset är
den viktigaste faktorn att respondenterna handlar via Internet. En annan stor fördel
är att den är lätt tillgänglig för oss då Internet tillåter oss att handla resor när vi vill
på dygnet och vi slipper anpassa oss efter den fysiska resebyråns öppettider.
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Internet är även lätt tillgänglig på så sätt att majoriteten (80 %) av Sveriges
befolkning har tillgång till Internet som teori och tidigare forskningsavsnittet ”IT
samhällets framväxt” beskriver.

Nackdel: Några av nackdelarna som enkätundersökningen klargör är att service
och trygghet är de två faktorer som det råder mest brist på när kunden handlar
resor. Många kunder har svårigheter att få kontakt med reseföretaget efter köpet
av resa då dessa företag inte prioriterar service på samma sätt som en traditionell
resebyrå gör. Detta blir extra tydligt när en oförutsedd olycka eller katastrof
inträffar och information behöver nå fram till kunden och dess anhöriga helst på
en gång. Många avstår även från att köpa på nätet för att det anses vara för
riskabelt och det finns en växande oro bland vissa konsumenter över inköp av
produkter online på grund av säkerhetsproblem av betalning för dessa tjänster.
Uppkomsten av oönskad marknadsföring på nätet har inneburit en era av
skräppost och identitet stöld vilket får många konsumenter att tänka till en gång
extra. Bedrägeri på Internet är en risk som många konsumenter även oroar sig
över som teoriavsnittet i vår uppsats beskriver.

5.3 DISKUSSION
När vi valde vårt ämne, Internet tar över den traditionella resebyråns roll, trodde
vi att svaret var självklart, Internet skulle ta över den traditionella resebyråns roll i
framtiden. Detta trodde vi eftersom Internet är så pass utbrett i dagens svenska
samhälle och utvecklingen rör sig snarare framåt med storm steg än bakåt. Vad vi
snabbt insåg medan vi gjorde undersökning var att vi hade tagit för snabba
slutsatser. När intervjumomentet utfördes insåg vi att människan har ett stort
behov av den personliga servicen som den traditionella resebyrån bidrar med.
Vissa människor prioriterar hellre att betala ett högre pris för den personliga
servicen än att betala ett lägre pris och behöva oroa sig. Detta har att göra med att
en skara människor prioriterar tryggheten och bekräftelsen som den personliga
servicen bistår med. Vi antog också att det främst var äldre människor och
familjer som valde att använda sig av den traditionella resebyrån och att den yngre
generationen föredrog att handla via nätet. Detta var också ett antagande som
resebyråcheferna dementerade med att säga att den yngre generationen behöver
minst lika mycket hjälp och bekräftelse som äldre. De intervjuade berättade att
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den äldre generationen oftast är mer påläst och mer målmedvetna än den yngre
generationen som ofta vill ha någon med erfarenhet som konsulterar dem och ger
dem bekräftelse att de gjort rätt.
Enkätundersökningen hjälpte oss att förstå att Internet är väldigt utbrett i dagens
svenska samhälle och att många använder sig av tjänster på Internet som att köpa
resor. Men resultatet visade även att det finns en skepticism till att handla på
Internet bland en del människor vilket visar att det fortfarande finns ett behov av
en annan slags tjänst som dem traditionella resebyråerna kan bidra med.

Sammanfattningsvis tror vi att den traditionella resebyrån kommer att finnas och
behövas i framtiden på grund av dessa människor som har ett behov av personlig
service vilket gör att de känner sig trygga före, under och efter resan. Trots att
Internet expanderar med stormsteg i Sverige och resten av världen kommer den
inte att ta över resebranschen försäljning av resor helt och hållet. Människan kan
inte helt förlita sig på teknologin utan det måste finnas ett mellanting som fyller
alla människors behov och efterfrågan. Det är lättare att lita på en människa än en
bokningssida på nätet. Om en konsument har en god upplevelse från en fysisk
resebyrå kommer denna person att fortsätta att besöka resebyrån oavsett hur
mycket kunskap och erfarenhet denna person har om Internet.

Vi tror att det finns en framtid för resebyråer men inte i samma utsträckning som
idag. I takt med att konkurrensen blir hårdare och Internet företagen pressar
priserna ytterligare kommer inte den traditionella resebyrån med butik kunna mäta
sig prismässigt och blir tillslut tvungen att skära ner på sina verksamheter
kvantitetsmässigt vilket resulterar i färre butiker runt om i landet. Denna effekt har
vi sett allt mer de senaste åren då teknologin har tagit över människans position i
fabriker och andra arbetsmiljöer. Detta fenomen sker allt mer och oftare i och med
att teknologin utvecklas och blir allt mer praktisk. Men vi står fast vid att det alltid
kommer att behövas traditionella resebyråer med klassisk personlig service
eftersom efterfrågan hos ett visst antal människor alltid kommer att finnas.
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BILAGA 1

Här följer den intervjumall som använts i de genomförda intervjuerna.

1. Vad anser du om Internets inflytande på resebyråbranschen?

2. Hur anser du att Internet har påverkat den traditionella resebyråns
försäljning?

3. Vilken åldersgrupp besöker er resebyrå främst?

4. Vad sker mestadels av er försäljning, via nätet eller via resebyrån?

5. Hur konkurrerar ni med Internets priser?

6. Vad anser ni är fördelen med resebyråer jämfört Internet?

7. Varför tror du att era kunder köper resor hos er och inte via Internet?

8. Hur ser er försäljningsstatistik ut idag jämfört med 10 år tillbaka?

9. Hur ser framtiden ut för de traditionella resebyråerna?

BILAGA 2
Här följer den enkätmall som använts i den genomförda enkätundersökningen på
Internet.
Enkät om resebyråer och Internet
Kryssa i Svar
1. Kön:
[ ] Man

[ ] Kvinna

2. Ålder:
[ ] 18-25

[ ] 26-35

[ ] 36-45

[ ] 46-59

[ ] 60+

3. Vad har du för sysselsättning?
[ ] Studerar [ ] Arbetar [ ] Pensionär [ ] Annat

4. Hur ofta reser du per år?
[ ]0

[ ]1

[ ]2

[ ] 3 eller fler

5. Hur ofta handlar du resor antingen genom en resebyrå återförsäljare eller
på Internet varje år?
[ ]0

[ ]1

[ ]2

[ ] 3 eller fler

6. Var föredrar du att handla dina resor?
[ ] Internet [ ] Resebyrå återförsäljare [ ] Annat

Följdfråga på fråga 6: Om du svarade Internet. Vilken är den viktigaste
faktorn att du väljer Internet när du handlar dina resor?
[ ] Priset

[ ] Utbudet [ ] Servicen [ ] Tryggheten [ ] Annat

Följdfråga på fråga 6: Om du svarade Resebyrå återförsäljare. Vilken är den
viktigaste faktorn att du väljer en resebyrå när du handlar dina resor?
[ ] Priset

[ ] Utbudet [ ] Servicen [ ] Tryggheten [ ] Annat
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Följdfråga på fråga 6: Om du svarade ANNAT på fråga 6, hur gick du till
väga? Motivera kort:

7. Känner du dig trygg när du handlar resor på Internet?
[ ] Ja

[ ] Nej

[ ] Vet inte

8. Känner du dig trygg när du handlar resor hos en resebyrå återförsäljare?
[ ] Ja

[ ] Nej

[ ] Vet inte

9. Hur trygg känner du dig att handla på Internet? Ringa in svar:
Otrygg

1

2

3

4

5

Väldigt trygg

10. Hur trygg känner du dig att handla hos en resebyrå återförsäljare?
Ringa in svar:
Otrygg

1

2

3

4

5

Väldigt trygg

11. Var anser du att man får bäst service?
[ ] Hos en resebyrå återförsäljare [ ] På Internet

Följdfråga på fråga 11. Motivera kort varför:

12. Vilka anser du erbjuder bäst pris?
[ ] Resebyrå återförsäljare [ ] Internet [ ] Annat

Följdfråga på fråga 12: Ifall du svarade Annat, motivera kort varför:
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