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Sammanfattning 
Ett Destination Management Company är ett destinationsföretag som fungerar likt en resebyrå 

genom att deras arbete bland annat går ut på att boka, anordna arrangemang, aktiviteter, 

möten och logistik för en kunds räkning. För att nå ut till potentiella kunder och skapa 

långvariga kundrelationer krävs det inte bara att ett destinationsföretag förstår marknaden. 

Utan det krävs även att de förstår sin kund samt att de levererar produkter och tjänster på rätt 

sätt till rätt kund, för att nå ut till potentiella kunder. 

Syftet är att undersöka hur Destination Management Companies använder Mötet och 

Produkten, för att kunna främja sin marknadsföring och skapa långsiktiga kundrelationer. 

Metoden som har använts till denna undersökning är en kvalitativ metod som består av fem 

telefonintervjuer. Respondenterna bestod av tre kvinnor och två män, vilka alla arbetar inom 

samma bransch nämligen Destination Management Companies. Av de svar som getts från 

intervjuerna har resultatet visat att samtliga respondenter använder produkten genom att 

skräddarsy allt de erbjuder, samt att de använder sig utav destinationsmarknadsföring för att 

marknadsföra sina produkter och sig själva. Vad gäller mötet så arbetar några respondenter 

mer med relationsmarknadsföring än andra, samt läggs mindre fokus på slutkund vid 

skapandet av långsiktiga relationer. Slutsatsen är att samtliga DMC använder sig utav 

relationsmarknadsföring som CRM samt destinationsmarknadsföring men att de inte utnyttjar 

strategierna fullt ut. Då brist på uppföljning och bibehållning av nya kunder inte 

uppmärksammas hos alla respondenter i strävan efter att främja sin marknadsföring och skapa 

långsiktiga kundrelationer. 

Nyckelord: DMC, Destination Management Companies, Marketing, Customer Relationship, 

CRM, Relationsmarknadsföring 
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Förord 
Författarna till detta examensarbete valde att skriva och göra en undersökning om Destination 

Management Companies, av den enkla anledningen att det fångat deras intresse redan i början 

av utbildningen på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Därför sågs det även som 

ett givet val att undersöka. 

Författarna vill tacka alla som medverkat i undersökningen. Speciellt tack till handledare Mats 

Carlbäck och biträdande handledare Catharina Hamilton för deras stöd och råd vad beträffar 

författarnas skrivande och val av undersökningsmetod. 

Ett varmt tack till alla respondenter som ställt upp på intervju och bidragit till att göra denna 

undersökning möjlig. 

Stort tack till alla medverkande!
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1. Introduktion 
Destinationsföretag är företag eller organisationer som ständigt strävar efter att skapa nya 

nätverk och långvariga relationer. De flesta av dessa företag går under beteckningen DMC 

som står för Destination Management Companies. DMC fungerar som en resebyrå och bokar 

samt anordnar arrangemang, aktiviteter, möten och logistik för en kunds räkning. En 

definition på DMC beskrivs på hemsidan Glamourdmc (2013) som följande:” DMC är ett 

professionellt tjänsteföretag som besitter omfattande lokal kunskap, expertis och resurser 

specialiserade på utformning och fullständig tillämpning av evenemang, transport, 

arrangemang, rundvandring, aktiviteter och logistik”.  

DMC arbetar med kundrelationer, destinationer och leveranser av tjänster, det vill säga deras 

produkter. Vid skapandet av en kundrelation för ett destinationsföretag krävs det att det finns 

förståelse för affärsförhållanden samt förståelse för sin kund. Det handlar också om att 

leverera de produkter och tjänster som erbjuds samt att det görs på rätt sätt till kunden. 

Tjänsten eller produkten som levereras skall kunna ge kunder exklusiva upplevelser vilket i 

sin tur skall leda till kundtillfredställelse och långvariga relationer. För detta krävs det att 

destinationsföretagen är medvetna om deras konkurrenter samt hur de förhåller sig till 

marknaden. Det krävs att de är uppdaterade och vet vad det finns för utbud av produkter. Det 

krävs att de vet vilket kundsegment som de riktar sig till för att kunna tillfredsställa kundens 

krav och behov. Dessa krav är bara några av de få delar som behövs för att destinationsföretag 

skall kunna binda samman möte och produkt till en ömsesidig relation med kunden. 

 

1.1 Ämnesrelevans för Måltidskunskapens och Värdskapets teori 
och metod 
Kundrelationer är något som omringar ämnet Måltidskunskap och Värdskap då service och 

möte är viktiga aspekter i ämnet Värdskap. Utbildningen på Restaurang- och hotellhögskolan 

präglas av FAMM- modellen (Five Aspects Meal Model) som utgör en teoretisk ram (Örebro 

Universitet, 2012). Modellen innefattar fem aspekter som kopplas samman till måltiden och är 

rummet, styrsystemet, stämningen, mötet och produkten (Gustafsson, 2005). Dessa aspekter 

är viktiga begrepp i ämnet Måltidskunskap och Värdskap, vilka kan appliceras till många 

företag som verkar inom mötesindustrin, exempelvis Destination Management Companies 

(DMC). DMC kan kopplas samman till Måltidskunskap och Värdskap genom att applicera 
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FAMM modellen och använda de mest relevanta aspekterna som ram för denna undersökning. 

Rummet kan vara det rum som DMC väljer att ha sitt möte med kunden i och Produkten är 

tjänsten som de erbjuder kunden. Styrsystemet är hur hanteringen av företagets kärna ser ut, 

det vill säga hur allt fungerar på företagen avseende kundrelationer och om medarbetarna 

kontinuerligt uppdateras kring rådande marknad. Stämningen kan vara den stämning som 

finns inom företaget men även vilken stämning som företaget sänder ut till kunderna. Mötet 

kan vara grunden till skapandet av kundrelationer. Av dessa aspekter är mötet och produkten 

de mest relevanta för denna undersökning. Mötet på grund av att det är under det första mötet 

som många kundrelationer skapas. Produkten på grund av att DMC levererar produkter i form 

av tjänster till sina kunder för att kunna tillfredsställa deras förfrågan. 

En intressant fråga är huruvida samspelet mellan mötet och produkten kan realiseras i en 

kundrelation. Genom att använda destinationen som verktyg för att leverera produkten, blir 

det en utmaning att försöka hitta en balans mellan produkten och mötet då alla kunder är olika 

vilket kan kräva olika marknadsföringsaktiviteter beroende på kundsegment.

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka hur Destination Management Companies använder Mötet och 

Produkten, för att kunna främja sin marknadsföring och skapa långsiktiga kundrelationer. 

 

Frågeställningar: 

• Hur använder Destination Management Companies sin marknadsföring för att skapa 

långsiktiga kundrelationer?  

• Hur viktig är destinationen för Destination Management Companies produkter och 

marknadsföring? 

 

1.3 Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt kommer fyra rubriker att tas upp som underlag till det valda ämnet och dess 

fokusering. Rubrikerna har valts som bas för att de omfattar den mest relevanta bakgrunden 

som behövs för att kunna ta ställning till de frågor och den undersökning som senare kommer 

att utföras.  
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1.3.1 Mötet och Produkten 

Benämningarna Produkten och Mötet är två aspekter ur FAMM- modellen (Alsne, 2005). 

Modellen fokuserar på fem olika teman, nämligen: Produkten, mötet, styrsystemet, rummet 

och stämningen (Alsne, 2005).	  Modeller, såsom FAMM, har en viktig roll att spela i 

utvecklingen av begrepp såväl som strategier (Carlbäck, 2008). Genom att använda modeller 

som FAMM kan dåliga beslut undvikas för att bana väg åt utvecklingen av bättre 

affärsmodeller, skriver Carlbäck (2008).	  

New service development är ett begrepp som handlar om att skapa konkurrenskraftiga fördelar 

för företag inom mötesindustrin (Walter, 2008). Begreppet baseras på ett tänk där bland annat 

kunder ses som medproducenter (ibid.). Tjänsten eller produkten ses då som en process 

istället för produkt eftersom den framställs till en interaktion genom mötet mellan kund och 

värd (Walter, 2008). När det talas om aspekten Mötet så handlar det mycket om 

kommunikationen mellan just gäst/kund och värd (Tellström, 2005). När en dialog uppstår 

mellan kund och värd så utstrålas positiva känslor bland annat genom värdens 

uppmärksamhet och kundens tacksamhet menar Tellström (2005). 

Vad avser aspekten produkten så är abstrakta frågor inblandade när det gäller att bedöma 

kvalitet på produkt (Carlbäck, 2008). Några av dessa är exempelvis kulturella, sociala, 

etniska, samt miljö och omgivningsfaktorer. Vilka påverkar kundens förväntningar och 

därmed spelar en viktig roll i den upplevda kvaliteten på produkten (Carlbäck, 2008). Det här 

är en viktig aspekt för affärsstrategier, då det även blir allt viktigare att känna till trender och 

preferenser av konkurrenter och kunder menar Carlbäck (2008). Många företag misslyckas 

dock med att göra det mesta av effekten mötet och produkten som kan erbjudas (Carlbäck, 

2008). Om det istället visas mer intresse för dessa aspekter, kan många företag förbättra sina 

resultat (Carlbäck, 2008). Då alla kunder är olika kan tjänster inte lagras (Walter, 2008), och 

behovet av ny utbildning det vill säga servicekvalitet samt motiveringsprogram kan 

identifieras med hjälp av en modell som FAMM, som i sin tur kan leda till en bättre 

användning av bland annat resurser (Carlbäck, 2008). Samspelet mellan mötet och produkten 

är enligt den starkaste länken för att nå maximal kundtillfredsställelse. Alhroot och Alalak 

(2010) menar att servicekvalitet och erfarenhet därför är två kritiska framgångsfaktorer när 

det gäller att tillfredsställa kunders önskemål. Det här därför att servicekvalitet och nöjda 

kunder är medlare och viktiga bestämningsfaktorer för återkommande kunder till 

destinationen samt för rekommendationer till destinationsföretag (C.B. Castro et al. 2007). 

Alhroot och Alalak (2010) menar dessutom att om destinationen och destinationsföretagen 
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vill öka kundtillfredsställelsen och bredda sin marknadsföring bör de ha rimliga priser och 

unika produkter med tilläggstjänster. 

 

1.3.2 Destination Management Companies 
Destination Management Companies kan liknas med Destination Management Organisations 

(DMO) då de spelar viktiga roller på en destination (Sainaghi, 2006). Deras roller är att hjälpa 

företag att bygga och skapa konkurrenskraftiga fördelar för vald destination (Sainaghi, 2006). 

För att öka en destinations image behövs servicekvalitet menar Barroso Castro, Martín 

Armario och Martín Ruiz (2007). I en studie kom Pechlaner, Herntrei, Pichler och Volgger 

(2012) fram till att det också ansågs vara extra viktigt att destinationsföretag samarbetar för 

att kunna locka fler kunder till en destination. Därför att gemensamma projekt är en viktig del 

i företagens arbete när det gäller att främja utvecklingen av destinationen och företaget. Två 

av de viktigaste områdena för destinationsföretag är marknadsföring och produktutveckling. 

Pechlaner et al. (2012) menar på att destinationsföretagen bör eftersträva att nå ut till 

potentiella kunder med produktutveckling av de produkter som destinationen redan erbjuder. 

Pechlaner et al. (2012) skriver även att det är viktigt att företagen på destinationen har 

gemensamma mål och visioner som de tillsammans strävar efter. På så vis skapar det bra 

nätverk som tar hand om produkterna och kan gynna utvecklingen av kundströmmen till 

destinationen och destinationsföretaget (Sibila Lebe & Milfelner, 2006). Det här för att en 

destination behöver ett fungerade nätverk med rätt kunskaper inom 

destinationsmarknadsföring samt olika unika företag som kan locka kunder (ibid.). Sibila 

Lebe och Milfelner (2006) föreslår att en destination samt destinationsföretag ska utveckla 

fler nätverk för att all oumbärlig kunskap ska bli mer tillgänglig. Det är ett DMC’s uppgift att 

sammanställa dessa nätverk för både leverantörer och kunder (ibid.). Om de lyckas skapa 

nätverk med relevanta leverantörer på destinationen kan de också anställa personal med bra 

ledaregenskaper och kunskap inom marknadsföring (ibid.). Sainaghi (2006) skriver också att 

för att bli hållbart konkurrenskraftig på en destination, krävs det att ett DMC har god kunskap 

när det gäller att skapa värde hos kunden genom differentiering eller lågkostnadsstrategi. 

 

1.3.3 Destinationsmarknadsföring 
Alhroot och Alalak (2010) nämner att användandet av kundperspektiv genom intressenter och 

resebyråer till största delen är till för att locka internationella kunder till destinationen. 

Författarna menar att om destinationen och destinationsföretag skall gynnas bör det inom 
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företagen finnas en högklassig service samt människor med bra erfarenheter inom branschen. 

Begreppet möte är särskilt viktigt i en bransch där en stor del av arbetsstyrkan består av 

lågavlönade och relativt outbildad personal (Carlbäck, 2008). För att locka internationella 

kunder till destinationen måste kvaliteten på servicetjänsterna och erfarenheter reflektera mot 

ett rimligt pris med en hög kvalitet på service (Alhroot & Alalak, 2010). Det här på grund av 

att det läggs stort värde i att göra destinationer till en upplevelse för kunden (Alhroot & 

Alalak, 2010). En destinations upplevda image påverkar både kvalitet och nöjda kunder. 

Dessutom sägs servicekvalitet vara föregångaren till kundtillfredställelse (C.B. Castro et al. 

2007). 	  

För att skapa förbättringar och en långsiktig tillväxt behöver också destinationsföretag lära sig 

att utveckla destinationens marknadsföring (Alhroot & Alalak, 2010). Vidare skriver Alhroot 

och Alalak (2010) att om företag vill marknadsföra destinationen och dess produkter bör de 

samt destinationen använda sig utav ett begrepp som handlar om lärandet av marknadsföring. 

Alhroot och Alalak (2010) hänvisar till DMM som står för Destination Marketing 

Management som kan användas och appliceras för att marknadsföra produkter på 

destinationen. Moliner Velazquez et al. (2011) menar att om kundtillfredställelse skall nås så 

är nyckeln till ett företags framgång att välja de mest lojala kunderna för att kunna främja sin 

verksamhet. På så vis kan företag säkra de vinster som kunderna uppskattas generera. Det här 

eftersom det gör det möjligt att bättre kunna förutsäga kundernas beteende.	  	  Alhroot och 

Alalak (2010) menar att med hjälp av DMM kan företag öka intresset för själva destinationen, 

vilket kan resultera i ökad kundtillfredställelse samt expansion av både destinationens och 

företagets marknadsföring. 

Alhroot och Alalak (2010) har genom sin studie identifierat tre perspektiv som de anser är de 

viktigaste framgångsfaktorerna för marknadsföringen av en destination. Dessa är: 

Marknadsföring av destinationens komponenter, lärande och tillväxt samt 

kundtillfredsställelse. Kundtillfredställelse har alltid ansetts avgörande för företagens 

framgång, dock har intresset för att studera mätning av kundtillfredsställelse rört sig mer mot 

begreppet lojalitet menar författarna Moliner Velazquez et al. (2011). Vidare skriver Alhroot 

och Alalak (2010) att för att nå kundtillfredställelse på bästa sätt gäller det att tjänsterna på 

destinationen även är av hög kvalitet. Författarna menar att fokus för företagen även bör 

läggas på de externa och interna faktorerna för att främja den regionala och internationella 

destinationsutvecklingen. De menar att det är viktigt att marknadsföra sig på rätt sätt både 
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organisationer sinsemellan och utanför för att kunna nå ut till så många kunder som möjligt 

(Alhroot & Alalak, 2010). 

1.3.4  Relationsmarknadsföring och Kundrelationer 
Marknadsföring handlar för de flesta företag om att leverera högre kvalitet än vad kunderna 

förväntat sig genom att exempelvis skapa en mer intensiv kontakt och effektiv 

kommunikation med kunden, för att sedan kunna utveckla en personlig relation med denne 

(Cosic & Djuric, 2009). Till skillnad från tidigare perioder när marknadsföringen var inriktad 

på större eller mindre delar av befolkningen är just relationsmarknadsföring inriktad på att 

utreda varje kunds individuella behov, i ett försök att skapa en interaktion med kunden och att 

förvandla denne till en trofast kund menar Dukić och Meler (2010). Principerna för 

relationsmarknadsföring grundades i filosofin om management, för att sedan kombineras med 

informations- och kommunikationsteknik och bilda konceptet Customer Relationship 

Management (CRM) (Dukić & Meler, 2010). Luck och Lancaster (2013) talar om 

kundrelationer som CRM samt huruvida CRM kan användas som en strategisk taktik i 

marknadsföring för bland annat företag. Termen CRM hänvisar till aspekterna inom 

relationsmarknadsföring och hanteringen av kundrelationer/kundvård (Luck & Lancaster, 

2013). Framgångsrik tillämpning av relationsmarknadsföring grundas i hur hantering av 

produkter, tjänster, kunders efterfrågan och destination går till (Cosic & Djuric, 2009). 

Tellström (2005) skriver att de internationella samarbetena ökar och vårt behov av att samtala 

och mötas utgör basen för våra vägval till ett bättre liv och till en bättre värld. Genom olika 

former av strategiska samarbeten, skapas många nya möjligheter bland flertalet företag och 

destinationer (Cosic & Djuric, 2009). Koncept som bygger på kundrelationer är viktigt vad 

beträffar kommunikation mellan leverantör och kund, då koncept med fokus på utveckling av 

kvalitativa relationer med kunder och aktörer, blir allt mer nödvändiga för att få ömsesidiga 

förmåner och kundtillfredställelse (Cosic & Djuric, 2009). Med CRM sätts kundens behov i 

centrum för marknadsföringen. Detta innebär att CRM inleds med att se till kundens behov 

för att sedan avsluta med att mäta kundtillfredsställelse (Dukić & Meler, 2010). Allt för ofta 

händer det att organisationer och företag inte kan dra nytta av de möjligheter och förmåner 

som kundrelationer kan föra med sig (Luck & Lancaster, 2013). Vilket leder till att många 

företag ofta förlorar siktet på det primära målet som är att vårda och bibehålla kundrelationer 

(Luck & Lancaster, 2013). Författarna menar på att det här kan bero på en orealistisk 

förväntan som finns i samband med CRM eller så är det ett bevis på att företag inte vet hur 

CRM kan användas som ett strategiskt verktyg. Nguyen, Sherif och Newby (2007) menar 
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däremot att CRM inte bara kan användas som verktyg. Tillämpas det korrekt, kan CRM bidra 

till utomordentligt ekonomiskt värde för företaget såväl som konkurrensfördelar (Nguyen et 

al. 2007). Genom att implementera CRM kan organisationens förmåga förbättra kundservicen, 

vilket i sin tur kan generera större intäkter (Nguyen et al. 2007). Luck och Lancaster (2013) 

nämner att CRM är viktigt för alla företag som erbjuder liknande produkter och tjänster. Luck 

och Lancaster (2013) belyser vikten av kärnkompetenser, resurser samt vikten av att se efter 

kundförväntningar i strävan efter framgång. Vidare skriver författarna att det även är viktigt 

att varje företag beslutar om vilken produktstrategi och vilken målgrupp de skall fokusera på. 

Luck och Lancaster (2013) nämner tre kritiska faktorer som företag måste ta i beaktning vid 

val av strategi och taktik i sin marknadsföring. Faktorerna ifrågasätter huruvida strategin är: 

Lämplig, Godtagbar och Tillämpningsbar. Lämplighet syftar till huruvida strategin är lämplig 

i förhållande till företaget och dess funktionalitet (ibid.). Godtagbart berör de resultat som den 

valda strategin förväntas att ge samt hur strategin påverkar investeringar och risker (ibid.). 

Tillämpningsbar innebär att se över om företaget har tillräckligt med resurser och kompetens 

för att genomföra beslut med den valda strategin skriver författarna. 

 

 Ett företag borde inte bara identifiera kritiska framgångsfaktorer för sina målgrupper/kunder 

(Luck & Lancaster, 2013). Enligt Gummesson (2004) så är företag inte varandras 

konkurrenter, utan det är företagens nätverk som konkurrerar mot varandra. Luck och 

Lancaster (2013) skriver därför att företag borde kunna utmärka sig genom framgångsfaktorer 

för att kunna överträffa sina konkurrenter och för att bibehålla sina existerande kunder. För att 

göra det här talar Luck och Lancaster (2013) om kärnkompetenser som visar på huruvida 

företaget är kapabelt till att uppfylla eller överträffa de kritiska framgångsfaktorerna, gällande 

kundsegment så väl som att delta i CRM program. Då differentiering är viktigt för att kunna 

utveckla långsiktiga relationer med kunder, fokuserar därför kärnkompetenserna på fyra 

områden: Produkthantering, produktionshantering, säljhantering samt hantering av 

marknadsföring (ibid.). 

 

Marknaden såväl som de interna företaget har påverkats av utvecklingen gällande 

framgångsfaktorer samt CRM (Luck & Lancaster, 2013).	  Med beaktande av principerna för 

marknadsföring, kan det konstateras att CRM möjliggör kontinuerlig och permanent 

marknadsanalys (Dukić & Meler, 2009). Luck och Lancaster (2013) menar på att företag inte 

bara skall fokusera på marknadsföring utan även fokusera på att uppnå långsiktiga relationer 

på samma gång. Eftersom att marknaden för destinationsföretag kännetecknas av stark 
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konkurrens och detaljerad efterfrågan så finns det många fördelar med 

relationsmarknadsföring (Cosic & Djuric, 2009). Fördelarna med relationsmarknadsföring är 

att de ger en högre nivå av kundtillfredställelse samt positiva, sociala och ekonomiska effekter 

(Cosic & Djuric, 2009). 

Många organisationer misslyckas eller har misslyckats med att införa CRM- system (Nguyen 

et al. 2007). Detta är främst på grund av bristande kunskap samt brist på engagemang. För att 

undvika slöseri med pengar och tid, bör organisationer innan genomförandet av CRM- system 

vara medvetna om svårigheter, fällor och misstag som kan leda till misslyckande (Nguyen et 

al. 2007). En av de största utmaningarna för varje organisation är att försöka skapa en miljö 

som framgångsrikt vårdar och bibehåller kundrelationer på samma gång (Luck & Lancaster, 

2013). Det här för att servicelojalitet är mer beroende av utveckling gällande personliga 

relationer än utveckling av specifika produkter (Luck & Lancaster, 2013). Alla organisationer 

som genomför CRM har inte varit framgångsrika (Nguyen et al. 2007). Men	  Luck och 

Lancaster (2013) menar att så länge det finns en övergripande förståelse hos företagen om 

kundernas uppfattningar och förväntningar, kan företag använda sig av 

relationsmarknadsföring och anpassa det till vad som faktiskt eftersträvas av deras 

kundsegment (Luck & Lancaster, 2013). Det här oavsett om deras strategi är att skapa 

kundrelationer, kundlojalitet, eller kundutveckling (Luck & Lancaster, 2013). Därför bör 

företag och organisationer rikta allt mer uppmärksamhet till att använda sig utav 

relationsmarknadsföring i sin strävan efter långsiktiga relationer (Cosic & Djuric, 2009). 

 

1.4 Metod och material 
I det här avsnittet kommer metodval av undersökning och material att presenteras. Urval och 

avgränsningar som gjorts under undersökningens gång kommer även att tas upp samt 

utförande av undersökning. 

1.4.1 Metodval  
Tyngdpunkten i en kvalitativ studie ligger mer i de sagda orden än på insamling och analys av 

data (Bryman, 2011). Kvalitativ forskning innehåller flera olika metoder och en utav dessa är 

kvalitativ intervju (Bryman, 2011). Författaren menar att inom kvalitativ forskning är 

intervjuer rimligtvis den mest använda metoden. Bryman (2011) skriver att om en 

undersökning består mer eller mindre av bara intervjuer så är den en väldigt lockande 

insamling av kvalitativ data. Därför har författarna till det här arbetet valt att göra en 
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undersökning bestående av enbart intervjuer. De två viktigaste formerna som används för att 

beskriva kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och semistrukturerade (Bryman, 2011). I en 

semistrukturerad intervju förekommer det oftast en lista av specifika teman som intervjuaren 

vill beröra, respondenten har dock ändå en stor frihet i hur personen vill besvara frågan 

(Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna har valt att göra semistrukturerade telefonintervjuer för 

att lättare kunna förhålla sig till ämnet samtidigt som respondenterna ändå får en möjlighet att 

tala fritt om specifik fråga. Bryman (2011) nämner att det finns vissa fördelar med 

telefonintervjuer och det är att det blir lättare att ställa samt svara på känsliga frågor. En annan 

fördel är att det blir billigare, det vill säga om inte personen vistas i ett annat land. 

Bryman (2011) skriver att när det handlar om en kvalitativ intervju så är intresset riktat mot 

respondenten och dennes ståndpunkter. Då Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ intervju 

eftersträvar att få så detaljerade och fylliga svar som möjligt, så valde uppsatsförfattarna att 

fokusera på färre men mer täckande frågor. Det här för att tyngdpunkten ligger i hur 

respondenten tolkar frågan (Bryman, 2011). 

 

1.4.2 Bekvämlighetsurval och Tillgänglighetsurval 
Fem personer från olika DMC företag valdes ut för intervjuer varav fyra i Sverige och en från 

Irland. På grund av lättare tillgänglighet till information så valde uppsatsförfattarna att 

fokusera på DMC i Skandinavien samt av språkliga skäl för att underlätta undersökningen. 

Personen från Irland valdes ut som respondent av den anledning att denne person kan ses som 

en förebild för många företag inom DMC. Personen i fråga var även rekommenderad av 

biträdande handledaren. De fyra andra personerna som valdes ut för intervjuerna hittades via 

internet samt genom rekommendationer av biträdande handledaren. Två av respondenterna 

arbetar för samma företag men i två olika länder och avdelningar. Tre arbetade inom större 

företag medan de två andra på mindre företag. Respondenterna är slumpmässigt uppdelade i 

nummerordningen 1,2,3,4 och 5. Det är även blandat med kön då respondent 1, 2 och 3 var 

kvinnor och respondent 4 och 5 var män. Respondenterna var generellt högt uppsatta personer 

på respektive DMC företag. Av dem så är respondent 1 ägare, respondent 2 ägare, respondent 

3 projektledare, respondent 4 operationsmanager och respondent 5 är VD för ett globalt DMC. 
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1.4.3 Avgränsningar 
Uppsatsförfattarna valde att avgränsa frågorna till endast sju (se bilaga 3) för att underlätta 

analysen av de olika svaren samt för att få mer detaljerade och fylligare svar. Tiden spelade 

också en viktig roll. Intervjun skulle inte hålla på för länge för att respondenten skulle tröttna 

eller ens ha tid att ställa upp därför begränsades tiden till max en halvtimme. Intervjuer via 

telefon utfördes på grund av bekvämlighet med hänsyn till tidsram samt på grund av att en av 

respondenterna bor på Irland. 

1.4.4 Utförande 
Till intervjuerna så gjordes det en mängd med olika frågor. Frågorna diskuterades sedan med 

handledare samt biträdande handledare, detta för att få så mycket hjälp som möjligt med 

utformningen av frågor. Efter diskussioner så trappades frågorna ned till sju med några 

enstaka följdfrågor. De mest relevanta frågorna för syftet valdes ut och vissa frågor 

omformulerades för att det lättare skulle förstås av respondenterna. Under intervjuerna som 

alla var över telefon har även anteckningar förts samt har alla intervjuer spelats in med 

godkännande från respondenterna. 

 

Bearbetning av transkriberingarna av intervjuerna utfördes succesivt genom att upprepade 

gånger lyssna till inspelningarna samt ordagrant skriva ner vad som sades under 

inspelningarna. Därefter sammanställdes ett dokument där de mest relevanta svaren som 

uppkom av intervjufrågorna och överblivna svar som ej var relevanta uteslöts. Dokumentet 

användes för att lättare se likheter och olikheter i respondenternas svar. Utifrån det här 

grupperades och ställdes svaren mot samt med varandra för att sedan sammanställas och bli 

det slutgiltiga resultatet i denna undersökning. 

 

1.5 Forskningsetisk planering 
Syftet med forskningsetisk planering är att kunna ge ett stöd åt forskarens enskilda insikter 

och reflektioner (rikskriscentrum.se/forskning, 2012). Patel och Davidson (2011) förklarar att 

det även är viktigt att personer som ingår i undersökningen inte får utsättas för fysisk eller 

psykisk skada, kränkningar eller förödmjukelse. Även i uppsatsarbeten bör det övervägas att 

använda sig utav forskningsetiska aspekter då det aldrig kan säkerställas när det kan behövas 

(Patel & Davidson, 2011). För denna uppsats har författarna valt att ta hänsyn till de 

forskningsetiska aspekterna genom att behålla alla respondenter anonyma. Patel och Davidson 
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(2011) förklarar vad som ingår i individskyddskravet och vad som bör tänkas på gällande de 

fyra huvudkraven. De fyra olika huvudkraven är följande: Informationskravet som informerar 

de berörda om forskningens syfte. Uppsatsförfattarna tog hänsyn till det här genom att skicka 

informationsblad samt ge information om syfte med undersökningen. Samtyckeskravet 

innebär att de som deltar i undersökningen har valet att bestämma om sin egen medverkan 

(Patel & Davidson, 2011). Alla respondenter till undersökningen har därför blivit informerade 

och tillfrågade gällande deras medverkan till arbetet. Konfidentialitetskravet syftar till att de 

personer som ingår i undersökningen ska få sina uppgifter behandlade med konfidentialitet 

och obehöriga ska inte kunna ta del av respondenternas personuppgifter (Patel & Davidson, 

2011). I denna uppsats har författarna därför valt att behålla samtliga respondenter anonyma 

samt har information och material endast hanterats av uppsatsförfattarna. Nyttjandekravet 

hänvisar till de uppgifter som har samlats in om vissa enskilda personer som får bara 

användas i forskningssyftet (Patel & Davidson, 2011). Uppsatsförfattarna har också haft det 

här i åtanke då undersökningen endast kommer användas i forskningssyfte. 

All information som samlas in måste hanteras konfidentiellt vilket betyder att uppgifterna inte 

får lämnas till utomstående (Patel & Davidson, 2011). Det material som samlas in av 

respondenterna i undersökningen besitts därför bara av uppsatsförfattarna, samt har 

respondenterna i tidigt skede blivit tillfrågade om ett godkännande gällande publicering och 

frågor. 

Patel och Davidson (2011) tar även upp att de måste ha tänkts på konsekvenser innan 

undersökningarna börjar och att om det är större grupper så är det svårare att identifiera en 

enskild individ i gruppen. Det här är även en av de anledningar till att uppsatsförfattarna valt 

att göra intervjuer till denna undersökning med ett fåtal personer för att de frågor som ställs 

inte skall ge svar som är alltför generella. Det är även viktigt att få tillstånd att göra 

undersökningen om vissa individer ingår i en verksamhet eller om en verksamhet undersöks, 

det går inte bara att promenera in och göra en undersökning (Patel & Davidson, 2011). I 

denna undersökning har uppsatsförfattarna kontaktat respondenterna via e-post eller telefon 

för att få tillåtelse och godkännande till att ställa frågor. Att söka tillstånd gäller inte bara när 

personer lämnar information utan även när det hämtas information om dem utan deras vetskap 

(Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011) skriver även att det kan vara en fördel 

att berätta för respondenterna hur och vart informationen kommer publiceras samt om 

respondenten kommer få tillgång till resultatet. I denna undersökning kommer respondenterna 
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att få reda på information om var någonstans deras svar kommer att publiceras, för att de inte 

skall känna sig lurade. 

När allt är klart är det dags att värdera resultatet och undersökningen och det är viktigt att se 

över så att inget är glömt (Patel & Davidson, 2011). Det kan även vara av stor vikt att föra 

anteckningar för att följa upp arbetets gång och reflektera över problemområdet och huruvida 

de forskningsetiska aspekterna har följts (Patel & Davidson, 2011). 

2. Resultat 
Resultatet som behandlas i detta avsnitt utgörs av de svar som angetts i intervjuerna som 

gjorts på respektive fem respondenter. Respondenterna tog ställning till sammanlagt sju 

frågor. 

 

2.1 Mötet och Produkten  
Företagen som samtliga respondenter arbetar på riktar sig alla till internationella resebyråer, 

agenter och eventbyråer. Respondent 4 valde att uttrycka sig följande ”hela världen är vår 

kund” då de är ett globalt företag. Samtliga respondenter talade för att de ofta hade ett 

mellanled före slutkunden och därmed blir då resebyråerna deras främsta kund. Agenterna är 

en bättre kund för dem menar respondent 4, eftersom de har fler kunder som de kan sälja 

destinationen till. 

Respondent 4 svarade att de till 80 procent arbetar med agenter då de har mer kunskap om 

destinationen än vad slutkund har. Nackdelen med att ha kontakt med endast slutkund är att 

om kunden en gång varit i Skandinavien eller i ett skandinaviskt land finns risken att de inte 

kommer att vilja återkomma till nästa år. Medan en agent har fler kunder att jobba med som 

gör det lättare att nå ut till fler menar respondent 4. Förklaringen till det här är enligt 

respondent 5 att de hellre gör affärer med ett litet antal kunder, det vill säga resebyråer än att 

göra affärer med flera olika såsom slutkunder. Första mötet med resebyrå eller slutkund sker 

till största delen via e-post enligt alla respondenter. Enligt två av respondenternas 

företagsfilosofi så är utbildning av personal en viktig del då de inom 24 timmar måste svara 

på en förfrågan. Vanligtvis är den första kontakten till för att förstå det som kund eller 

slutkund vill att ett DMC skall bistå med samt den primära riktning som de vill att DMC ska 

fokusera på. Respondenterna svarade vidare att det också är då som de följer upp med 

följdfrågor. Det här för att bygga upp en helhetsbild som ger möjlighet att få en uppfattning 
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om kunden samt om projektet är värt att satsa på eller om det bara är någon som ”fiskar efter 

information om priser” och liknande.  

Alla respondenter skräddarsyr sina produkter efter slutkunden, varav en respondent svarade 

att de hade ett basutbud som de erbjuder och därmed var respondenten den enda som svarade 

att de även hade ett antal färdiga paket att erbjuda. Respondent 1 menar att det tar tid att 

sammanställa ett paket det vill säga arrangemang, då det inte är ett färdigt paket som de har då 

det sammanställs utifrån kunden eller slutkundens önskning. Frågor måste ställas för att kunna 

räkna ut rätt pris till rätt kund. Respondent 1 säger att det inte går att få det bästa möjliga 

priset om det samtidigt skall skräddarsys en produkt. Respondent 5 sade att det också krävs att 

det finns kunskap och erfarenhet för att kunna skräddarsy det som kunden faktiskt efterfrågar. 

Alla respondenter svarade dock olika vad beträffar vad de specifikt erbjuder och sysslar med. 

Respondent 1 svarade att de först och främst försöker hitta en lämplig plats till kunden i 

förhållande till kundens efterfrågan. De övriga fyra respondenterna svarade att de arbetar med 

att anordna arrangemang av olika slag. Typer av arrangemang kan vara: Paketering av 

flygresa, övernattning, transport, restaurangbesök och sightseeing samt galamiddagar, 

upplevelser, utflykter och äventyr. Respondent 5 svarade även att de produkter som de 

erbjuder kan kategoriseras i två fält, taktiska stödtjänster och strategisk rådgivning till kunder 

och företag. Exempel på taktiska stödtjänster kan vara support angående event och 

arrangemang. Strategisk rådgivning kan vara att de försöker hjälpa kunder och företag att 

utvecklas med hjälp av sin egen strategi för att de skall växa. Som tidigare nämnt arbetar alla 

respondenter på ett eller annat sätt med att skräddarsy sina produkter. Två av respondenterna 

menade att research om slutkund är en viktig del i deras arbete för att skräddarsy rätt produkt 

till slutkunden samt för att ta reda på målet med deras efterfrågan. Respondent 4 svarade att 

även fast de har ett basutbud försöker de ändå alltid att vara kreativa och tänka utanför 

ramarna men det finns alltid en kostnadsfaktor som spelar in. Projekten får inte vara för dyra i 

förhållande till kundens budget. De två respondenterna inom samma varumärke menar att de 

måste anpassa produkten efter målgruppen samt vad som är en utmaning för kunden, eftersom 

de inte bara kan skräddarsy efter kundens förfrågan. Respondent 4 menar att de därför har 

färdiga produktpaket som passar alla, oavsett kön och ålder. Respondent 5 menar däremot att 

de måste anpassa det som skall skräddarsys efter kundens egna, företagskultur och 

marknadssituation för att därefter ge en särskild lösning som passar just för kundens 

omgivning. 
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2.2 Destination Management Companies och 
Destinationsmarknadsföring 
Respondent 5 säger att det är deras uppgift som DMC att ge kunden alternativ gällande om 

hur kunden skall uppnå sina mål. De ger mer förslag om tillvägagångssätt än vad kunden i 

praktiken skall göra. I allmänhet vet kunden vilket mål de vill uppnå men det som de inte vet 

eller inte är medvetna om är hur de bäst uppnår detta mål. Respondent 3 nämnde att när deras 

företag skickar grupper till andra länder så utnyttjar företaget andra DMC i respektive land. 

Det här för att vara säker på att de har någon som har lokal kännedom, bättre avtal och även 

för att spara tid. Respondent 4 menar att då deras företag har många återkommande kunder så 

blir de ofta rekommenderade till andra agenter och resebyråer. Respondent 3 påpekade att 

resebyråerna har en stor kunskap vad beträffar DMC företag samt har de kunskap om de 

produkter som respektive DMC företag erbjuder. Respondent 3 svarade även att de 

internationella resebyråerna litar på att DMC företag har bättre kunskap än dem själva om 

destinationen, då DMC företagen befinner sig närmre eller i det nordiska land som efterfrågas. 

 

Alla utom respondent 5 marknadsför främst Skandinavien. Tre av respondenterna 

marknadsför sig främst via internet, mässor, fair trips och workshops samt via sociala medier 

och resor. Respondent 1 svarade att när kunden har en förfrågan i samband med ett 

programförslag eller offertförslag brukar marknadsföring om aktiviteter på vald destination 

göras i samma veva. Respondent 2 menar att deras destinationsmarknadsföring består till 80 - 

90 procent av uppdateringar och information kring just destinationen. Respondent 4 svarade 

att deras företag främst riktar sin marknadsföring till Europa och Nordamerika och menar att 

destinationsmarknadsföring är en viktig del då destination är det som dem faktiskt säljer. 

Respondent 3 svarade däremot att de föredrar att marknadsföra sig själva men menar också att 

det är viktigt att vara ”110 procent uppdaterad om destinationen” för att säkerställa att de har 

det bästa att erbjuda sin kund eller slutkund. Respondenten passar även på att marknadsföra 

sitt företag och destinationen när media lägger Sverige i fokus. Respondent 5 svarade att 

marknadsföringen och mötet skiljer sig åt eftersom att kunderna är olika och kommer från 

olika nationaliteter. Enligt respondenten är det ytterst viktigt att sälja den valda destinationen. 

Eftersom att kunden egentligen köper destinationen och att mellanhanden sedan köper 

företagets tjänster. Destinationsmarknadsföring är därför respondentens prioritering nummer 

ett. Dels för deras egen DMC och dels för företagets varumärke. 
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2.3 Relationsmarknadsföring och Kundrelationer 
Alla respondenter sade att erfarenheter spelar en viktig roll i skapande av nya kundrelationer. 

Respondent 1 menade på att om kunderna blir rekommenderade från någon organisation att ta 

kontakt med deras DMC handlar det i största del om förtroende till företaget. Respondenten 

menar att en förfrågan som kommer in med krav på svar inom 24 timmar inte är seriös och 

tyder på okunskap hos kunden. Respondent 2 svarade att genom att berätta om deras tidigare 

erfarenheter för nya kunder så är det ett sätt för dem att skapa tillit samt visa på hur 

professionella de är. Referenser krävs i skapandet av kundrelationer med andra nationaliteter. 

Två av respondenterna menar att eftersom att alla nationaliteter är olika så vill kunderna veta 

att de verkligen känner till deras kultur samt vill de veta att det valda DMC klarar av att 

genomföra det givna uppdraget. Respondent 5 svarade att tidigare erfarenheter är viktiga när 

det gäller att upprätthålla företagets trovärdighet, samt att samarbete med företag inom samma 

bransch eller inom samma sektor, garanterar kunden att de har erfarenhet av denna typ av 

utmaning. Respondent 1 menar att de internationella resebyråerna är professionella men att 

deras kunder i sin tur inte har större kunskap om Skandinavien. Respondenten menar därför 

att de ofta får till svar från slutkund att arrangemanget blir för dyrt. 

När det gäller uppföljning av kunder så svarade respondent 1 att det nog är branschens 

svagaste länk och nämner att de själva är dåliga på att följa upp. Respondent 1 och 3 har inget 

webbaserat system eller frågeformulär. Vid arrangemang skickas helst SMS till slutkundens 

gruppledare och vid enstaka tillfällen ringer de till kunden under och efter arrangemanget. De 

skickar e-post efter eventet för att få feedback. Respondent 1 svarade även att de vid jul och 

påsk skickar ut uppvaktning och tackar kunderna för samarbetet. De bidrar många gånger 

också till hjälporganisationer istället för att skicka julklappar till sina lojala kunder vilket de 

skickar information till dem om. Respondent 1 föredrar personlig uppvaktning. Då de inte 

alltid kommer åt slutkunden skickas uppvaktning till de internationella resebyråerna som i sin 

tur sänder det vidare till sina kunder. De gör även kundbesök två gånger om året. Tre av 

respondenterna svarade att de följer upp kunden med hjälp av ett webbaserat datasystem. 

Respondent 4 svarade att de alltid skickar utvärderingsformulär till kunden i mitten av 

projektet, eftersom de oftast befinner sig på plats under själva arrangemanget och normalt sett 

har de öppna dialoger med kunden. Efter det att kunden åkt hem får de även feedback från 

kund. Respondent 5 svarade att deras utvärderingsformulär skickas till kunden efter varje 

avslutat event. Respondent 1 och 5 får ibland ta del av kundernas egna uppföljningsprogram 
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och tre av respondenterna nämner att de skickar nyhetsbrev till sina kunder, respondent 3 gör 

även personliga kundbesök hos agenterna ibland. 

3. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultat samt metod- och materialavsnitt. Resultatdiskussionen 

innefattar en diskussion av de relevanta svar som angetts av respondenterna ställt i förhållande 

till den teoretiska bakgrunden. I metod- och materialdiskussionen kommer val av metod att 

diskuteras med relevans till syfte och ämne. 

 

3.1 Resultatdiskussion 
Samspelet mellan mötet och produkten är enligt Alhroot och Alalak (2010) den starkaste 

länken för att nå maximal kundtillfredsställelse. Respondent 4 och 5 arbetar inom samma 

varumärke men på olika destinationer. Respondent 4 och 5 hade dock olika utbud av 

produkter. Det här då respondent 5 skräddarsyr alla sina produkter medan respondent 4 även 

hade ett färdigt basutbud att erbjuda. En av de största utmaningarna för varje organisation är 

att försöka skapa en miljö som framgångsrikt vårdar och bibehåller kundrelationer på samma 

gång menar Luck och Lancaster (2013). Det här för att servicelojalitet är mer beroende av 

utveckling gällande personliga relationer än utveckling av specifika produkter. Då respondent 

4 fokuserar mycket på uppföljning men även har ett utbud av redan färdigställda produkter, 

går det att se att de mer lägger fokus på utveckling av kundrelationer än utveckling av 

specifika produkter. Respondent 1 och 3 försöker även de skapa personliga relationer då de 

bland annat gör kundbesök och skickar personlig uppvaktning. 

Alla respondenter skräddarsyr sina produkter. Vilket innebär att samtliga respondenter arbetar 

med differentiering vilket Luck och Lancaster (2013) säger är viktigt för att kunna utveckla 

långsiktiga relationer med sina kunder. Vidare skriver författarna att det även är viktigt att 

varje företag beslutar om vilken produktstrategi och vilken målgrupp de skall fokusera på i sin 

strävan efter framgång. Respondent 4 sade att det är viktigt att anpassa produkten efter sin 

målgrupp och menar på att de därför har ett basutbud som passar alla, oavsett kön och ålder. 

När det kommer till aspekten produkten så är faktorer inblandade när det gäller att bedöma 

kvalitet på produkt (Carlbäck, 2008). Respondent 5 menar att när de skräddarsyr till en 

slutkund gäller det att anpassa vad som är en utmaning för denne, eftersom att det ej går att 

endast skräddarsy utifrån slutkundens förfrågan. Walter (2008) skriver att alla kunder är olika 

och därför kan tjänster inte heller lagras. Kulturella, sociala, etniska, samt miljö och 
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omgivningsfaktorer är några faktorer som påverkar kunders förväntningar och därmed spelar 

en viktig roll i den upplevda kvaliteten på produkten (Carlbäck, 2008). Det här är något som 

respondent 5 tar upp då denne menar att marknadsföring och möte skiljer sig åt då kunder är 

olika och härstammar från olika nationaliteter. Respondenten menar att det krävs anpassning 

av kundens egen företagskultur och marknadssituation för att därefter kunna ge en särskild 

lösning som passar kundens omgivning. Som Carlbäck (2008) skriver, påverkar 

produktkvaliteten kundens förväntningar. Därför menar två av respondenterna att det krävs att 

DMC har referenser för att kunna skapa kundrelationer. Respondent 4 menar att, då alla 

nationaliteter är olika så vill kunderna veta att de verkligen känner till deras kultur för att 

klara av att genomföra det uppdrag som förfrågats. 

DMC spelar en specifik roll på destinationer då deras uppgift är att med deras kunskap hjälpa 

företag att bygga och skapa konkurrenskraftiga fördelar för en destination (Sainaghi, 2005). 

Respondent 5 har även det här som utgångspunkt då denne säger att det är deras uppgift som 

DMC att hjälpa företag/ kunder genom att ge dem alternativ gällande, hur kunden skall uppnå 

sina mål. Då många företag ber om strategiska råd menar respondent 5 att de mer ger förslag 

om tillvägagångssätt än vad kunden i praktiken skall göra. Att destinationsföretag samarbetar 

för att kunna locka fler kunder till en destination är en viktig del i företagens arbete när det 

gäller att främja utvecklingen av destinationen och företaget skriver Pechlaner et al. (2012). 

Respondent 3 nämnde att när deras företag skickar slutkunder till andra länder så tar de gärna 

hjälp av andra DMC i respektive land, då de oftast har bättre kännedom om respektive land 

och kanske till och med bättre avtal än dem själva. Enligt Gummesson (2004) så skall företag 

inte se varandra som konkurrenter, utan det är endast företagens nätverk som konkurrerar mot 

varandra. Genom olika former av strategiska samarbeten så skapas nya möjligheter bland 

flertalet företag och destinationer (Cosic & Djuric, 2009). Det här är något som respondent 3 

har tagit fasta på genom att samarbeta med andra DMC. Alhroot och Alalak (2010) menar 

också att det är viktigt att marknadsföra sig företag sinsemellan och utanför för att nå ut till så 

många kunder som möjligt. Två av de viktigaste områdena för destinationsföretag är 

marknadsföring och produktutveckling	  menar Pechlaner et al. (2012).	  Sainaghi (2006) skriver 

att för att bli hållbart konkurrenskraftig på en destination, krävs det att ett DMC har god 

kunskap när det gäller att skapa värde hos kunden genom differentiering av produkter. 

Eftersom att alla respondenter skräddarsyr sina produkter efter kunden innebär det att alla 

respondenter även arbetar med differentiering då ingen produkt är densamma. 
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Alhroot och Alalak (2010) menar att för att gynna destinationen och destinationsföretag bör 

det inom företagen finnas en högklassig service samt människor med bra erfarenheter inom 

branschen. Enligt två av respondenternas företagsfilosofi så är utbildning av personal en 

viktig del då de inom 24 timmar måste svara på en förfrågan som kommer in, för att sedan 

följa upp med följdfrågor. Respondent 1 menar däremot att en förfrågan som kommer in med 

krav på svar inom 24 timmar inte är seriös och tyder på okunskap hos kunden.  Det här tyder 

på att respondenterna har olika kompetenser samt syn på hur man tillmötesgår en kund. Två 

respondenter sade att det krävs att det finns kunskap och erfarenhet hos företagen för att 

kunna tillmötesgå kundens förfrågan samt att erfarenheter är det som ligger i grund för att 

upprätthålla ett företags trovärdighet. C.B. Castro et al. (2007) skriver att återkommande 

kunder och rekommendationer är följden av god servicekvalitet och nöjda kunder. Vilket även 

gör det till viktiga faktorer för ett företags utveckling av långsiktiga relationer (C.B. Castro et 

al. 2007). Det här är någonting som kan jämföras med respondent 4, då denne nämner att 

deras återkommande kunder genererar rekommendationer till många agenter och 

internationella resebyråer. Kvaliteten på servicetjänsterna och erfarenheter måste även 

reflekteras mot ett rimligt pris med en hög kvalitet på service (Alhroot och Alalak, 2010). 

Respondent 4 menar därför att det är viktigt att projekten inte är för dyra i förhållande till 

kundens budget då det riskeras att mista denne, vilket även respondent 1 menar då de ofta får 

höra av slutkund att projektet blir för dyrt. Alhroot och Alalak (2010) menar att om 

destinationen och destinationsföretagen vill öka kundernas tillfredsställelse bör de då ha 

rimliga priser och unika produkter med tillgänglighetstjänster och syftar till användandet av 

DMM. Respondent 4 menar därför att de redan har ett basutbud tillgängligt för de kunder som 

vill ha en färdigställd produkt till rimligt pris för att därefter lägga till ytterligare tjänster. Då 

respondent 4 menar att de alltid försöker vara kreativa och skapa unika produkter för kunden 

så skräddarsys även de färdigställda produkterna. Däremot menar respondent 1 att kunder inte 

kan få det bästa möjliga priset och samtidigt få en skräddarsydd produkt. Det här tyder på att 

DMC arbetar på olika sätt och har olika marknadsföringsätt då det tydligt visar att respondent 

4 använder sig utav ett DMM tänk medan respondent 1 inte gör det. Alhroot och Alalak 

(2010) skriver att om DMM används i företagets marknadsföring så kan de öka intresset för 

destinationen vilket kan leda till expansion av både destinationens och företagets 

marknadsföring samt ge ökad kundtillfredställelse. 

Kundtillfredställelse har alltid varit avgörande för företagens framgång, dock har intresset för 

att studera mätning av kundtillfredsställelse rört sig mer mot begreppet lojalitet (Moliner 



	   19	   	  
	  

Velazquez et al. 2011). Moliner Velazquez et al. (2011) menar att nyckeln till ett företags 

framgång är att välja de mest lojala kunderna för att kunna främja sin verksamhet, på så vis 

kan företag säkra de vinster som kunderna uppskattas generera. Det här är någonting som 

respondent 5 applicerar i sitt företag genom att de hellre satsar på färre men lojala kunder än 

massor med olika kunder. Respondent 4 arbetar med samma koncept då denne hävdar att 

deras främsta kund/resebyrå är en bättre kund för dem att skapa långvariga relationer med än 

enstaka slutkunder. Alla respondenter använder sig utav relationsmarknadsföring, några 

kanske mer än andra då respondenterna ser till varje kunds individuella behov. Framgångsrik 

tillämpning av relationsmarknadsföring grundas i hantering av produkter, tjänster, kunders 

efterfrågan och destinationen menar Cosic och Djuric (2009). Dukić och Meler (2010) syftar 

till relationsmarknadsföringen CRM som inleds med att se till kundens behov för att sedan 

avslutas med att mäta kundtillfredsställelse. CRM och mätningen av kundtillfredställelse kan 

jämföras med det som samtliga respondenter gör. Alla respondenter ser inledningsvis till 

kundens behov genom att de skräddarsyr utifrån kundens förfrågan samt att några även 

trycker på de omgivningsfaktorer som spelar in, för att sedan avsluta med att mäta 

kundtillfredställelse genom kunduppföljning. Det är också här som det tydligt kan ses att alla 

respondenter inte använder sig utav CRM fullt ut då några fallerar på uppföljningen av kund. 

Respondent 1 och 3 arbetar varken med webbaserade system eller frågeformulär medan 

respondenter 2, 4 och 5 alla följer upp kund med hjälp av webbaserade datasystem som de 

använder som utvärderingsprogram då de skickar utvärderingsformulär till alla deras kunder 

både under och efter arrangemang. Respondent 1 och 5 får även ibland ta del av kundernas 

egna uppföljningsprogram. 

Respondent 1 menar dock att uppföljning av kunder är branschens svagaste länk och nämner 

att de själva är dåliga på att följa upp. Luck och Lancaster (2013) menar på att anledningar till 

att CRM inte används kan bero på en orealistisk förväntan som finns i samband med CRM 

eller så är det ett bevis på att företagen inte vet hur CRM kan användas som ett strategiskt 

verktyg. Allt för ofta händer det att organisationer och företag inte kan dra nytta av de 

möjligheter och förmåner som kundrelationer kan föra med sig menar Luck och Lancaster 

(2013). Vilket leder till att många företag ofta förlorar siktet på det primära målet som är att 

vårda och bibehålla kundrelationer. Det här är någonting som är intressant då samtliga 

respondenter är väldigt måna om att marknadsföra sig för att skapa nya kundrelationer. Luck 

och Lancaster (2013) menar på att företag inte bara skall fokusera på marknadsföring utan 

även fokusera på att uppnå långsiktiga relationer på samma gång. Men genom antingen 
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bristfällig uppföljning eller genom att respondenterna föredrar att bara vårda de lojala 

kunderna, förlorar de faktiskt siktet på att bibehålla och skapa långsiktiga kundrelationer. 

Eftersom att de då inte drar nytta av de förmåner som de nya kundrelationer som de skapar för 

med sig. Detta eftersom de väljer att inte lägga lika mycket fokus på att vårda nya 

kundrelationer som de skapar med slutkunder. Anledningar till det här kan bero på okunskap 

om användningen av CRM eller så är den inte anpassningsbar för samtliga respondenters 

företag. Det här kan vara på grund av de kritiska framgångsfaktorerna som Luck och 

Lancaster (2013) nämner. Faktorerna ifrågasätter huruvida marknadsföringsstrategin är: 

Lämplig, godtagbar eller tillämpningsbar för det enskilda företaget. Är då inte CRM strategin 

i nivå med kundens förväntningar och kundbehovet, så kommer satsningarna på CRM 

programmen visas vara värdelösa (Luck & Lancaster, 2013). Däremot menar	  Luck och 

Lancaster (2013) att så länge det finns en övergripande förståelse hos företagen om kundernas 

uppfattningar och förväntningar, kan företag använda och anpassa sin 

relationsmarknadsföring till vad som faktiskt eftersträvas av deras kunder. Det här oavsett om 

deras strategi är att skapa kundrelationer, kundlojalitet eller kundutveckling (Luck & 

Lancaster, 2013). 

 

3.2 Metod- och materialdiskussion 
Den metod som ansågs vara bäst lämpad till denna typ av undersökning var kvalitativ metod. 

Intervjuer valdes att göras istället för enkät för att det ansågs vara det bästa valet för att få ett 

resultat som kunde svara till syftet på bästa möjliga sätt, då syftet krävde mer detaljerade svar. 

Av de intervjuer som gjordes ställdes frågorna i den existerande ordningsföljen (se bilaga 3). 

De frågor som från början inte kunde svara på syftet, omformulerades eller togs bort. Vissa 

frågor fick även följdfrågor för att lättare kunna svara till syfte. Dock varierades svaren 

textmässigt då vissa respondenter gav mer utförligare svar än andra, därför blev 

uppsatsförfattarna ibland tvungna att ställa följdfrågor för att få ut mer information. Några av 

frågorna ställdes inte alltid heller då respondenterna svarat på frågan innan den kommit på tal. 

Alla intervjuer som gjordes utfördes via telefon på grund av tidsbrist hos både respondenter 

och uppsatsförfattare. Alla intervjuer spelades in med godkännande från respondent, vilket 

gav uppsatsförfattarna möjlighet att lyssna på intervjuerna om något gåtts miste om. En 

intervju gjordes på engelska då en av respondenterna var engelsktalande. Därmed var frågorna 

tvungna att översättas samt omformuleras. Informationsblad (se bilaga 2) skickades inte till 

alla respondenter då det i tidigt skede redan skickats samtlig information i meddelandeform. 
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3.2.1 Tillförlitlighet, Trovärdighet  och Överförbarhet 
Tillförlitlighet är en bedömningsgrund för att bedöma undersökningar (Bryman, 2011). 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ 

forskning (Bryman, 2011). Kriterierna bedömer undersökningarnas: Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet (Credability) är en motsvarighet till intern validitet, det vill säga hur troliga eller 

sannolika resultaten är (Bryman, 2011). Då uppsatsförfattarna gjort research på enskild 

respondent före utförande av samtliga intervjuer kan deras trovärdighet säkerställas. Därmed 

kan det konstateras att resultatet som uppkommit i samband med undersökningen är 

tillförlitlig. 

 

3.2.2 Metodkritik 
Bryman (2011) skriver att det finns vissa nackdelar med telefonintervjuer och ett utav dessa är 

att det inte är det ultimata sättet att göra en lång intervju på. En annan sak som kan orsaka 

svårigheter med en telefonintervju är tekniken, inspelning samt störningar på linjen (Bryman, 

2011). Vad gäller inspelning vid intervjuer kan anteckningar under intervjun medföra att 

intervjuaren blir distraherad och då inte är lika uppmärksam på vad som sägs av respondenten 

menar Bryman (2011). Respondenten kan även uppfatta inspelning av intervju som obehaglig, 

vilket kan medföra att de blir nervösa och självmedvetna över tanken på att det som yttrats 

kan komma att sparas (Bryman, 2011). 

 

Problem kan även uppstå vid transkribering av intervjuer, då det är en tidskrävande process, 

samt blir transkriberingarna ofta långa och kan resultera i flertalet pappersark som 

intervjuaren måste ta sig igenom (Bryman, 2011). Det bör därför göras analys efter varje 

avslutad intervju, för att intervjuaren inte skall känna att denne tagit sig för mycket vatten 

över huvudet menar Bryman (2011). Vidare skriver författaren att det bör försäkras att de 

inspelade intervjuerna är av god kvalitet. En viktig aspekt att ha i åtanke är att de inte alltid är 

möjligt att spela in intervjuerna menar Bryman (2011). 

 

3.3 Forskningsetisk uppföljning 
Av etiska skäl valdes det att ha alla respondenter anonyma i undersökningen. När 

transkriberingarna gjordes så spelades samtliga intervjuer upp upprepade gånger för att 

säkerställa att ingen viktig information hade gåtts miste om. Efter varje transkribering av 
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respektive intervju så raderades även inspelningarna med hänvisning till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som nämnts i tidigare avsnitt. De anteckningar 

som fördes under tiden av inspelningarna blev även ett stöd för att komma ihåg de viktigaste 

punkterna från varje respondent. Företagens namn valdes även att inte nämnas. Det här på 

grund av att författarna till denna undersökning inte ville lägga ut viktig information som 

kunde spåras till företagen, då alla svar kanske inte ses till deras fördel.  

En del respondenter ville även ha tillgång till uppsatsen efter att det färdigställts. Det här 

beslöt uppsatsförfattarna att säga ja till då respondenterna bidragit med en stor del till det här 

arbetet. Efter varje avslutad intervju skickades även ett e-post meddelande iväg där 

respondenterna tackades för sin medverkan till undersökningen. 

 

3.4 Slutsatser 
Utifrån de resultat som sammanställts kring hur samtliga respondenter använder sig utav möte 

och produkt för att skapa långsiktiga relationer, kan det ses att de använder sig utav 

relationsmarknadsföring som CRM samt destinationsmarknadsföring men att de inte utnyttjar 

strategierna fullt ut. Detta på grund av att brist på uppföljning och bibehållning av nya kunder 

inte uppmärksammas hos alla respondenter. Av det här kan ytterligare en slutsats dras 

nämligen att det vore lönsamt för DMC att försöka sträva efter att fokusera på både mötet och 

produkten, genom att fullt ut använda relationsmarknadsföring som CRM och eventuellt 

DMM som destinationsmarknadsföring. 

Genom att använda sig av DMM kan DMC öka intresse för den aktuella destinationen och 

gynna företagets samt destinationens marknadsföring. Genom att fokusera på uppföljning och 

fullständigt använda sig utav relationsmarknadsföringen CRM kan DMC fullt ut leva upp till 

kundernas behov och förväntningar. Vilket kan resultera i maximal nivå av 

kundtillfredställelse. Det här genom att försöka vårda och bibehålla både nya och tidigare 

kundrelationer på samma gång. På så vis kan DMC skapa alltfler långsiktiga kundrelationer 

och samtidigt främja företagets marknadsföring. 

 

3.5 Praktisk användning och vidare forskning 
Denna undersökning kan användas som ett hjälpmedel till destinationsföretag som inte bara 

strävar efter att skapa kundrelationer utan även att behålla dem. Med hjälp av rätt 
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marknadsföring och produktstrategi kan DMC leverera unika produkter som går över till 

överraskande och långvarig kundtillfredställelse. Med enkla medel som fokusering på både 

mötet och produkten kan de skapa en långvarig sfär av nätverk och relationer som byggs på 

för att ständigt utvecklas och bli större. 

Som Luck och Lancaster (2013) valde att uttrycka sig så är en av de största utmaningarna för 

varje organisation att försöka skapa en miljö som framgångsrikt vårdar och bibehåller 

kundrelationer på samma gång. Detta eftersom att många företag mister fokus på det primära 

målet som är att vårda och bibehålla kundrelationer. Det här är något som kan rekommenderas 

att forska vidare på genom att göra grundliga analyser på framgångsfaktorer och 

utvecklingsområden. På så sätt kan jämförelser göras mellan slutkund/ resebyrå och DMC, för 

att kunna se vilka faktorer båda parter anser är avgörande för en långvarig kundrelation. Det 

går även att bredda undersökningen genom att göra analys under en längre period. Ökning av 

intervjuer eventuellt enkäter till både kund och företag är också något som skulle kunna leda 

till djupare diskussioner och fler slutsatser. 
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Informationsblad om uppsatsprojektet 

Det här examensarbetet har skrivits av författarna Justina Princis och Gabriela Lund Olmos, 

studenter på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Uppsatsprojektet syftar till att 

undersöka hur DMC företag använder sig utav mötet och produkten för att skapa 

kundrelationer. För att stärka undersökningen har relevanta frågeställningar tillämpats, vilka 

bland annat berör huruvida DMC företag arbetar med kundrelationer, samt hur destinationer 

används som marknadsförings verktyg. 
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Intervjufrågor 
1. Vad har ni för produkter? 

2. Vilken kundgrupp riktar ni er till och hur marknadsför ni er? Hur mycket använder ni 

er utav destinationen i er marknadsföring?  

3. Hur professionella är era kunder när det gäller offertförfrågan och kunskap om erat 

företag? 

4. Är slutkunden er kontakt eller använder ni er utav en mellanhand? 

5. Hur ser första mötet ut med kunden (via telefon, mail, träffas personligen) och hur stor 

betydelse har era tidigare erfarenheter i kontakt med nya kunder?  

6. Hur skräddarsyr ni era produkter efter kunden? 

7. Hur följer ni upp kunden? Har ni ett system? I så fall hur ser det ut? (uppdatering om 

företaget, feedback/utvärdering) 

 

 


