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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel:   Att synliggöra det osynliga 

– en studie om kommunikation i 
upplevelseföretag- 

 
 
Seminariedatum:   2007-05-30 
 
 
Ämne/kurs:    FEK. Kandidatuppsats,  
    Vårterminen 2007 
 
 
Författare:    Annika Lindeberg 
    Hannah Moström 
 
 
Handledare:    Sofia Isberg 
  
 
 
Nyckelord:    Upplevelser, värde, identitet, 
    image, kommunikation, garantier. 
 
 
 
Studie objekt:   2 företag inom Turism 
    2 företag inom Utbildning 
    2 företag inom Självförverkligande 
 
 
 
Syfte: Vårt främsta syfte med den här studien 

är att söka en förståelse för hur 
upplevelseföretag kommunicerar den 
upplevelse de säljer till marknaden. Ett 
av våra delsyften är att urskilja likheter 
eller skillnader mellan företagen i deras 
sätt att kommunicera. Vårt andra 
delsyfte är att öka förståelsen kring vad 
upplevelseföretag bör tänka på vid valet 
av kommunikationssätt. 

 
 
 
Metod:    Kvalitativa intervjuer och en     
                                                                                    dokumentanalys av hemsidor. 
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Teoretisk referensram:    Teorier inom ämnesområdena 
    upplevelser, värde, identitet, image 
    kommunikationskanaler och garantier. 
      
 
 
Slutsatser:  Graden av gripbarhet eller ogripbarhet 

på upplevelsen kan påverka 
kommunikationen. Inga 
branschspecifika 
kommunikationskanaler har urskiljts. 
Däremot använder företagen sig minst 
av PR och events för att kommunicera 
sina upplevelser. Företagen använder 
många olika kommunikationskanaler, 
men anser samtidigt att några av dem är 
sämre än andra. Företagen bör istället 
koncentrera sig på färre 
kommunikationskanaler som är mer 
genomtänkta, och arbeta mer aktivt 
med dessa.  Att strategiskt arbeta med 
företagets image och identitet och 
försöka sammanlänka dessa genom 
kommunikationen, kan vara ett bra sätt 
att lyckas kommunicera företagets 
identitet så att den stämmer överens 
med den image som kunderna upplever. 
Företag som säljer olika upplevelser 
använder sig av liknande bilder, 
värdeord och budskap för att 
kommunicera sin upplevelse.
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Den här uppsatsen är skriven under våren 2007 vid Handelshögskolan, Umeå universitet. 
Studien är skriven inom området marknadsföring och berör ämnet marknadsföring av 
upplevelser. 
 
Vi hade inte kunnat genomföra den här studien utan hjälp av ett antal människor och dessa 
vill vi passa på och tacka. 
 
Först och främst vill vi tacka alla respondenter, bestående av anställda inom 
upplevelseindustrin för att ha delat med sig med sin tid, sina erfarenheter och kunskaper inom 
området. 
 
Vi vill även rikta ett stort och varmt tack till vår handledare Sofia Isberg som varit med oss 
under resans gång och underlättat processen med värdefulla synpunkter och konstruktiv 
kritik! 
 
Arbetet med den här uppsatsen har varit lärorik och vi hoppas att ni som läsare finner studien 
och dess slutsatser aktuella och givande. 
 
 
 
Umeå, Maj 2007 
 
 
 
 
 
Annika Lindeberg    Hannah Moström
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Förklaring av begrepp 
 
Agent: Samlingsnamn för ett företag som fungerar som samordnare och marknadsförare för 
andra företag. Som att exempelvis hjälpa till att vidarebefordra kunder till företagen som 
säljer tjänster/upplevelser eller med marknadsföring av dessa företag.  
 
Garanti: Syftar till ett löfte eller indikation i marknadsföringen för tjänstens karaktär, nytta 
eller utfall vid konsumtion.  
 
Kommunikation: Utgör en synonym till marknadsföring. Innebär att företag synliggör sitt 
erbjudande till marknaden för att på så sätt få kunder att uppmärksamma företaget och köpa 
deras erbjudanden. 
 
Layout: Samlingsord för hur ett budskap kommuniceras med hjälp av text, bild och färger i 
marknadsföringsmaterial av någon form. 
 
Produkt: Innefattar både varor, tjänster och upplevelser. 
 
Självförverkligandeföretag: Företag som säljer personligutvecklingstjänster. 
 
THE: Förkortning för The Human Element. En form av personligutvecklings kurs. 
 
Turismföretag: Företag inom turismbranschen. 
 
UGL: Utbildning i syfte att främja personlig utveckling i arbetsgrupper och ledare.  
 
Upplevelseföretag: Företag som säljer tjänster som utgör en upplevelse för konsumenten. 
 
Utbildningsföretag: Företag som säljer ledarskapsutbildningar. 
 
Vara: En fysisk vara som går att se och ta på.
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1. Inledning 
 
Sveriges ekonomi har genomgått stora förändringar under de senaste århundradena, alla 
bidragande faktorer för hur vår ekonomi ser ut och verkar just nu. Det första steget i den 
ekonomiska utvecklingen bestod av att företag sålde liknande material till kunder som även 
andra företag sålde. I det här skedet bestod handeln främst av råmaterial av olika slag, 
exempelvis råvaror från jordbruket. Det andra steget som togs, innebar att olika industrier 
började framställa varor utifrån de råvaror som kom från exempelvis jordbruket. I och med 
utvecklingen av tekniken i vårt samhälle, främst under 1900-talet, blev produktionen av varor 
alltmer effektiv. Konsekvensen av detta var att personalstyrkor i företag minskade och istället 
ersattes av tekniken. Eftersom arbeten inom dessa industrier minskade, blev människor 
tvungna att söka arbete inom andra sektorer såsom tjänstesektorn, och av den anledningen 
blev tjänstenäringen den centrala tillväxtsektorn inom handeln. För att överleva på en 
marknad där många företag konkurrerade om att få kunder, blev det av vikt för företag som 
sålde varor att även erbjuda olika typer av tjänster knutna till varan. Men även för företag 
inom tjänstenäringen ökar konkurrensen, och tekniken har till viss del tagit över tjänster, 
exempelvis att använda en bankomat istället för att gå till banken personligen. Det 
argumenteras nu om att tjänstenäringen har nått sin topp inom ekonomin. Nu har blickarna 
istället riktats mot upplevelser av olika slag, och den roll upplevelser har inom ekonomin.1  
 
Det finns några viktiga skillnader mellan tjänster och upplevelser. För det första handlar det 
om distans. Mellan en kund och dess konsumtion av varor eller en tjänst finns det en viss 
distans, men när det handlar om en upplevelse så är det något som sker i en kunds 
medvetande, en upplevelse inom kunden själv.2 Olika företag i olika branscher använder sig 
av ordet upplevelse för att beskriva de produkter de erbjuder och känslan kunder får av att 
köpa dessa produkter. Genom att låta kunder delta i upplevelsen skapas mentala bilder hos 
kunden om upplevelsen. Dessa bilder kan sedermera etablera sig som minnen hos kunden.3En 
annan viktig skillnad rör utförandet av tjänsten/upplevelsen. En upplevelse är något som 
kunden själv genomför, till skillnad mot en tjänst där det är företaget som genomför något. En 
handling som genomförs av ett företag till en kund, benämns som en tjänst. Företaget ska på 
ett förutbestämt sätt genomföra en handling som ska generera ett fastställt resultat. En tredje 
skillnad handlar om syftet med köpet. En upplevelse skiljer sig från tjänst eftersom 
förfarandet och syftet med köpet är av ett annat slag. När en kund köper en upplevelse så 
handlar det om ett personligt syfte, ett syfte att få vara med om någonting unikt och 
minnesvärt.4 Den sista skillnaden som vi valt att behandla här handlar om själva 
genomförandet och resultatet av tjänsten/upplevelsen En upplevelse skapas gemensamt 
mellan en konsument och en producent, och karakteriseras som någonting som kunden får 
gjort till sig, exempelvis i form av personlig utveckling. En tjänst köps i syftet att någon 
annan ska utföra någonting åt kunden.5 Tjänster inhandlas för ett syfte som skiljer sig från 
produkten i sig. Kunder köper dessa tjänster för att tillfredställa ett behov, som i sin tur 

                                                 
1 Mittuniversitetet (2007) Upplevelsernas samhälle, [www dokument] URL 
http://lc1.miun.se/maltid/upplev/page_03.htm 
2 ibid 
3 Michael Morgan, “Making space for experiences”, Journal of retail & Leisure Property, Vol 5, No 4,(2006 
)305-306 
4 Joseph Pine och James H Gilmore, The Experience economy, (Boston Massachusetts: Harvard Business School 
Press, 1999), 2 
5Susanne H.G Poulsson och Sudhir H Kale, The Experience Economy and Commercial Experiences, The 
Marketing Review, Making space for experiences Vol 4, (2004), 271 
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genererar ett värde för kunden.6 Det nämnda är enbart några exempel på vad som skiljer en 
tjänst och en upplevelse åt. Det faktum att det finns skillnader mellan dessa två områden, tror 
vi kan vara en viktig motivering till varför fler studier bör genomföras om upplevelser. Texten 
uppvisar att syftet med köpet av en upplevelse är av ett annat slag än syftet med att köpa en 
tjänst, och därmed tror vi att det kan vara av vikt att tydliggöra att det finns skillnader mellan 
en tjänst och en upplevelse.  
 
Benämningen ”upplevelseindustri” uppkom vid den tidpunkt då Stiftelsen för Kunskap och 
Kompetensutveckling ansåg att pengar borde placeras på ”nya immateriella värden”. Genom 
att förflytta branscher såsom utbildningssektorn och kultursektorn till den nya 
upplevelseindustrin, lyckades de utvidga storleken på här industrin.7 
 

”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 
förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/ eller leverera upplevelser”8 

 
Det är upplevelseindustrin som står för den snabbaste ekonomiska tillväxten i Sverige av alla 
industrier räknat. Det här visar på hur viktig den här branschen är för Sverige. Mellan åren 
1995 och 2001 så ökade upplevelseindustrins samlade värde med 45 procent. En av 
anledningarna till detta anses vara ökat välstånd i landet, vilket i sin tur lett till förändrade 
mönster av konsumtion. Ungefär 6,5 procent av människorna på arbetsmarknaden arbetar 
inom upplevelseindustrin, vilket är betydligt mer än antalet arbetare inom exempelvis 
skogsindustrin. 9Av hela Sverige räknat så är det Norrland som står för majoriteten av företag 
inom upplevelseindustrin. Detta menas bero på att det är i obygderna, eller med en annan 
benämning ”vildmarken”, som en ökad globalisering av ekonomin syns tydligast. Kluster av 
upplevelser skapas där, och starka visioner och varumärken får möjlighet att skapas.10 Inom 
upplevelseindustrin återfinns bland annat branscher inom utbildning, upplevelseturism samt 
evenemang av olika slag 11. Upplevelser av olika slag har fått en allt stötte utbredning i vårt 
samhälle och forskning visar på att den här industrin kommer att inneha en än större roll i 
framtiden för att utveckla vårt samhälle12. Det ovannämnda visar på den viktiga roll som 
upplevelser har fått i vår ekonomi. Upplevelser av olika slag har vuxit sig starkare med åren, 
vilket har lett till att upplevelseindustrin har börjat uppmärksammas mer av bland annat 
forskare. Trots detta befinner vi oss i ett tidigt skede gällande forskning och studier inom detta 
ämne, och i jämförelse med industri- och tjänstesektorerna så är utbudet av studier inom 
upplevelseområdet tämligen begränsat.  

                                                 
6 Stephen L Vargo och Robert F Lusch, Evolving to a new dominant logic for marketing, Journal of Marketing, 
Vol 68 (2004)  2 
7 ibid 
8 Exportrådet (2007) Om Branschen, [www dokument] URL 
http://www.swedishtrade.se/upplevelser/?objectID=6483 
9 Dagens nyheter (2003, Oktober, 3) Upplevelseindustrin slår ut basnäringarna, [www dokument] URL 
www.dn.sehttp://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=188863 kl 17.50 23 april 
10 Dagens Nyheter (2003, Januari 28) Disney, drömmar och donuts, [www dokument] URL 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=101638 
11Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling,” Blandade upplevelser – en förstudie om svensk  
upplevelseindustris möjligheter, med förslag till åtgärder”, Umeå: Umeå universitet, Rapport (2000), 9 
12 ibid, 7 
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Värdet i upplevelser 
 
Upplevelseindustrin utmärks av att produkter som erbjuds till en kund är mer individuell och 
anpassad till varje individs unika behov.13 Utgångspunkten inom upplevelseindustrin är 
således på individen; 

 
"I upplevelsesamhället är det den individuella upplevelsen som är drivkraften i vår vandring 

uppför den maslowska behovstrappan."14 
 
Värdet som en individ får från en upplevelse skiljer sig från person till person, och två 
individer kan inte uppleva en upplevelse på exakt samma sätt. Värdet som en upplevelse 
genererar varar längre än det värde som kan erhållas från en tjänst;   
 

”När exempelvis en familj besöker Disney World, så består värdet av denna upplevelse inte 
bara av vad personerna är med om just vid besökstillfället, utan också av de minnen de tar 
med sig och som de kommer att tala om i månader och kanske under år efter besöket.”15 

 
Behovet av upplevelser kan vara ett resultat av de ökade kraven på person och företag. 
Kraven kommer både från arbetslivet och från det sociala livet. Människor söker ständigt nya 
inspirationskällor och hjälpmedel som kan utveckla oss, göra oss mer effektiva och förändra 
oss. Och samma utveckling kan vi se hos företagen där en önskan ständigt finns att 
effektivisera och förbättra sin personal och sin organisation. Ur detta behov att förbättra sin 
personal har en marknad skapats för upplevelser som har som syfte att förändra personal till 
att bli mer effektiva, kreativa och mer välmående.16 Som ett resultat av detta har ett stort antal 
upplevelseföretag bildads. De potentiella kunderna kan välja mellan en stor mängd aktörer på 
marknaden inom olika områden som syftar till att skapa mer motiverade och effektiva 
medarbetare.17  

Kommunikation av en upplevelse 
 
Kommunikation innebär att företag direkt eller indirekt ger information om sin produkt eller 
sitt företag till kunder. Genom att kommunicera en produkt, kan företag bland annat förklara 
för kunder hur produkten ska användas och vad företaget står för.18 Att kommunicera är ett 
sätt för företag att marknadsföra både företaget i sig men även de produkter som de erbjuder 
marknaden19. Genom kommunikation kan ett företag förmedla en bild av företaget och även 
de erbjudanden företaget säljer till kunden. Den bild som faktiskt förmedlas och uppfattas av 

                                                 
13 Lena Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW! (Lund: Studentlitteratur, 2003), 32 
14 Dagens Nyheter (2003, Januari 28) Disney, drömmar och donuts, [www dokument] URL 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=101638 
15 Mitthögskolan (2007) Upplevelsernas samhälle, [www dokument] URL 
http://lc1.miun.se/maltid/upplev/page_03.htm 
15 ibid 
16 Göteborgsposten (2006) Prestera mer med coachning, Henric Nilsson, [www dokument] URL 
https://www.retriever-info.com/services/archive.html, 94 
17 ibid 
18 Philip Kotler och Kevin Lane Keller, Marketing management, tolfte upplagan, (Upper Saddle River, New 
Jersey: Pearson Education Inc, 2006) 536 
19 Chris Fill, Marketing Communication, Frameworks, Theories and applications, (United Kingdom; Prentice 
Hall, 1995) 15 
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marknaden utgör företagets image. 20Företagets identitet är en term som beskriver den bild 
som företaget vill att marknaden ska få av företaget. Ett företag som arbetar aktivt med sin 
identitet, kan skapa en rättvisande bild av vad de står för och det speciella erbjudandet som de 
erbjuder kunder.21 Forskning har dock visat att det kan vara svårt för ett företag att arbeta med 
sin identitet. Den identitet som ett företag anser sig inneha kan skilja sig från den image som 
marknaden uppfattar att företaget har. 22 Ett företag kan skapa sig konkurrensfördelar genom 
att klargöra och definiera företagets identitet, men för att detta ska kunna ske måste företag 
klara av att kommunicera sig identitet till marknaden. Om denna kommunikation brister, leder 
det till att företaget inte erhåller konkurrensfördelar utifrån sin identitet. 23 Eftersom 
marknaden oftast har någon slags uppfattning om det budskap som ett företag förmedlar 
angående den produkt som de säljer, tror vi att det kan vara av vikt att inkludera identitet och 
image i ett resonemang som rör kommunikation 
 
Det finns många olika sätt för ett företag att kommunicera sitt företag och erbjudande till 
marknaden. De kan till exempel använda sig av reklam, personlig promotion, events, PR, 
personlig försäljning eller direkt marknadsföring.24 Dessa sätt att kommunicera diskuteras i 
litteraturen främst i samband med tjänster och varor. Det finns ett stort utbud av litteratur och 
vetenskapliga artiklar som rör just kommunikation av varor och tjänster, men litteratur kring 
kommunikation av upplevelser är mer begränsad. Detta kan leda till att upplevelseföretag inte 
får en tydlig bild av hur de bör anpassa sin kommunikation så att kommunikationen av deras 
upplevelse fungerar på ett effektivt sätt. Det har börjat argumenteras huruvida olika sätt att 
marknadsföra en vara eller en tjänst även är tillämpbara på upplevelser av olika slag25. Den 
stora mängden, det breda utbudet och det ogripbara värdet av upplevelser gör det till en 
utmaning för företaget att nå ut till sin marknad med den upplevelse de erbjuder26. 
 
Upplevelser är om möjligt än mer abstrakta än vad tjänster är, och detta väcker frågor om hur 
företag som verkar inom upplevelseindustrin kan kommunicera och därmed synliggöra sina 
erbjudanden för kunden. Eftersom upplevelser oftast handlar om subjektiva uppfattningar och 
känslor och dessutom inte går att se eller fysiskt ta på, ser vi att det kan finnas svårigheter 
med att kommunicera upplevelser. Svårigheten kan bland annat ligga i hur och på vilket sätt 
företag ska arbeta med att synliggöra sina erbjudandet i sin kommunikation. 

 

Problemformulering 
 

Hur synliggörs upplevelser i kommunikationen till marknaden? 

                                                 
20 Dewey H. Barich och Philip Kotler, A framework for marketing image management, Sloan Management 
Rewiew, 32, 2, (1991), 94-96 
 

21 Frans Melin, Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken, (Malmö : Liber ekonomi, 
2006) 85 
22 Dennis A Gioia, Majken Schultz och Kevin G Corley, Organizational identity, image, and adaptive instability, 
Academy of Management Review, 25, (2000). 63-64 
23 John M.T Balmer och  Stephen A Greyser, Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, 
Reputation, Corporate Branding and Corporate-level Marketing," (2004) 11-12   
24 Kotler och Keller, 536 
25 Poulsson, “The Experience Economy and Commercial Experiences”, 267-268 
26 Nilsson, Prestera mer med coachning  
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 Syfte  
 

Vårt främsta syfte med den här studien är att söka en förståelse för hur upplevelseföretag 
kommunicerar den upplevelse de säljer till marknaden. Ett av våra delsyften är att urskilja 

likheter eller skillnader mellan företagen i deras sätt att kommunicera. Vårt andra delsyfte är 
att öka förståelsen kring vad företag bör tänka på vid valet av kommunikationssätt.
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2. Teoretisk metod 
 
I det följande kapitlet redogör vi för våra vetenskapliga utgångspunkter i den här studien. 
Syftet med detta är att visa de metoder vi använt som vi ansett lämpade för den 
problemformulering och det syfte som beskrevs i föregående kapitel. Genom att visa på våra 
vetenskapliga utgångspunkter underlättar vi även för läsaren att kritiskt granska studiens 
genomförande.   

2.1 Ämnesval och förförståelse 
 
Vi har valt att skriva vår uppsats inom ämnet marknadsföring av den anledningen att vi läser 
ett program som inriktar sig på det här området. Eftersom vårt program även inriktar sig mot 
tjänsteföretag, kände vi att ville vi skriva en uppsats som behandlade både tjänsteföretag och 
marknadsföring. 
 
Vi har under vår studietid på Umeå universitet och Service Management programmet läst ett 
antal kurser inom ämnet marknadsföring, och vi har vid ett flertal tillfällen stött på den 
problematik som finns med att marknadsföra en tjänst.  Svårigheten med att marknadsföra en 
tjänst förklaras i litteraturen framförallt ligga i att en tjänst inte går att ta på. Vi kände att det 
skulle vara intressant att göra en studie om hur företag marknadsför en tjänst som är än mer 
ogripbar än vad en ”klassisk” tjänst är. Den här önskan banade sedermera väg för hur vår 
slutgiltiga frågeställning kom att bli till, och vi valde att göra en studie om hur företag som 
säljer upplevelser av olika slag kommunicerar denna upplevelse till marknaden. Det finns en 
hel del forskning inom det här ämnet, men den forskningen är mer begränsad i sin omfattning 
i jämförelse med forskning kring marknadsföring av fysiska varor.  
 
Den förförståelse som vi har inom det här området grundar sig i största del på de kurser som 
vi läst på vår utbildning. Både på A-nivå och C-nivå har vi läst kurser inom marknadsföring 
av fysiska varor och av tjänster. De kurser vi refererar till är en grundläggande kurs inom 
marknadsföring, en kurs inom Service Marketing samt en kurs inom International Marketing. 
Vår förförståelse kring hur marknadsföring av upplevelser ser ut är däremot mer begränsad. 
Den förförståelse som är mest framträdande och som kan komma att påverka vår studie är att 
vi är medveten om att det är svårare att marknadsföra en tjänst, än vad det är att marknadsföra 
en fysisk vara. I och med att en upplevelse är ogripbar både i utförandet och i resultatet förstår 
vi att det kan vara än mer problem i att marknadsföra en upplevelse än en ”klassisk” tjänst. 
Förförståelsen som en forskare innehar inför en studie härstammar bland annat från de 
kunskaper som forskaren har om ämnet innan studien påbörjas. Det är vanligt att en forskares 
förförståelse till viss del har sin utgångspunkt i den utbildning som forskaren studerat. En 
forskares förförståelse kan påverka det sätt som forskaren tar sig an problemet på. 27 Även 
fördomar, det vill säga subjektiva inställningar om ett givet ämne, påverkar en forskares sätt 
att närma sig ett problem. Syftet med vetenskapliga arbeten är att de ska vara objektiva, men 
forskarens förförståelse och fördomar är med av subjektiv art snarare än objektiv.28  
 

                                                 
27 Idar Mange Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder,( 
Lund; Studentlitteratur, 1997), 151 
28 ibid, 95 
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2.2 Kunskapssyn 
 
Vår studie syftar till att skapa en förståelse om människors egna uppfattningar om upplevelser 
och hur dessa kommuniceras till marknaden. Utifrån detta föll det sig för oss naturligt att 
använda kvalitativa intervjuer med våra respondenter. Det här innebär att vi kommer studera 
verkligheten utifrån våra respondenters egna uppfattningar. En forskare med en hermeneutisk 
kunskapssyn använder sig ofta av ett kvalitativt forskningssystem för att förstå och tolka 
omvärlden. Det här sättet att se på kunskap förespråkar att forskaren har en förförståelse om 
det som ska studeras.29Vi hade redan innan vi påbörjade den här studien en viss förförståelse 
kring det här ämnet och den problematik som följer med den. Eftersom vi ville undersöka 
respondenternas subjektiva uppfattning av verkligheten, lämpade det sig bäst för oss att 
använda intervjuer. Kvalitativa intervjuer är som ovannämnt det sätt som utmärker ett 
hermeneutisk synsätt. 
 
I modern tid uppfattas hermeneutik som ett synsätt som tolkar både texter och händelser som 
sker i omvärlden.30 Hermeneutiken har under det senaste århundradet formats till att bli en 
existentiell livssyn. Genom att tolka människors sätt att agera eller språket som de använder 
sig av, skapas en djupare förståelse om människan och dess existens.31 En hermeneutisk 
kunskapssyn grundas på subjektiva tolkningar av texter i syfte att skapa en förståelse av 
textens underliggande mening. Vid en intervju uttrycks muntliga ord som sedan omvandlas 
till en text som ska tolkas av forskaren.32 Vi kommer i den här studien att tolka våra 
respondenters egna uppfattningar och handlingar och på så sätt försöka skapa en förståelse 
kring hur respondenterna arbetar med att kommunicera sina upplevelser. Förespråkare för en 
hermeneutisk kunskapssyn vidmakthåller att små delar måste sättas in i det stora sambandet 
för att kunna tolkas, och på samma sätt måste helheten förstås av de små delarna33. I vår 
studie innebär det här att vi kommer att studera de individuella företagen var för sig, för att 
sedan samla ihop det material vi fått från samtliga intervjuer och bygga en empiri utifrån våra 
resultat. På så sätt följer vi det hermeneutiska synsättet genom att utgå från de individuella 
intervjuerna och sedan skapa en helhet genom att sätta samman alla delar med varandra. På så 
sätt skapas en helhetsuppfattning om hur våra utvalda företag arbetar med att kommunicera 
sina upplevelser.    
   

2.3 Ontologi 
 
Vår studie grundar sig på att se verkligheten genom ett konstruktionistiskt synsätt. Ett 
konstruktionistiskt synsätt menar att företeelser som sker i omgivningen skapas och formas 
utifrån människan, eftersom det är hon som tolkar eller utför en handling. Kulturen som 
omger människan är inte helt och hållet bestående, utan den ändrar form och skepnad 
beroende på vilka problem människan ställs inför. Beroende på vilken situation människan 
befinner sig i, utformar hon olika lösningar på problem som hon ställs inför. 34 Vårt syfte med 
den här uppsatsen utgår från hur de sociala aktörerna i olika upplevelseföretag skapar och 

                                                 
29 Runa Patel,och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, andra upplagan, (Lund : Studentlitteratur, 2003) 26 
30 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber ekonomi, 2003) 442 
31 Patel och Davidson, 25 
32 Steiner Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, Studentlitteratur 1997), 49 
33 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod ,(Lund: 
Studentlitteratur, 1994), 115  
34 ibid, 31-33 
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hanterar händelsen som utgör vår frågeställning. Detta kan samstämma eller variera mellan de 
olika företagen, eftersom det är människorna själva inom företagen som tar beslut om hur 
kommunikationen ska se ut. Alltså skapas verkligheten av människorna, det vill säga de 
sociala aktörerna. Därmed blir subjektiviteten mer synlig i vår uppsats.  

2.4 Perspektiv  
 
Vi bestämde oss i ett tidigt skede att genomföra den här studien utifrån företagets perspektiv. 
En studie kan genomföras från olika perspektiv och valet av perspektiv påverkar resultatet av 
studien, eftersom datainsamlingen i studien bestäms utifrån det perspektiv forskaren i fråga 
har antagit35.  Att valet föll på att utgå från företagens perspektiv kan enkelt förklaras med att 
vi ville veta hur företagen arbetar med att kommunicera en upplevelse. Alternativet hade varit 
att undersöka hur kunderna upplever kommunikationen av en upplevelse eller hur deras 
värdeskapande process ser ut. Detta skulle ha inneburit att vi antagit ett kundperspektiv, och 
resultatet av studien skulle således ha blivit annorlunda.  
 
Det är viktigt att forskaren i ett tidigt skede tar ställning vilket slags perspektiv som ska 
genomlysas i studien. Det är vanligt förekommande att detta perspektiv är framträdande redan 
i frågeställningen.36 Vårt syfte och frågeställning tydliggör att det är företagens perspektiv 
som ligger till grund för hela vår studie. Genom att undersöka hur företag arbetar med att 
synliggöra sin upplevelse, faller det sig naturligt för oss att välja ett företagsperspektiv. 
 

2.5 Angreppssätt 
 
En forskare måste bestämma hur teori och empiri ska kopplas till varandra i en studie.37 Vi 
har valt att i huvudsak använda oss av ett deduktivt angreppssätt. Det deduktiva 
angreppssättet har sin startpunkt i teorin och försöker därefter utveckla hypoteser. Dessa 
hypoteser prövas sedan empiriskt. Ett deduktivt angreppssätt kallas ibland även för 
bevisandets väg.38 Vi inledde vår studie med att försöka hitta teorier som vi ansåg skulle 
kunna vara tillämpbara och relevanta i den här studien. Efter att ha studerat den litteratur och 
de vetenskapliga artiklar som vi hittade inom ämnet, insåg vi att utbudet av teorier som 
handlade om marknadsföring av upplevelser var begränsad. Vi fann inga teorier som direkt 
var överförbara till vår frågeställning och syfte. Detta gjorde att vi blev än mer intresserad av 
vårt valda ämne, eftersom det nu hade visat sig att det inte fanns så mycket forskning som 
berörde just vår frågeställning och syfte. I det här skedet valde vi därför istället att använda 
oss av teorier som berörde marknadsföring av tjänster, och till viss del varor. Detta för att 
skapa en förståelse över hur pass applicerbara dessa teorier är på upplevelser. När vi hade 
bestämt oss för vilka teorier vi skulle använda oss av, gav vi oss ut på fältet för att skapa en 
uppfattning om hur upplevelseföretag faktiskt kommunicerade sina upplevelser.  
 
Vi vill här poängtera att vi inte helt och hållet har antagit ett deduktivt angreppssätt. Utifrån 
vår empiriska studie insåg vi att vår teoretiska referensram var ofullständig. Det saknades ett 
teoretiskt område, som vår empiriska studie hade visat vara av betydelse. Utifrån detta valde 
vi därför att komplettera vår teoretiska referensram med teorier om word of mouth. Vi har 

                                                 
35 Conny Svenning, Metodboken, femte upplagan, (Eslöv; Prinfo/ Team Offset & Media,2003), 22-23  
36 ibid, 22-23   
37 Patel och Davidson, 23 
38 ibid, 24 
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därför till viss del även antagit ett annat angreppssätt som här benämns som ett abduktivt 
angreppssätt. Det abduktiva angreppssättet innebär att forskaren inledningsvis utformar en 
preliminär teori, som sedan undersöks empiriskt. Utifrån de resultat som kommer från empirin 
så är forskaren fri att formulera om teorin genom att lägga till eller ta bort delar. 39 

2.6 Val av teori 
 
De teoriområden som vi har valt att använda oss av i den här studien är följande; teorier om 
upplevelser, värde, image och identitet, kommunikationskanaler, word of mouth och slutligen 
garantier. Processen med att välja vilka teorier som vi skulle använda oss av, inledde vi med 
en ”brainstorming”. Vi satte oss ner och diskuterade, argumenterade och ritade upp egna 
modeller av de områden som vi trodde skulle vara relevanta för att kunna besvara vår 
frågeställning. Urvalet av teorier baserades till viss del av den förförståelse som vi hade sedan 
tidigare, se 2.1. Urvalet baserades även på tidigare studier gjorde inom området, och de teorier 
som behandlats i dessa studier. Utöver detta så utgick vi från andra sekundärkällor och valde 
ut teorier som vi ansåg vara relevanta för den här studien. Till sist så valdes några teorier som 
rör området kommunikationskanaler ut baserade på den empiri som vi samlade in. 
 

2.7 Litteratursökning 
 
Vi har i den här studien använt oss av sekundärdata för att bygga upp ett teoriavsnitt som är 
relevant för vår studie. Vi har utgått från Umeå universitetsbibliotek samt bibliotekets 
databaser. Via biblioteket har vi sökt fram tryckta publikationer i form av litteratur. I 
bibliotekets databas har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, främst från referensdatabasen 
EBSCO. För att utföra en studie på vetenskaplig nivå krävs tillämpning av 
forskningsvetenskaplig litteratur. Det är här som en litteratursökning spelar en avgörande roll. 
Genom att använda ämnesord som behandlar det studerande ämnet inleds en process av att 
finna tillämpbar litteratur till den aktuella studien. Genom att granska referenserna från 
användbara litteraturer och vetenskapliga artiklar kan forskaren härleda nya källor och på så 
sätt skapa en djupare förståelse för det studerade ämnet.40 Vi använde oss av olika sökord 
relaterade till vår studie för att finna publikationer och vetenskapliga artiklar. I början var vi 
lite ovana att söka på det här sättet, vilket resulterade i hundratals sökträffar på våra utvalda 
ord. I det här skedet av litteratursökningen sökte vi på ord såsom marketing och 
communication. Av det här insåg vi att vi var tvungna att utöka och specificera våra sökord 
för att på så sätt få in färre träffar som dessutom stämde bättre överens med vår studie. För att 
finna fakta om upplevelser och upplevelseindustrin sökte vi på orden experience economy, 
och specificerade sökningen ännu mer genom att lägga till service och marketing. På denna 
sökning fick vi in fyra träffar, och tre av dessa lämpade sig bra för vår studie. Genom att 
kombinera sökorden communication, advertising och experiences, fann vi en artikel som 
behandlade kommunikationskanaler. Även kombinationen marketing, email och phone 
resulterade i träffar gällande kommunikationskanaler. Kombinationen av sökorden service, 
guarantee och warranties resulterade i litteratur rörande garantier av tjänster. Teorier om 
värde fann vi genom att söka på orden value, personal value och product value. Vi utgick 
även från en kurslitteraturbok som vi använt på en tidigare marknadsföringskurs, Service 
Marketing, där vi fann referenser som vi ansåg var lämpade för vår studie. Vi har även använt 
oss av några artiklar ur ett artikelkompendium, som vi kommit i kontakt med och använt på 

                                                 
39 Patel och Davidson, 24 
40 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur,1996), 42-43 



 Teoretisk metod    

  17(86) 

tidigare marknadsföringskurser. Inom området image fann vi artiklar genom sökorden 
company image, image och service, image och identity. Information om företagsidentitet fann 
vi genom orden corporate identity, identity and service company, organisation och identity. 
Vid sökning på image i EBSCO kom begreppet corporate image upp på samma söksida. Efter 
att ha läst igenom några artiklar och fått en uppfattning om vad detta begrepp stod för, valde 
vi att söka vidare på detta begrepp. Detta ledde till att vi fann ytterligare artiklar och litteratur 
inom ämnet. Utifrån de resultat vi fick fram, kikade vi även på de referenser dessa författare 
använt sig av, och sökte även reda på dessa. Information till inledningen fann vi till viss del 
genom Artikelsök, och då via sökorden coachning, personlig utveckling självförverkligande 
och Handelns utredningsinstitut. Vi använde oss även av dagstidningar såsom Dagens 
Nyheter, Dagens Industri och Göterborgsposten. En bok som delvis redogjorde för områden 
som var relevanta för vår studie, fick vi tips om från vår handledare. Utifrån de publikationer 
och artiklar vi fick fram som matchade vår studie, tittade vi på referenserna för att på så sätt 
finna fler källor. Genom att göra detta, blev det lite enklare för oss att hitta nya och relevanta 
källor som vi kunde använda oss av i vår studie. Vi arbetade även på det här sättet för att i så 
stor mån som möjligt kunna härleda teorier till dess ursprungskälla. Vi försökte använda 
ursprungskällor den mån biblioteket hade tillgång till dessa. De gånger vi inte kunde hitta 
dessa källor, valde vi istället att använda de artiklar där vi först kom i kontakt med teorierna. 
Det är främst dessa artiklar som vi kom att använda oss av.    
 

2.8 Källkritik sekundärdata 
 
I valet av teorier utgick vi från den frågeställning vi hade, och funderade kring vilka 
teoriområden som skulle kunna vara tillämpbara för vår studie. Utifrån detta så började vi 
med vår litteratursökning, och vi sökte litteratur och artiklar till dess vi inte kunde utröna 
andra källor än dem vi redan hade. Johansson Lindfors menar på att det finns två faser som en 
forskare bör tänka på när hon gör ett teorival; teorisökning och teorianvändning. När en 
teorisökning genomförs bör forskaren först avgöra vilka teoriområden som bör innefattas i 
studien. Genom att utgå från problemformuleringen kan forskaren få indikationer på vilka 
områden som bör täckas in i studien. Forskaren bör sedan metodiskt försöka finna relevant 
fakta och sedan avgöra när denna sökning kan avbrytas. Ofta brukar urvalet av teorier avslutas 
då forskaren anser att informationen blivit mättat, det vill säga när olika sökningar leder till 
samma information som forskaren redan har.41 Det är dock svårt för oss att veta hur många 
källor det egentligen finns inom ämnet. Utifrån de sökord vi använde oss av så ansåg vi att vi 
till slut nådde en mättnad av information. Det är troligt att andra sökord skulle ha kunnat ha 
öppnat andra dörrar för oss och gett oss tillgång till andra källor. Detta vet vi dock inget om. 
Vi använde de sökord och sökvägar som vi kunde komma på, och ansåg att den information 
som vi fick tillgång till var tillräcklig för den här studien. Det är självklart en tolkningsfråga, 
och en annan forskare kanske inte skulle ha nöjt sig med att sluta med litteratursökningen då 
vi valde att göra det.   
 
Den andra fasen som Johansson Lindfors tar upp, teorianvändning, bygger på tre förhållanden 
som en forskare bör ha i åtanke vid teorianvändning; ursprung, den empiriska grunden samt 
aktualiteten. Ursprung omfattar i vilken mån forskaren använder sig av första- eller andra 
handskällor. Den empiriska grunden inkluderar primär- och sekundärkällor. Det sista 
förhållandet rör aktualiteten. Detta förhållande visar på hur nya eller gamla de källor 

                                                 
41 Maj-britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund; Studentlitteratur, 1993) 86-88 
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forskaren använder sig av är. Det är vanligt att nya källor prioriteras framför äldre, men detta 
innebär inte att de gamla källorna är sämre. Principen är dock att försöka finna de nyaste 
källorna, men detta bör inte ske på bekostnad av de äldre.42 Vi försökte i så stor utsträckning 
som möjligt återfinna de förstahandskällor som funnits refererade i de vetenskapliga artiklar 
som vi använde. Detta var dock ganska svårt, då de inte alltid fanns att få tag på. Därför är 
majoriteten av de använda artiklarna andrahandskällor. Vi har dock försökt ta med intressant 
information från förstahandskällor i den mån det var lämpligt. Vi försökte i största möjligaste 
utsträckning att finna nya källor framför äldre till vår studie. Detta eftersom vår frågeställning 
behandlar ett relativt nytt fenomen, och därför var det svårt att finna äldre källor som kändes 
tillämpbara i vår studie.

                                                 
42 Johansson Lindfors, 86-88 
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3. Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet redogör vi för teorier och studier som genomförts tidigare som vi anser vara 
relevanta för vår studie. Teoriområden vi kommer att redogöra för i kapitalet är inom 
områdena upplevelser, värde, identitet, image, kommunikation, garantier. Vårt syfte med 
dessa teoriområden är att de ska skapa en god teoretisk referensram för analys av vår empiri.  

3.1 Upplevelser – en ny tjänst för en ny tid  
 
“We are in the middle of a revolution. A revolution that will render the principles and models 
of traditional marketing obsolete. A revolution that will change the face of marketing forever. 

A revolution that will replace traditional feature-and-benefit marketing with experimental 
marketing”. 43 

 
Den förändring och revolution som citatet ovan syftar på är att fokus på varor och tjänster 
inom handeln har fått minskad betydelse nu än tidigare. Istället har upplevelser av olika slag 
trätt fram i ljuset och skapat nya förutsättningar för marknadsföring. Marknadsföringskanaler, 
det vill säga olika sätt att marknadsföra sin produkt, som traditionellt har använts för att 
kommunicera en produkt eller tjänst till omgivningen har börjat ifrågasättas. Därmed har det 
även ifrågasatts om dessa traditionella sätt att marknadsföra en vara eller tjänst är applicerbart 
på upplevelser. Citatet ovan menar på att marknadsföringens skepnad drastiskt kommer 
förändras, inte bara tillfälligt, utan för evigt.44 Citatet tydliggör att handeln av upplevelser kan 
komma att förändra sättet att kommunicera med marknaden. Dock tror vi att det är av 
betydelse vilken slags upplevelse som diskuteras. Det kan diskuteras om alla slags upplevelser 
kräver nytt eller upplevelseanpassat sätt att bli marknadsförd, eller om detta enbart gäller för 
vissa typer av upplevelser. 
 
Upplevelser har nu fått större utrymme inom handeln än vad det tidigare har haft. Företag som 
helt och hållet livnär sig på leverera upplevelser ökar i antal men även traditionella 
producerade företag har börjat snegla mot upplevelseindustrin. Detta kan i sin tur ligga till 
grund för att upplevelser tilltros vara den viktigaste hörnstenen för ekonomisk tillväxt i 
framtiden.45 Det kan diskuteras om det verkligen kommer att bli sådana dramatiska 
förändringar i framtiden med anledning av det stora fokus som nu finns gentemot upplevelser 
av olika slag. Frågan är om upplevelser har en så stor betydelse för företag inom handeln som 
olika forskare vill påvisa. Även om den industri som karakteriseras av en upplevelse kan 
anses vara viktigt för oss människor, ställer vi oss dock ändå lite fundersamma till påståendet 
att företag i framtiden kommer stå eller falla beroende på om de säljer upplevelser eller inte.     

3.1.1 Från vara, till tjänst, till upplevelse 
Mellan 1950- 1980-talen fördes diskussioner huruvida en tjänst skulle definieras, och även om 
och till vilken grad en tjänst skiljde sig från en vara. Olika definitioner debatterades men få 
förslag klarade av att framhäva vilka säregna drag som gjorde att en tjänst skiljde sig från en 
vara. En vanlig förklaring till vad som utmärkte en tjänst var att helt enkelt säga att en tjänst 
var allt som inte innefattades i en vara. Det här är fortfarande ett vanligt förekommande 
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synsätt på en tjänst.46 En av svårigheterna med att definiera ordet tjänst, är att olika tjänster 
kan skilja sig betydande från varandra i egenskap och karaktär. Att definiera en städtjänst och 
en konsulttjänst med samma ord kan vara missledande. Dessa två tjänster, tillsammans andra 
verksamheter såsom tandvård och teater, utgör den såkallade tjänstesektorn. Vad som får 
dessa olika tjänster att kategoriseras till samma begrepp finns det få förklaringar för i 
litteraturen. Den enda egentliga förklaringen som går att finna är att de områden som inte 
producerar varor som tillhör endera primärnäringarna, industri- eller byggnadsverksamhet, 
innefattas i tjänstesektorn. De områden som innefattas i primärnäringarna är jakt, fiske, 
skogsbruk och jordbruk.47 Det ovannämnda resonemanget visar på den komplexitet som finns 
vid försök att finna en enhetlig definition för begreppet tjänst. Detta bör finnas i åtanke när vi 
längre fram i det här arbetet beskriver de svårigheter som finns när försök gjorts för att 
försöka beskriva begreppet upplevelse.   
 
Det finns två ord – service och tjänster – som i det svenska språket till viss del beskrivs på 
samma sätt, och som till viss del skiljer sig åt. Service anges dels som någonting som syftar 
till att ge kunden det kunden vill ha (servitör erbjuder mat till en kund), dels till att utföra 
åtgärder på existerande varor (laga en bil). Ordet tjänst betyder både att en kund får hjälp av 
ett företag med något, samt att någon innehar en befattning inom ett företag. I det engelska 
språket finns det en definition, service, som innefattar både tjänst och service.48 Dessa olika 
benämningar leder till att orden tjänst och service kan antas inneha olika innebörder i olika 
sammanhang. Det här kan i sin tur leda till att forskare får fram olika resultat i sin forskning, 
beroende på vilken benämning de använder sig av för de två orden. Publikationer på engelska 
som enbart har ett begrepp som beskriver dessa två ord, kan antas få en bredare och mer 
generell grund att stå på i sin forskning, medan vissa svenska publikationer kan resultera i mer 
specifika resultat beroende på vilket ord som forskningen bygger på.  Detta kan resultera i en 
förvirring och ett generaliserat resonemang i forskningen rörande begreppen tjänster och 
upplevelser. Vi anser att detta visar på brister inom teorin rörande tjänster och upplevelser, 
och vi menar på att det finns en viktig poäng med att skilja dem åt. 
 

”The best things in life are not things” 49 
 
Pine och Gilmore för ett resonemang om upplevelser och de använder sig av ett exempel som 
handlar om födelsedagskalas vars tyngdpunkt ligger i citatet ovan. De visar därigenom på en 
förändringsprocess som kontinuerligt fortgått och som blivit tydlig genom människors 
förändrade konsumtionsvanor.50 Vi använder oss av vår egen illustration nedan för att ge en 
tydlig bild på den förändringsprocess som Pine och Gilmore förklarar;   
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Stephen L Vargo och Robert F Lusch, The four service marketing myths: Remnants of a goods-based, 
manufacturing model, Journal of Service Research, Vol 6, Nr 3 s. 325 
47 Birgitta Arnerup och Bo Edvardsson, Marknadsföring av tjänster, (Lund: Studentlitteratur, 1992) 27-28 
48 ibid, 31 
49 Pine och Gilmore, 20 
50 ibid 
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     Fram till 1960       Mellan 1960- 1980- talet     Det nya årtusendet 
Figur 1; Förändringsprocess 
 
Fram till 1960- talet karakteriserades ett barnkalas av att modern bakade tårtor och kakor själv 
i hemmet. Det här innebar att modern införskaffade alla ingredienser som behövdes. Hon 
kunde se och ta på alla beståndsdelar som skulle resultera i olika bakverk. Mellan 1960- och 
1980-talet kom detta att förändras, och istället för att använda basingredienser till att baka från 
grunden, började konsumenter inhandla kakmixar, det vill säga en mix med färdigblandande 
ingredienser till tårtor och kakor. Nu behövde konsumenterna inte köpa varje ingrediens för 
sig för att tillaga sina bakverk. Andra kunder kontaktade bagerier och beställde tårtor, vilket 
kostade än mer än kakmixen. Det nya årtusende som vi befinner oss i nu har fört konsumenter 
ytterligare ett steg fram i utvecklingen. Företag anlitas för att skapa upplevelser utöver det 
vanliga, och en födelsedag syftar till att bli en minnesvärd tillställning och upplevelse för 
födelsedagsbarnet.51 Exemplet som beskrivits ovan ger en tydlig bild av en 
förändringsprocess som fortgått. Diskussioner kan föras huruvida den här processen ser ut i 
andra branscher, upplevelser och framförallt mellan olika människor. Men i stora drag kan vi 
se detta som ett tydligt exempel på hur våra konsumtionsvanor har förändrats under 1900-talet 
och kan känna igen oss i hur vi i allt större utsträckning köper in tjänster i vår vardag. Som 
exempelvis service till bilen eller städning. 
 
Det finns inte ett fastställt definierat namn på vad en upplevelse egentligen är, ur en 
ekonomisk synvinkel. Pine och Gilmore använder sig av benämningen upplevelseekonomi för 
att beskriva detta fenomen;    
 
”Experiences are the fourth economic offering, as distinct from services as services are from 

goods, but one that has until now gone largely unrecognized” 52 
 
Upplevelser har mer eller mindre alltid existerat i någon typ av form i vår omgivning. Ofta har 
en upplevelse kopplats samman med en tjänst. Pine och Gilmore belyser i citatet ovan att en 
upplevelse skiljer sig lika mycket från en tjänst, som en tjänst skiljer sig från en vara. På det 
här sättet framhävs att en upplevelse kan vara en produkt i sig, utan koppling till en specifik 
tjänst.53 
 

                                                 
51 Pine och Gilmore, 21-22 
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Det finns alltså inte en enhetlig definition av en upplevelse. Pine och Gilmores definition 
fungerar som ett samlingsnamn för detta begrepp, men frågan är om det är ett accepterat 
begrepp bland forskare runt om i världen. Det går att ställa sig frågan om det verkligen är 
nödvändigt med en enhetlig definition av en upplevelse, eller om det kan vara acceptabelt att 
låta begreppet vara en subjektiv personlig uppfattning hos olika individer.   
 

3.1.2 Skillnaden mellan en tjänst och en upplevelse 
När ett företag utför en handling åt en kund så handlar det om en tjänst som företaget 
genomför. Kunden vet vad det är företaget ska utföra samt vad resultatet blir av detta. En 
upplevelse skiljer sig från tjänst eftersom förfarandet och syftet med köpet är av ett annat slag. 
När en kund köper en upplevelse så handlar det om ett personligt syfte, ett syfte att få vara 
med om någonting unikt och minnesvärt. En upplevelse är något som kunden själv genomför, 
till skillnad mot en tjänst där det är företaget som genomför något.54 Vid köp av en tjänst så 
betalar kunden ett företag för att utföra någonting åt kunden, medan vid ett köp av en 
upplevelse så får kunden något gjort till sig. En upplevelse skapas gemensamt mellan 
konsumenten och producenten.55 Upplevelsen som kunden är med om blir personlig, eftersom 
det är en känsla inom kunden själv. Resultatet blir något som skapas inom kunden, men det 
kan diskuteras om det verkligen är så att kunden genomför hela upplevelsen. Det torde vara 
lämpligt att diskutera vidare huruvida företagens roll inverkar på den upplevelse som kunden 
upplever. Gränsen kan upplevas som hårt dragen när det framhävs att vid en tjänst så är det 
företagen som skapar, och vid en upplevelse är det kunder som skapar ett resultat. Det kan 
upplevas som förvrängande att se på tjänster och upplevelser som varandras olikheter. Vi 
valde dock att framhäva det här synsättet för att tydliggöra vad som karakteristiskt skiljer en 
tjänst och en upplevelse åt. Därmed har vi inte uteslutit att de två kategorierna kan skilja sig 
mer eller mindre beroende på vilken bransch som diskuteras.      
 
En tjänst karakteriseras av att det är ett arbete med eller för en kund, exempelvis när en frisör 
klipper håret på en kund. Det kan även handla om ett arbete på en befintlig produkt som en 
kund har i dess innehav, såsom att laga ett trasigt rör i ett hus. Därmed betraktas själva 
tjänsten som något som fysiskt är ogripbart men resultatet av tjänsten är fysiskt gripbart.56 En 
upplevelse karakteriseras av att det är en ogripbar värdeskapande process som resulterar i 
ogripbara minnen som skapas på insidan i kunden. En upplevelse uppfattas olika av olika 
människor eftersom varje enskild kund deltar i den upplevelseskapande processen och där 
med sätter sin personliga prägel. Resultatet av den här processen påverkas av många 
personliga variabler, exempelvis humör.57 En av skillnaderna som ovan beskrivits mellan en 
tjänst och en upplevelse belyser det resultat som genereras. Resultatet från en upplevelse går 
inte att ta på fysiskt medan resultatet från en tjänst går att ta på. Detta visar på en tydlig 
variabel som gör det möjligt att särskilja de två kategorierna från varandra. En upplevelse 
anses i texten även skilja sig från en tjänst i avseendet att olika personer upplever en 
upplevelse olika och att kunden deltar i den värdeskapande processen. Det går att ställa sig 
frågande till detta påstående och huruvida detta enbart är karakteristiskt för en upplevelse och 
därmed inte en tjänst. I det här sammanhanget anser vi dock att detta påstående kan vara av 
betydelse, eftersom vi enbart syftar på den upplevelse och värdeskapande process som sker 
inom kunden och därmed inte påverkas eller resulterar från en gripbar produkt.  
 
                                                 
54 Pine och Gilmore, 2 
55 Poulsson, “The Experience Economy and Commercial Experiences”,  271 
56 Pine och Gilmore, 8 
57 ibid, 12-13 
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3.1.3 Klassificering av upplevelser 
Upplevelser kan delas in i fem kategorier; Sinne, känsla, tanke, agera och relatera58. Den 
första kategorin, sinne, innehåller alla upplevelser som kunden kan uppleva med sina sinnen. 
De upplevelser som bygger på känslor av olika slag inom kunden tillhör därmed kategorin 
känsla. En tankeupplevelse karakteriseras av problemlösningar av olika slag i syfte att 
utveckla kundens kreativa förmåga i olika situationer. Upplevelsekategorin agera syftar till att 
få kunden att uppleva alternativa lösningar på olika områden. Den sista kategorin, relatera, 
innefattar delar från de andra kategorierna, men syftar även till att skapa en bild av ett 
framtida ideal av sig själv.59 Genom att ta med dessa klassificeringar av upplevelser som 
Schmitt har gjort, blir det tydligare vad en upplevelse kan bestå av och vilka hörnstenar som 
inryms i begreppet. Vi ska nedan presentera en annan modell som fortsätter belysa vilka 
skillnader av upplevelser som finns samt orsakerna till detta. 
 
En upplevelse handlar inte om att företag enbart ska underhålla kunder. Det handlar snarare 
om att engagera kunderna i en process som syftar till att generera ett värde för kunden. 
Därmed tydliggörs det att kunderna deltar i en upplevelse för att skapa ett inre värde. En 
upplevelse är ett samlingsnamn för olika typer av händelser. Beroende på graden av 
engagemang från kundens sida, kan en upplevelse ta olika former.60 Nedan visas en figur som 
tydligt delar in upplevelser i olika kategorier beroende på graden av engagemang från kunden. 
 
    
    

 
 
Figur 2: (Pine I Mossberg, 2003, 51) Upplevelsekategorier  
 
 
Den horisontella linjen visar på nivån av deltagande i en upplevelse av kunden. På den vänstra 
sidan av den horisontella linjen finns passivt deltagande, och där påverkar inte kunden 
utförandet av själva upplevelsen. Exempel på passivt deltagande av en upplevelse är när 
kunden enbart observerar en upplevelse. På den högra sidan av samma linje återfinns aktivt 
deltagande, där kunden är personligt involverad i upplevelsen. Exempel på en aktiv deltagare i 
en upplevelse är en skidåkare som helt och hållet utför upplevelsen själv. Den vertikala linjen 
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visar på nivån av den relation som kunden har till omgivningen och som kopplar samman 
själva händelsen med kunden. Även den här linjen innehåller två ytterligheter. Den ena 
ytterligheten, absorption, innebär att upplevelsen känns i kundens sinnen. Den andra 
ytterligheten, immersion, innebär att kunden blir fysiskt eller virtuellt en del av själva 
upplevelsen, exempelvis när kunden spelar dataspel.61 
 
De ovannämnda linjerna utgör tillsammans fyra dimensioner av upplevelser; underhållning, 
utbildning, estetik och eskapism. Underhållning består av ett passivt deltagande samt 
absorption sinnesmässigt av upplevelsen. Exempel på den här dimensionen är när en kund 
lyssnar på musik. Utbildning innebär att kunden absorberar samt aktivt deltar i upplevelsen. 
Estetik innebär att kunden tar in upplevelsen i sinnet, men kunden har ingen påverkan på 
omgivningen som leder till upplevelsen. Exempel på den här typen av upplevelse är när en 
människa står vid en sluttning och ser ut över Grand Canyon. Den sista dimensionen, 
eskapism, är den raka motsatsen till underhållning. Här är kunden fysiskt deltagande och 
starkt involverad i upplevelsen. Exempel på den här typen av upplevelse är när en kund 
besöker ett kasino eller spelar paintball.62 
 
Vi har valt att ta med båda de ovanstående teorierna för att tydliggöra att det finns olika sätt 
att kategorisera upplevelser. De två teorierna som vi har använt fokuserar på olika saker, den 
första på hur en kund upplever en upplevelse, och den andra om i vilka olika områden som 
upplevelser kan delas in i. Det kan föras resonemang kring om dessa två teorier kan kopplas 
ihop på något sätt, beroende på vilken typ av upplevelse som ligger i fokus. Eftersom 
upplevelser upplevs så olika från konsument till konsument, torde det vara av intresse att 
undersöka om en specifik konsuments upplevda upplevelse kan föra de två ovannämnda 
teorierna samman.  

3.2 Värde 
 
I och med skiftet från en industriekonomi till en tjänsteekonomi har tjänsterna blivit allt fler. I 
och med att tjänsterna blivit fler har konkurrensen mellan tjänsteföretag blivit större, och för 
att överleva på marknaden krävs det att företag differentierar sig och de tjänster de säljer. Med 
anledning av detta har tjänster som erbjuds till konsumenter blivit mer abstrakta och 
konsumtionsvärdet av tjänsten svår att mäta och uttrycka i siffror. Då värdet från en tjänst är 
svårt att fastställa utöver det eventuella värde som generellt kan utvinnas ur en tjänst går det 
att addera det personliga värde en upplevelse kan ge genom att den påverkar kunden på ett 
personligt plan.63 Nedan följer fyra kategorier som beskriver olika typer av värde i koppling 
till en produkt eller tjänst:  
 

• Skapande: arbete som genererar värde från någonting nytt. 
• Utförande: arbete som genererar värde från någonting uträttat. 
• Förbättring: arbete som genererar värde från någonting som är förbättrat. 
• Användning: Arbete som genererar värde från någonting använt.64 

 
För att på ett effektivt sätt använda sig av dessa fyra kategorier behöver företaget utforma 
strategier för hur de ska arbeta med att skapa värde. Samtidigt ska företaget definiera sina 
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tjänster och upplevelser som de erbjuder till kunden genom att visa på det arbete som görs för 
att leverera tjänsten eller upplevelsen till en den enskilda kunden. På så sätt kan företag först 
undersöka sina konkurrensfördelar och sedan använda dem.65 Det kan diskuteras huruvida 
dessa fyra kategorier av värde går att applicera på upplevelser, och om det finns värden utöver 
dessa fyra som kunden kan få ut vid konsumtion av en upplevelse. Det kan även föras ett 
resonemang kring effekten av att företag är medvetna om vilken typ av värde deras upplevelse 
innehar. Vi frågar oss även om företag kan skapa sig fördelar på marknaden genom att vara 
medveten om deras upplevelsers egenskaper, och i så fall hur detta tar sig i form vid 
kommunikation av upplevelsen och dess värde gentemot kunden.  Men huvudsakligen skapar 
detta funderingar kring hur företaget ska veta vilka värden kunden upplever och efterfrågar, 
då vi kan ana att det som kund kan vara svårt att definiera vilket värde upplevelsen faktiskt 
ger denne. 
 
Vad en kund anser vara värde och hur mycket en tjänst är värd i antal kronor är en svår fråga 
att svara på eftersom det skiljer sig från person till person. Ett sätt att definiera värde är att 
dividera nyttan som kunden får från tjänsten med den uppoffring kunden gjort för att ta emot 
ett värde.66  
 

Kundens nytta / kundens uppoffring = Kundens upplevda värde 
 
Det är viktigt att komma ihåg att värdet alltid är en personlig tolkning. I vissa situationer kan 
ett högt pris, låg kvalitet och stor insats från kunden ändå generera ett högt värde Att anpassa 
utformningen på tjänsten till kunden så att denne ska uppleva så stort värde av tjänsten är ett 
bra och långsiktigt sätt att skapa sig konkurrensfördelar på marknaden. 67 Det är här 
relationsmarknadsföring kommer in i bilden och skapar möjligheter till ökat värde i samband 
med konsumtion av tjänsten. Genom att bilda en relation med kunden så skapas ett mervärde 
och lojalitet hos kunden vilket är värdefullt för företaget.68 Det torde vara lämpligt att fundera 
kring hur värde som genererats från en upplevelse beskrivs eller beräknas, samt betydelsen av 
kommunikation av det värde som upplevelsen genererar. Relationsmarknadsföring kommer 
att behandlas mer i ett senare kapitel. 
 

3.3 Identitet och image  
 
Identitet och image är beståndsdelar i företagets varumärke. För att förstå hur företagets 
varumärke är uppbyggt är det av vikt att bryta ner dessa delar för att göra det synligt hur 
företag kan arbeta med dessa för att skapa, förändra eller förbättra ett varumärke.69 
 

3.3.1 Företagsidentitet 
Identiteten är ett samlingsord för hur företaget vill att marknaden ska uppfatta företaget.70 
Företagets identitet utgörs av företagets image, personlighet och rykte och länken däremellan. 
Motiv till varför företag bör arbeta med sin identitet och image kan exempelvis vara ett behov 
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av att differentiera sig som följd av ökad konkurrens, minskad livslängd för produkter och 
tjänster eller ett större fokus på relationsmarknadsföring.71 Andra orsaker till att arbeta med 
företagsidentitet kan vara att organisationens prestation påverkas av identiteten. Detta på 
grund av att de anställdas engagemang, igenkännande och hur väl de anpassar sig till 
organisationsförändringar påverkas av hur väl de accepterat företagsidentiteten.72Genom att 
skapa en identitet så återger företaget vad de står för och vad de gör och kan leverera som är 
unikt. För att identiteten ska vara konkurrenskraftig krävs det att den ständigt uppdateras och 
utvecklas.73 Det kan diskuteras om en väl utarbetat företagsidentitet kan vara av olika stor vikt 
för upplevelseföretagen och för tjänsteföretagen. Detta resonemang bygger på att 
upplevelseföretaget erbjuder en upplevelse till marknaden, där varken utförandet eller 
resultatet går att se eller ta på. När det handlar om en tjänst, så blir resultatet ofta något som 
kunden endera kan se eller ta på. Det torde vara på sin plats att resonera kring om tjänster 
enklare kan tala till marknaden med hjälp av de synliga resultat som genereras än vad en 
upplevelse kan, och därav fundera kring vilken betydelse företagets identitet kan ha vid 
kommunikation av en upplevelse.  
 
Då forskningen visar på att marknaden och konsumenterna igenkännande av företagets 
identitet bygger just på uppfattade signaler och tolkningar blir det tydligt hur komplext det är 
för företaget att arbeta med sin identitet. Uppfattad identitet behöver alltså inte bygga på vad 
och vilka kvaliteter och egenskaper företaget faktiskt innehar.74Vi ställer oss frågande till hur 
företaget ska se på och förstå sin identitet för att sedan kunna arbeta med den, då speciellt i 
stora företag med många anställda som ska uppfatta samma identitet. Därför ser vi en 
potential hos de små företagen i arbetet med sin identitet, då de anställda inom företaget kan 
ha en annan närhet till chefer och möjligtvis har en större inverkan på företagets identitet. Det 
kan diskuteras om det är lättare att erhålla en mer enhetlig och trovärdig identitet då.  
 
Genom att definiera och klargöra vad företagets identitet består av kan företaget både skapa 
och lättare använda sig av sina konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Men det är 
just strategierna för att kommunicera företagets kärnvärden och visioner som utgör 
konkurrensfördelar. Oavsett hur bra företagets visioner och kärnvärden är så utgör det 
konkurrensfördelar först när de kommuniceras ut till marknaden på något sätt.75 
 
Frågan är vilken betydelse kunskap om företagsidentiteten har inför planering och utförande 
av marknadsföringsaktiviteter, samt på vilket sätt kommunikationen påverkas då företagen 
tydligt vet vad företaget står för och varför. Det kan diskuteras om en väl genomarbetad 
företagsidentitet kan resultera i att arbetet med marknadsföring blir enklare och resultatet mer 
trovärdigt och likartat. Vidare torde det vara av intresse att undersöka vilken inverkan 
kunskap om företagsidentiteten kan ha hos marknaden, och vad detta kan leda till.   

                                                 
71 Chris Fill och Nigel Markwick, Towards a framework of managing corporate identity, European Journal of 
Marketing, Vol. 31 Issue 5/6, (1997),   396 
72Bing Ran och P Robert, Duimering Imaging the Organization: Language Use in Organizational, Journal of 
Business and Technical Communication  Vol 21, (2007) 155 
73 Melin, 84-85   
74 Gioia, Schultz och Corley, “Organizational identity, image, and adaptive instability”, 63-64  
75 Balmer och  Greyser, “Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate 
Branding and Corporate-level Marketing,” 722-724 
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3.3.2 Företags image  
Om identitet är det sätt ett företag vill att marknaden ska uppfatta företaget på, så utgör 
imagen det sätt detta tar sig i uttryck. Med andra ord så utgör imagen det sätt som marknaden 
verkligen uppfattar företaget på. 76 Företagets image fyller fyra syften: 

 
• Image förmedlar förväntningar 
• Image är ett filter som påverkar upplevelser 
• Image är en funktion av såväl förväntningar som upplevelser 
• Image har en intern effekt på personalen liksom en extern effekt på kunderna77 

 
Företagets image skapas av olika faktorer, såsom kulturen inom och omkring företaget, 
tradition, företagets namn och deras produkter.78 På en mer detaljerad nivå kan image ses som 
de material och media som går ut till konsumenten, som exempelvis visitkort, hemsida, 
logotyp, personal och sortiment.79 Det är därför viktigt att utformningen på logotyp och 
hemsida stämmer överense med företagets målgrupp. Färger, form och text ska attrahera och 
skapa intresse hos den önskade målgruppen och i kampen om kunder så kan en sådan enkel 
sak som utformningen på marknadsföringsmaterial vara avgörande för att attrahera kunder. 
Många gånger får hemsida och visitkort bara en chans hos kunden och om utformningen inte 
tilltalar kunden så finns risken att kunden väljer bort företaget i början av urvalsprocessen. 
Generellt tar det lång tid att skapa företagets image och identitet, och det är av vikt att 
noggrant tänka igenom vad företaget står för och vill kommunicera till marknaden. 80 Det kan 
diskuteras om ovanstående resonemang kring image även är applicerbar på upplevelseföretag 
och de upplevelser de säljer. Vi ställer oss även frågande till på vilket sätt layout, stil, färger 
och bilder inverkar på upplevelseföretags image, samt hur de generellt arbetar med dessa 
verktyg. Men även om vad som händer om matchningen är dålig mellan imagen och 
identiteten. Det torde vara av intresse att undersöka huruvida identitet och image stämmer 
överens i företag, och därmed besvara frågan kring hur stor missmatchningen får vara innan 
konsumenten väljer bort företagets tjänst eller misstolkar deras identitet. 

3.4 Kommunikation 
 
Det är inte längre tillräckligt att företag enbart producerar produkter av olika slag till kunder. 
Företagen måste även se till att deras produkt kommuniceras på ett sätt som gör att 
omgivningen och potentiella kunder uppmärksammar produkten och lockas att köpa den 
framför konkurrenters produkter.81 Den här kommunikationen är idag svårare för företag att 
genomföra än vad det var tidigare, eftersom det nu finns många fler sätt att kommunicera en 
produkt till omgivningen än det fanns tidigare. Med ett begränsat utbud av sätt att 
kommunicera är det inte svårt att veta vilka som företaget ska välja för att nå ut till potentiella 
kunder. Idag kan företag välja att använda kanaler till att kommunicera som är allt ifrån 
personlig försäljning till Internet.82 Kotler och Keller hävdar att företagens kommunikation av 
en produkt till kunder utgör rösten för produkten, och med hjälp av den här rösten kan företag 
                                                 
76 Barich och Kotler, “A framework for marketing image management”, 94-96 

77 Christian Grönroos, Service Management och Marknadsföring, (Malmö: Liber ekonomi, 2002) 294 
78 Sherril.H Kennedy, Nurturing corporate image. European Journal of Marketing 11 3, (1977) 120-122 
79 Björn Lundgren och Ulf Svensson, Marknadsföring för småföretag, (Näsviken: Björn Lunden Information 
AB, 2006) 29 
80 Karen E Klein, Developing Your Company's Image, Business Week Online, 12/21/2006 
81 Kotler och Keller, 535-536 
82 Valerie A Zeithaml, Mary Jo Bitner och D Gremler, Service Marketing, fjärde upplagan, (International edition, 
New York: McGraw- Hill Education, 2006) 485 
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skapa en dialog med kunder i syfte att förmedla dess produkt. Kommunikation av en produkt 
kan förmedla en mängd indikatorer till kunder. Den förklarar exempelvis för kunder hur, 
varför och när produkten ska användas.83  Vi anser att det var av intresse att belysa vad som 
faktiskt har förändrats inom området kommunikation, det vill säga att det nu finns fler sätt att 
kommunicera på än vad det fanns tidigare. Detta för att ge läsaren en konkret anledning till 
varför förutsättningarna för kommunikation ser annorlunda ut idag än tidigare. Genom att visa 
på den roll som kommunikation anses ha enligt Kotler och Keller, skapas en förståelse över 
vikten av att ha en bra och väl fungerande kommunikation.     
 

3.4.1 En kommunikationsmix för marknadsföring 
Kotler och Keller redogör i publikationen Marketing Management (2006) för en 
kommunikationsmix inom marknadsföring. Kommunikationsmixen består av sex element; 
reklam, försäljningspromotion, events och upplevelser, PR och publicitet, direkt 
marknadsföring och slutligen personlig försäljning.84   
 
 

 
   Tabell 1:  (Kotler och Keller, 2006, 537) Kommunikationsmix 
 
Varje enskilt företag måste bedöma vilket kommunikationssätt som ekonomiskt sett är möjligt 
att genomföra för just det företaget. Bara för att ett kommunikationssätt fungerar bra för ett 
företag inom en specifik bransch, innebär det inte att det här kommunikationssättet passar alla 
företag inom denna bransch. Sätten att kommunicera en produkt till omgivningen tar olika 
form beroende på vilket slags företag det handlar om.85 Företag som använder fler än ett sätt 
att kommunicera med omgivningen ska se till att alla kommunikationskanaler förmedlar ett 
enhetligt budskap. Anställda inom företaget ska kommunicera samma sak till kunder vid 
personliga möten, som den information kunder får från andra kanaler.86 Nedan följer en 
redogörelse för de sex olika elementen i kommunikationsmixen samt några utmärkande drag 
hos var och ett av elementen;    
 
 

                                                 
83 Kotler och Keller, 535-536 
84 ibid, 536 
85 ibid 554-555 
86 Zeithaml, Bitner och Gremler, 485 

Reklam Försäljnings-               Events               PR            Personlig                 Direkt 
 Promotion                                     Publicitet     försäljning    marknadsföring 
 
Broschyrer Demonstrationer              Festival             Seminarium      Mässor            Telefonförsäljning 
 
 
Videoband         Kuponger                      Aktiviteter           Tidningar        Säljmöten                     Mejl 
 
 
Symboler  Gåvor                 Sport                     Tal            Försäljnings-               Katalog 
              presentationer 
 
Logga Rabatter            Underhållning      Donationer      Fysiskt möte                 Fax                 
 
Internet                    Media                Direkt respons 
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Reklam  
Inom kategorin reklam innefattas den kommunikation som företag betalar för. Det finns ingen 
personlig kontakt mellan företaget och kunden i det här sättet att kommunicera.87 Genom att 
använda reklam kan företag förmedla sitt budskap över större geografiskt område. Reklam i 
sig är en monolog från företaget sida och en möjlighet att upprepa ett meddelande ett flertal 
gånger för att uppmärksammas hos kunder. Att kommunicera på det här sättet är en långsiktig 
strategi samtidigt som det kan medföra direkta indikationer till kunder att köpa produkten i ett 
tidigt skede. Det kan dock vara kostsamt för ett företag att använda den här metoden för att 
kommunicera med omgivningen, men företag bör överväga den här kostnaden mot resultatet 
det kan generera. Om företag använder sig av påkostad reklam kan kunder få uppfattningen 
att företaget är stort och framgångsrikt. Dessutom kan företaget med hjälp av visuella 
hjälpmedel, så som bilder och färger, kommunicera sitt budskap på ett klart och tydligt sätt till 
kunder.88 Det kan diskuteras kring huruvida reklam är ett användbart och effektivt verktyg att 
använda sig av vid kommunikation av upplevelser. Exempel på olika verktyg som används 
som reklammedel återfinns i Tabell 1 ovan. Ett av dessa verktyg, Internet, beskrivs djupare 
nedan eftersom den här studien till viss del bygger på en studie av företags egna hemsidor.    
 
Företag kan idag använda egna hemsidor som ett reklamsätt för att kommunicera med 
omgivningen. Ofta är det olika avdelningar eller personer inom ett företag som skapar 
budskapet på en hemsida kontra den övriga kommunikationen till omgivningen. Det här kan 
leda till att budskapet till omvärlden skiljer sig, trots att det är samma företag som 
kommunicerar samma produkt.89 Eftersom Internet innefattas i kategorin reklam, valde vi för 
läsvänlighetens skull att använda detta stycke här. Vi vill dock betona vikten av att ha det 
ovannämnda i åtanke vid vidare genomgång av kommunikationsmixens kategorier.      
  
Försäljningspromotion 
Försäljningspromotion innebär att företag använder sig av till exempel demonstrationer och 
rabattkuponger för att sälja in en produkt hos kunder.90 Det här sättet att kommunicera en 
produkt till kunder leder ofta till höjda försäljningssiffror hos företag.91 Genom att använda 
den här typen av kommunikation kan företag ta emot reaktioner från kunder tidigt i köp 
processen. Försäljningspromotion syftar till att förena kunder med företagets produkt och på 
så sätt uppmuntra en omedelbar transaktion av produkt och pengar. Inom den här typen av 
kommunikation handlar det om kortsiktiga effekter på försäljning av produkten.92 Frågan är 
hur pass den här kategorin inom kommunikationsmixen är applicerbar på upplevelser. 
Diskussioner kan föras kring hur och om demonstrationer används av upplevelseföretag för 
att kommunicera sin upplevelse till potentiella kunder. Vidare kan det vara intressant att se i 
vilken utsträckning som de övriga verktygen i kategorin försäljningspromotion används av 
upplevelseföretag.      
 
Events  
Events definieras som en tillställning som varar under en viss tid och som syftar till att 
marknadsföra ett företag och dess produkt.93 Inom den här typen av kommunikation finns det 
vissa fördelar som företag kan ta fasta på. Exempelvis blir kunder genom händelser och 
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93 Kotler och Keller, 8 



 Teoretisk referensram    

  30(86) 

upplevelser engagerade på ett mer personligt plan än de övriga elementen i kommunikations 
mixen.94 Events är exempelvis mässor av olika slag som samlar företag och potentiella kunder 
på ett och samma ställe.95 Det kan föras ett resonemang kring hur eller om events används för 
att kommunicera en upplevelse till marknaden. Vi ställer oss lite frågande kring påståendet att 
events gör kunder mer personligt engagerade än andra sätt att kommunicera. Om det fungerar 
på det sättet, anser vi det vara av intresse att ta reda på hur detta ter sig när produkten är en 
upplevelse.   
 
PR och publicitet 
PR är en förkortning för Public relations, och innefattar en kommunikation mellan ett företag 
och olika publiker i omgivningen. PR brukar även kallas för ”planerad kommunikation” 
eftersom det genomförs av företag av särskilda förutbestämda syften.96 Generellt sett har PR 
och publicitet en hög trovärdighetsnivå hos kunder. Fördelen med den här typen av 
kommunikationsmedel är möjligheten att nå de kunder som gör allt för att undvika vanlig 
reklam och försäljare. Vid användning av PR och publicitet, precis som vid användandet av 
reklam kan företag använda sig av virtuella medel, såsom bilder och färger, för att förstärka 
meddelandet som ska kommuniceras.97 PR och publicitet kan enligt Tabell 1 anta olika 
former, beroende på vad det är som ska kommuniceras till omgivningen. Utifrån vårt syfte 
med den här studien, är det av intresse att undersöka hur upplevelseföretag använder sig av 
PR och publicitet för att kommunicera ut deras produkt till omgivningen. Där är av intresse att 
undersöka vidare vilka verktyg inom den här kategorin som används i ovanstående syfte och 
varför just detta verktyg används framför andra. Detta är därmed vår förklaring till varför vi 
valt att ta med ovanstående teori i den här studien.   
 
Direktmarknadsföring  
Det ursprungliga syftet med användning av direktmarknadsföring var att det var en möjlighet 
för företag att distribuera produkter direkt till kunden utan att använda sig av olika 
mellanhänder.98 Namnet direktmarknadsföring är ett begrepp som innefattar en bred rang av 
marknadsföringshandlingar som alla genererar omedelbar respons från omgivningen. Genom 
direktmarknadsföring gynnas kommunikationen mellan företag och kund, eftersom det sker 
en dialog mellan dessa parter.99 Till den här typen av kommunikation hör allt som rör 
direktmarknadsföring till individer. Personliga mejl till personer och telefonförsäljning hör 
alla hemma inom den här kategorin. Fördelarna med att utnyttja den här varianten från 
kommunikationsmixen är att ett meddelande kan skapas under en kort tid och förändras 
utifrån de svar kunderna ger. Därmed ges möjlighet att svara på individuella frågor och 
anpassa marknadsföringen efter olika individer.100 Fysiska varor som kommuniceras med 
direktmarknadsföring kan beskrivas relativt tydligt till kunder. Varans egenskaper, funktion 
och nytta kan kommuniceras tydligt och kunder kan få en bra bild av varan genom detta 
kommunikationssätt. Det kan diskuteras huruvida detta förhåller sig gentemot tjänster, det vill 
säga om tjänster kan kommuniceras på ett lika tydligt sätt via direktmarknadsföring. Vidare 
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kan problematiken med att kommunicera en upplevelse, som är än mer abstrakt än en tjänst, 
diskuteras samt vilken roll direktmarknadsföring spelar i kommunikationen av en upplevelse.  
 
Personlig försäljning  
Den här kategorin i kommunikationsmixen behandlar relationer mellan kund och företag av 
fysisk karaktär. Relationerna kan se olika ut, från ytliga till djupgående personliga relationer. 
Det är främst i den senare delen av köp processen som den här typen av kommunikation är 
mest framträdande, eftersom relationer anses vara mest effektiva i det här stadiet. Personlig 
försäljning som skapat en bra relation gentemot kunden kan medföra att kunden känner 
skyldigheter av olika slag gentemot säljaren, så som att köpa en produkt eftersom säljaren lagt 
ner tid på att informera och sälja till kunden.101  
 
Relationsmarknadsföring innefattas i den här kategorin av kommunikationsmixen. I vissa 
tjänsteföretag så är relationsmarknadsföring av stor vikt eftersom tjänster till stor del handlar 
om interaktion mellan anställda på ett företag och dess kunder. Fokus i 
relationsmarknadsföring ligger således på långsiktigt tänkande, interaktion och bra kontakt 
mellan en kund och företag.102 Det ovannämnda visar på betydelsen av relationer mellan 
företag och kunder. Vi valde att ta med det här stycket om relationsmarknadsföring i 
kommunikationsmixens kategori personlig försäljning, eftersom det kan tänkas att bra kontakt 
mellan företag och kunder vid kommunikationen av en upplevelse kan leda till att kunden 
väljer att köpa företagets erbjudna upplevelse. Vi tror därför att det kan vara lämpligt att 
genomföra vidare undersökningar på vilken betydelse bra relationer har vid kommunikation 
av en upplevelse.  
 
De ovanstående metoderna att kommunicera en produkt till marknaden är verktyg som företag 
själva kan använda sig av. Vår studie har dock visat på ytterligare en metod som har en 
avgörande betydelse vid kommunikation av en upplevelse. Metoden benämns som Word of 
mouth och detta är något som företag inte utför själva. Här är det istället kunden som agerar 
som kommunikatör av den upplevelse som företaget erbjuder marknaden. Nedan följer en 
redogörelse för hur detta verktyg ter sig. 
 
Word of mouth utgör den bedömning eller åsikt som en kund hos ett företag kommunicerar 
till andra kunder eller till sin omgivning.103 Konsumenter blir starkt påverkade av andra 
konsumenters personliga bedömning och uppfattning. På grund av detta är word of mouth 
viktigt att vara medveten om för företag inom tjänstesektorn.104  Den känsla som förs vidare 
mellan individer påverkar sedan hur personen agerar gentemot företaget. Både negativ och 
positiv word of mouth kan ha en stor effekt på företaget och anses vara en av det mest 
kraftfulla marknadsföringskanaler som företaget har. 105 
   
Vi kan ställa oss frågan om individen påverkas på samma sätt oavsett vilken person som utför 
word of mouth och om fenomenet alltid är av samma verkan. Det kan även vara av intresse att 
resonera kring betydelsen av word of mouth inom upplevelseindustrin, och vilken roll detta 
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fenomen innehar i denna industri. Det kan även resoneras kring om företag kan utnyttja word 
of mouth på något sätt för att skapa sig olika fördelar gentemot konkurrenterna.    
 
De ovannämnda kommunikationskanalerna som ingår i kommunikationsmixen kan sedermera 
delas in i två kategorier; extern och interaktiv kommunikation. Den externa kommunikationen 
omfattas av de traditionella sätten att kommunicera och där återfinns reklam, försäljnings 
promotion och PR. Inom grupperingen som innefattas av interaktion av olika slag återfinns 
personlig försäljning, direktmarknadsföring samt events. Den information som kommer från 
de externa kommunikationskanalerna och de kanaler som innefattas av interaktion mellan 
människor måste överensstämma när de kommuniceras till omgivningen. 106  
 
“Integrated marketing communications build on strong brand identity in the marketplace by 

tying together and reinforcing all your images and messages. IMC means that all your 
corporate message, positioning and images, and identity are coordinated across all ventures. 
It means that your PR materials say the same thing as your direct mail campaign, and your 

advertising has the same look and feel as your website.” 107 
 
IMC är en förkortning av Integrated marketing communication. IMC innebär att företag 
anpassar extern och interaktiv kommunikation till varandra så att de ska överensstämma.108 Vi 
valde att ta med ovanstående resonemang eftersom vi tyckte att den här diskussionen har en 
poäng i det de framför. Samtidigt ställer vi oss frågande till vikten av att de olika 
marknadsföringskanalerna stämmer överens. Vi är tveksamma till att kunder uppmärksammar 
alla marknadsföringskanaler ett företag använder sig av. Det kan vidare diskuteras vilken 
effekt en likhet i marknadsföringen från olika kanaler har, gentemot om marknadsföringen 
istället ser olika ut.  
 

3.4.2 Garantier 
När en kund köper fysiska varor av ett företag, följer det vanligtvis med garantier av olika 
typer för varan. Mindre vanligt är det att kunder får garantier på tjänster som de köper av 
företag, så som en bilreparation. Anledningen till att det är på det här sättet är att tjänster 
producera av människor till andra människor, och därför anses det vara svårare att lämna 
garantier på människors utförande. En fysisk vara kan betraktas av företaget innan de säljer 
den till en kund. Om det skulle vara något fel på varan, så kan den skickas på reparation. 
Även en kund kan innan köpet betrakta varan och avgöra om den innehar för kunden 
önskvärda funktioner.  När det handlar om fysiska varor så är det oftast en maskin som 
producerat varan, och eftersom maskiner är mer förutsägbara än vad människor är så är det 
enklare att lämna garantier på varor än vad det är att lämna på människors utförande. Ett sätt 
att använda sig av garantier inom tjänstesektorn är att se garanti utifrån ett perspektiv där 
kundes tillfredställelse ligger i fokus. Genom att använda olika mått och standarder som 
företag står för och förmedlar, kan personal på företaget få tydliga riktlinjer om vad som krävs 
av dem för att utföra en tjänst till en kund. Genom att harmonisera det budskap om tjänsten 
som företagen kommunicerar till omgivningen och sättet som personal utför tjänsten på, kan 
företag i högre mån leverera tjänster som håller samma kvalitet som utlovat. 109 Genom att 
använda garantier på tjänster kan företag differentiera sina tjänster gentemot konkurrenterna 
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på marknaden som kanske inte använder garantier.110 Den ovannämnda texten visar på de 
svårigheter som finns med att lämna garantier av olika slag vid köp av en tjänst, eftersom det 
är svårt att lämna garantier på en människas prestationer. Men, bara för att det är svårt med 
garantier inom tjänstesektorn så innebär det inte att det inte finns garantier. Tjänsteföretag kan 
till exempel använda sig av garanterad kundtillfredställelse som en slags garanti. Det kan 
dock tänkas vara svårt att mäta hur kundens tillfredställelse stämmer överens med det 
förmedlade budskapet. Av intresse kan här vara att få veta hur företag ställer sig till en 
situation då kunden ändå är missnöjd med tjänsten, och vad de gör för att kompensera detta.  
 
Genom att använda resonemanget ovan i det här kapitlet, ville vi belysa de svårigheter som 
finns med garantier för en tjänst, gentemot hur det är för fysiska produkter. Detta kan ge vissa 
indikationer på de svårigheter som skulle kunna finnas med garantier av upplevelser, som 
anses vara än mer komplex än en tjänst är. Komplexiteten i det här fallet syftar på de tidigare 
nämnda skillnaderna mellan en tjänst och en upplevelse, se avsnitt 3.1.2  
 
En garanti inom tjänstesektorn lovar kunden ersättning av olika slag om någonting går fel i 
utövandet av tjänsten. Exempel på olika garantier på tjänster är att erbjuda kunden pengarna 
tillbaka om de är missnöjda, rabatt på ordinarie pris på tjänsten eller möjlighet till att nyttja 
tjänsten en annan gång och då inte behöva betala för den. De ovannämnda garantierna är 
exempel på monetära garantier, det vill säga garantier som har med pengar att göra. Det finns 
även ickemonetära garantier som företag inom tjänstesektorn kan använda sig av. Exempel på 
sådana garantier är ursäkter eller sympati visat från företaget sida gentemot kunden. Det är 
inte ovanligt att monetära och ickemonetära garantier används tillsammans.111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 Tim Baker och Davis A Collier,  The Economic Payout Model For Service Guarantees, Decision Science, Vol 
36, No 2, (2005) 201 
111 ibid 197-198 
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3.5 Sammanfattning 
 
I det här avsnittet summerar vi vår teoretiska referensram, och redogör för den teori vi anser 
att läsaren bör ha med sig in i empiriavsnittet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

• Företagsidentitet- den uppfattning som företaget vill 
att marknaden ska ha om företaget. 

• Image- det sätt som marknaden uppfattar företaget på. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Upplevelser 

• Definition av upplevelse 
• Skillnader mellan tjänster och upplevelser 
• Olika klassificeringar av upplevelser 

- Sinne, Känsla, Tanke, Agera och Relatera 
- Underhållning, Utbildning, Estetik och  
Eskapist 

 
        Identitet  
       och image 

 
        Värde 

• Olika kategorier av värde; 
Skapande, Utförande, Förbättring och 
Användning 

 
Kommunikation 

• Kommunikationsmixens sex element; 
Reklam, försäljningspromotion, events,  
PR/publicitet, personlig försäljning och 
direkt marknadsföring 

• Word of mouth och garantier  
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4. Praktisk metod 
 
Det här kapitlet visar på det tillvägagångssätt vi använt oss av för att genomföra vår empiriska 
studie. Förklaringar ges till varför vi valt att använda de givna metoderna i den här studien. 
Genom att redogöra för de tillvägagångssätt vi använt, underlättar vi för läsaren att kritiskt 
granska vår studie och även få en djupare förståelse för empirins genomförande. 

4.1 Undersökningsmetod  
 
Vi har i den här studien valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, eftersom vi vill 
ta reda på hur specifika upplevelseföretag beter sig för att nå ut till omgivningen med sin 
upplevelse. En kvalitativ studie syftar till att skapa en förståelse för omvärlden och olika 
skeenden som inträffar utifrån olika sociala aktörers personliga perspektiv. För forskaren 
innebär det en närmare kontakt med den studerande personen, och på så sätt en möjlighet att 
skapa en förståelse för en händelse utifrån respondentens egna uppfattning.112 Orsaken till att 
vi har valt en kvalitativ forskningsmetod är att vi fann att teorin inom området var begränsad. 
Så genom att använda oss av en kvalitativ metod så kan vi ge oss själva och läsaren en 
möjlighet att skapa förståelse inom området med även få möjligheten att hitta mönster i de 
olika företagens agerande. Genom att använda kvalitativa intervjuer i den här studien får vi 
möjlighet att undersöka hur våra respondenter upplever och hanterar arbetet med att 
synliggöra en upplevelse i sin kommunikation. Den kvalitativa forskningsmetoden grundar sig 
ofta på texter av olika slag, och skiljer sig från den kvantitativa metoden i och med att fokus 
på siffror och antal inte är av samma betydande. Här ligger tyngdpunkten istället på att 
undersöka hur människorna som ingår i studien upplever och beskriver verkligheten som de 
lever i.113 
 
Vår empiriska studie grundar sig både på intervjuer med våra respondenter samt en mindre 
dokumentanalys av varje företags hemsida. Den kvalitativa forskningsmetoden innefattar flera 
olika metoder för datainsamling, till exempel intervjuer eller analys av texter och dokument. 
Det är vanligt att kvalitativa forskare använder sig av mer än en metodkälla för att samla in 
data.114 Vi kommer nu att tillhöra den grupp av kvalitativa forskare som använder mer än en 
undersökningsmetod för att få fram data, intervjuer och en dokumentanalys. Vi vill skapa en 
förståelse för de olika företagens tillvägagångssätt när det handlar om att kommunicera en 
upplevelse till marknaden, och även att jämföra de olika företagens metoder för att kunna hitta 
eventuella mönster. 
 
Vår dokumentanalys är utförd med en kvalitativ metod. Huvuddelen av dokumentanalysen 
består av att finna och klassificera de värdeord som företagets hemsida innehar. Efter det så 
räknas de antal gånger som värdeorden som företagen använder sig av för att kommunicera 
sin produkt till omgivningen återkommer på deras hemsida. På det här sättet kommer vi att 
använda oss av siffror. Tyngdpunkten i vårt val av metod ligger alltså på en kvalitativ metod, 
men med ett visst inslag av räkning. En utförligare beskrivning om vår dokumentanalys följer 
under 4.8.  
 

                                                 
112 Alan Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskapliga metoder, (Lund; Studentlitteratur, 1997) 77 
113 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö; Liber Ekonomi, 2001) 249 
114 ibid, 251 
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4.2 Undersökningsdesign 
 
Vår studie utgörs av fallstudier på sex olika företag. En fallstudie består av ett begränsat antal 
studerade fallföretag som det ges en grundlig redogörelse av. Forskaren kan själv bestämma 
hur många företag hon vill använda sig av i en fallstudie. En fallstudie kan med fördel 
användas inom både en kvalitativ och en kvantitativ metod för att skapa ett djup av den 
information som genereras.115 Att vi valde att använda oss av sex företag i vår fallstudie, 
grundar sig på att vi ville skapa en bredd genom ett studerande av företag i olika branscher 
som vi sedan kunde jämföra likheter och skillnader emellan. Johannessen menar att ett av 
ändamålen med att använda flerfallsstudier är möjligheten att kunna jämföra de olika fallen 
med varandra116.   

4.3 Val av företag 
 
Vi började inledningsvis med att leta efter olika upplevelseföretag med hjälp av olika 
sökmotorer på Internet. Vi blev varse om att det inte fanns ett enhetligt sökord att använda sig 
av på Internet för att finna sökträffar inom vårt studieområde. Vi var därför tvungna att 
utförligt fastställa vilka slags företag vi verkligen sökte efter. Vi letade efter företag som 
erbjöd olika typer av upplevelser i Umeå, men utbudet av dessa företag var ganska begränsat. 
Det är möjligt att vi skulle ha kunnat påträffa dessa företag via andra kommunikationskanaler 
än Internet. Vi ansåg dock att det var av vikt att de utvalda företagen hade en egen hemsida 
samt att dessa sidor fanns tillgängliga för omgivningen, då en del av vår studie innefattade en 
analys av företagens hemsidor. I en vetenskaplig studie är det av vikt att forskaren begränsar 
sig till en enhet eller område som ska studeras. Det finns ofta ett stort urval av enheter eller 
område som forskaren kan välja att innefatta i sin studie, och därför måste forskaren i ett tidigt 
skede fastställa vem som ska ingå i studien, vad som ska studeras samt när studien ska äga 
rum.117 
 
Sex företag valdes till slut ut för att medverka i undersökningen. Vi har två motiveringar till 
att antalet företag blev just sex. För det första; vi valde att dela in upplevelseföretagen i tre 
kategorier utifrån vilken slags upplevelse de säljer. Detta har vi gjort dels för att kunna 
jämföra de upplevelseföretag som säljer upplevelser inom samma upplevelsekategori, och 
dels för att kunna jämföra alla sex upplevelseföretagen med varandra för att finna likheter 
eller skillnader. Vår tanke med att välja upplevelseföretag inom tre olika kategorier består av 
en förhoppning av att kunna hitta olika tillvägagångssätt i deras marknadsföring som kan vara 
applicerbart även för företag inom en annan kategori. För det andra; vi ville skapa en bredd av 
upplevelseföretag för att undvika att komma fram till ett resultat som enbart var gällande för 
en upplevelse. De sex företag som valdes ut, härstammade från tre olika typer av 
verksamheter, Turism, Utbildning och Självförverkligande. Varje verksamhet representeras i 
vår studie av två företag vardera. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren inte med 
säkerhet kan påvisa att varje enhet eller område inom det studerande området har en möjlighet 
att komma med i studien. Det finns inte heller ett sätt att bedöma sannolikheten för att en 
enhet ska bli utvald att delta i studien framför en annan. Det finns olika former av icke-
sannolikhetsurval, och en av dem är det målinriktade urvalet. En forskare som valt att 
använda sig av ett målinriktat urval eftersträvar att skapa en djupare förståelse kring det 

                                                 
115 Asbjorn Johannessen och Per-Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö; Liber AB, 
2003) 56-57 
116 ibid 
117 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur, 1994), 60 
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studerade området. Genom att få en förståelse över detta, hoppas forskaren på att upptäcka 
saker och få en insikt i ämnet. För att specificera det målinriktade urvalet, kan en forskare 
välja mellan olika vägar. En av dessa vägar är kvoturvalet. Detta innebär att forskaren utgår 
från en miljö och försöker sedan urskilja subgrupper som hon anser vara relevant för studiens 
syfte och frågeställning. Från de utvalda grupperna väljer sedan forskaren ut ett bestämt antal 
individer, och antalet utvalda individer ska vara samma antal från alla grupper.118 Utifrån vårt 
kvoturval valde vi ut sex upplevelseföretag inom området som befann sig inom ett nära 
geografiskt avstånd att genomföra vår studie på.  
 
Urvalet i vår studie har även följande avgränsningar. Vi har valt att inte ta hänsyn till hur stort 
eller litet företaget är eftersom vi anser att storlek saknar betydelse utifrån vår frågeställning. 
Vi studerar hur företagen kommunicerar mot marknaden och anser att storleken inte behöver 
ha en direkt koppling till hur företaget marknadsför sig. Bortsett från möjligtvis mängden av 
marknadsföring i var och en av marknadsföringskanalerna men det är inte något vi mäter. Vi 
har inte tagit hänsyn till hur länge företagen har existerat, utan fokus i den här studien grundar 
sig enbart på de upplevelser som företagen säljer. Till sist så baserade vi vårt urval på företag 
som använde sig av en hemsida på Internet. Eventuella företag som inte använder sig av en 
hemsida har inte funnits med i urvalet. 
 
Samtliga upplevelseföretag i vår studie är belägna i Västerbotten. Anledningen till att vi valde 
att göra den här avgränsningen var att vi i så stor utsträckning som möjligt ville genomföra 
våra intervjuer genom fysiska möten med människor på de olika företagen. Vi tror att ett 
fysiskt möte kan underlätta intervjuns gång. Då våra intervjufrågor är av en öppen karaktär så 
tror vi att ett fysiskt möte kan underlätta själva intervjun. Genom att se den som vi intervjuar 
tror vi att det kan bli lättare att ställa följdfrågor och göra en bedömning av svaren och 
situationen. Av totalt sex intervjuer gjordes tre intervjuer vid ett fysiskt möte och de 
resterande tre intervjuerna utfördes över telefon. Detta med anledning av att respondenten 
befann sig på annan ort och bristande tid att resa till de aktuella orterna. Vi anser att de två 
olika intervjumetoderna kan ha haft inverkan på studien. En positiv effekt var att vi effektivt 
kunde utföra intervjuerna under tre sammanhängande dagar utan avbrott orsakade av resor till 
och från företagen. Ett annat resultat av de två olika intervjumetoderna var att de gjorda över 
telefon generellt blev kortare och gav mindre utförliga svar i jämförelse med dem som gjordes 
vid ett fysiskt möte. En form av intervju som en forskare kan använda sig av är 
telefonintervjun. Fördelar med denna form av intervju är att den är billigare än en intervju där 
forskaren träffar respondenten personligen. Dessutom påverkas inte respondenten av faktorer 
som rör forskaren, såsom ålder eller etnisk bakgrund. Det finns dock även nackdelar med 
telefonintervjuer. Dessa är bland annat att forskaren inte kan se sin respondent och de 
kroppsspråk denne har. Detta kan innebära att forskaren har svårt att avgöra om respondenten 
förstått frågan. Vid en direkt intervju där forskaren träffar respondenten personligen, kan 
forskaren förklara frågan mer ingående om hon upptäcker att respondenten inte verkar förstå 
frågan.119 
 
När vi genomförde våra intervjuer, använde vi oss av en i förväg bestämd mall. Detta för att 
vi skulle komma ihåg vilka ämnen som vi skulle ta upp. Vi såg till att respondenterna svarade 
på dessa ämnen, men vi följde inte mallen helt och hållet. Utifrån samtalen med våra 
respondenter fick vi ibland svar på en del av våra frågor innan vi ens hade ställt dem. 
Dessutom ställde vi en del individuella följdfrågor till respondenterna utifrån de svar som de 
gav oss. En forskare som använder sig av en semistrukturerad intervju utgår från en mall med 
                                                 
118 Merriam, 61-63 
119 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 128-129 
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särskilda huvudfrågor som skall behandlas under intervjun. Forskaren behöver dock inte följa 
den här mallen exakt, utan frågor kan komma i olika ordning beroende på respondentens svar. 
Dessutom är forskaren fri att ställa följdfrågor till de svar som respondenten angivit.120   
 
Majoriteten av företagen som deltagit i vår studie ville vara anonyma, varvid vi bestämde oss 
för att låta alla företag vara anonyma i studien för läsvänlighetens skull. Anonymiteten kan ha 
bidragit till att företag som bad om att få vara anonyma kände sig mer trygga i att svara på 
våra frågor, vilket kan ha inneburit att vi fick mer ärliga och sanningsenliga svar, än om dessa 
företag hade ställt upp utan anonymitet. Detta kan ses som en styrka. Det kan dock diskuteras 
huruvida våra anonyma företag verkligen förblir anonyma i vår studie. Vi har beskrivit 
relativt ingående vilka typer av företag som ingår i vår studie, vilka verksamheter de bedriver 
samt om det är ett enmansföretag eller inte. Detta kan medföra att en viss del av anonymiteten 
försvinner, vilket kan ses som en svaghet. En person som har stor kunskap om de olika 
verksamheterna skulle kunna ta reda på vilka företagen är som deltagit i vår studie. Vi vill 
dock poängtera att vi fått bekräftat från alla företag att det är i sin ordning att vi använder 
denna typ av information i studien. Detta fick vi bekräftat i samband med 
respondentvalideringen som vi gjorde efter varje intervju. Därmed vill vi visa på att vi enbart 
använt information om företagen som företagen själva godkänt.   
 
Alla respondenter har blivit tilldelade ett påhittat namn, och namnen har inget samband med 
personerna i företagen. De företag som studerats och de namn som våra respondenter fick 
tilldelat blev slutligen; 

 
• Turism1 (Tor) 
• Turism 2 (Björn) 
• Utbildning 1 (Rosa) 
• Utbildning 2 (Malin) 
• Självförverkligande 1 (Olga) 
• Självförverkligande 2 (Kicki) 
 

 

4.4 Intervjuer och intervjutillfälle  
 
Intervjuerna som vår studie grundar sig på ägde alla rum under vecka 15. Genom att 
koncentrera våra intervjuer på sammanlagt tre dagar, fick vi möjlighet att helt och hållet 
fokusera oss på att genomföra intervjuerna. Vi redogjorde i avsnitt 4.3 för varför vi valt att 
låta våra studerande företag förbli anonyma i den här studien. Utifrån detta har vi valt att 
använda påhittade namn på våra respondenter, som i sig inte har något samband med våra 
respondenter.  

4.4.1 Turism1  
Intervjun med Tor på Turism1 ägde rum torsdagen den 12 april 2007 klockan 11.00. Intervjun 
var planerad att äga rum hos företaget. Vi ringde vår respondent, som vi avtalat intervjutid 
med, på morgonen den 12 april för att se till så att allt var i sin ordning. Tyvärr visade det sig 
att vår respondent hade glömt bort att vi skulle komma för en intervju, och var därför inte 
anträffbar. Vi fick däremot tag på den andra delägaren av företaget, och vi lyckades få en 
telefonintervju med den här personen istället. De båda delägarna bedriver samma aktiviteter i 
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företaget, så våra frågor kunde även besvaras av denne respondent. Intervjun med Tor blev 
som sagt på telefon istället för ett personligt möte, och hela intervjun tog ungefär 30 minuter. 
Intervjun spelades in på band för att vi skulle få med all information, samt för att båda 
skribenterna skulle kunna lyssna på vad som sades under intervjun. 

4.4.2 Turism 2  
Intervjun med Turism 2 ägde rum torsdagen den 12 april 2007 klockan 14.00. Björn hette 
personen som vi intervjuade, och han var ägare till detta enmansföretag. Intervjun utfördes via 
telefon och spelades in på band. Hela intervjun varade i ungefär 25 minuter. Vi upplevde inga 
störande moment under vår intervju     
 

4.4.3 Utbildning 1  
Vår intervju med Utbildning 1 ägde rum i en lägenhet som tillhörde ägaren till detta företag. 
Lägenheten utnyttjades även som kontor för företagets verksamhet. Vår respondent hette Rosa 
och företaget var ett enmansföretag. Intervjun ägde rum tisdagen den 10 april 2007 klockan 
13.30 och varade totalt i cirka 40 minuter. Vi använde oss av en bandspelare för att spela in 
intervjun och en av oss intervjuade medan den andre skrev kompletterande anteckningar. I 
omgivningen fanns det inga störande moment utan det var lugnt och stilla. Det fanns inga 
andra människor i omgivningen utan de enda som fanns i lägenheten var vi som intervjuade 
och respondenten. 
 
Intervjun med Utbildning 1 var vår första intervju för den här studien. En viss nervositet fanns 
hos oss inledningsvis. Den grundade sig främst på vilka svar vi skulle kunna få utifrån våra 
frågor samt om tekniken med bandspelaren skulle fungera. Denna nervositet kan ha på 
påverkat frågorna så att de blev kortare och mindre utförligt ställda. När vi väl kom igång med 
intervjun släppte denna nervositet och intervjun flöt på ett avslappnat vis.    
 

4.4.4 Utbildning 2  
Vår intervju med Utbildning 2 genomfördes onsdagen den 11 april 2007 klockan 13.00. 
Intervjun ägde rum på Utbildning 2 kontor. Företaget var ett enmansföretag, och vår 
respondent hette Malin. Malin var ägaren till företaget och det var hon som ansvarade och 
utförde alla utbildningar. Även denna intervju spelades in på band, och en av oss tog på sig 
rollen att ställa frågor samtidigt som den andre skrev anteckningar och ställde följdfrågor. Det 
fanns ingenting i omgivningen som störde intervjun, utan det var lugnt och tyst omkring oss.  

4.4.5 Självförverkligande 1  
Intervjun med Självförverkligande 1 genomfördes onsdagen den 11 april 2007 klockan 14.30. 
Vi fick möjlighet att besöka vår respondent på företagets kontor. Vår respondent hette Olga 
och hon var en av tre delägare av företaget. Olgas huvudsakliga arbetsområde var personlig 
utveckling, men hon hade även ansvaret för marknadsföringen och personalfrågor. Intervjun 
genomfördes på respondentens kontor och pågick i ungefär 45 minuter. Det fanns inga 
störande moment under intervjun, utan det var lugnt och stilla i omgivningen. En av oss 
intervjuade Olga och den andre gjorde anteckningar och ställde följdfrågor. Intervjun spelades 
in på band.  
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4.4.6 Självförverkligande 2  
Vår intervju med Självförverkligande 2 ägde rum tisdagen den 10 april 2007 via telefon. 
Företaget var ett enmansförtag och vår respondent Kicki var ägaren till företaget. Intervjun 
pågick under 20 minuter. Vi använde oss av en telefonintervju eftersom respondenten befann 
sig på annan ort än Umeå. Under den här intervjun använde vi en bandspelare för att vara 
säker på att få med allt som sades. En annan anledning till att vi använde bandspelare under 
den här intervjun var att det var bara en av oss som kunde höra vad vår respondent sa på 
telefonen eftersom vi inte hade tillgång till en högtalartelefon. Av den här anledningen skrev 
vi inte ner några anteckningar under själva intervjun. Genom att spela in intervjun så kunde 
den andre lyssna på vad som sades under intervjun i efterhand.    
 

4.5 Access 
 
Företagen Turism 2, Utbildning 1, Utbildning 2 samt Självförverkligande 2 bedrev sin 
verksamhet som ett enmansföretag, vilket innebar att det enbart fanns en person i dessa 
företag att intervjua. I vårt fall innebar detta att vi genomförde intervjuerna med de personer 
som hade all beslutandemakt rörande verksamheten och därmed även rörande marknadsföring 
av företaget och dess produkter. På Turism1 arbetade två personer, och personen vi 
intervjuade hade hand om större delen av verksamheten och hade god förståelse över 
företagets marknadsföringsaktiviteter. Självförverkligande 1 ägdes av tre personer, och vår 
respondent i detta företag hade bland annat hand om marknadsföringen och verksamheten i 
övrigt. Med detta vill vi visa på att vi fick tillgång till respondenter som dels hade god 
uppfattning om respektive företags aktiviteter med att kommunicera sin produkt till 
omgivningen, och dels hade övergripande ansvar för genomförandet av de upplevelser som 
erbjöds till kunder. 
 
Vi kände att vi fick bra kontakt med de företag som vi träffade personligen vid 
intervjutillfället. Självförverkligande 1 och Utbildning 2 upplevde vi var öppna i sina svar och 
hade inga svårigheter med att svara på våra frågor. Utbildning 1 var lite mer förtegen och vi 
uppfattade henne som att hon inte ville avslöja för mycket. Därmed finns det anledning att tro 
att vi inte fick full tillgång till all den information som ville komma åt. Av de tre intervjuerna 
vi genomförde över telefon, var två av respondenterna öppna och det var en avslappnad 
stämning. Dessa två respondenter var Turism1 och Självförverkligande 2. Från dessa 
intervjuer upplevde vi att respondenterna gav den information de hade tillgång till. Den tredje 
telefonintervju vi hade var med Turism 2, och denna intervju utfördes inte i en lika 
avslappnad stämning som de övriga två. Eftersom vi som forskare inte kunde se vår 
respondent och avgöra om han svarat färdigt på en fråga, eller om han funderade på ett svar, 
blev det ofta att vi pratade i munnen på varandra. Dessutom satt respondenten inne på mer 
information angående sin kommunikation som han inte ville dela med sig av. Därmed vet vi 
att vid detta intervjutillfälle fick vi begränsad tillgång till information om företagets 
kommunikation. Vi är medvetna om att detta kan ha kommit att påverka studiens resultat. 
Bryman diskuterar vikten av att skapa en bra relation med respondenterna, för att på så sätt få 
tillgång till relevant information. Det är viktigt att forskaren försöker balansera 
intervjugenomförandet så att respondenter får förtroende för forskaren. Att göra detta kan med 
fördel lyckas bättre vid intervjuer där respondenten och forskaren ser varandra. Det är då 
enklare att lätta upp stämningen via ögonkontakt eller ett leende.121  
  
                                                 
121 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 132 
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4.6 Empirisammanställning 
 
Vi valde att transkribera våra intervjuer ordagrant efter inspelningarna som gjordes under 
intervjun. Utifrån det materialet byggde vi vår empiridel. Vi utgick från de teoriområden som 
vi använt oss av i vår teoretiska referensram, och delade sedan upp intervjuerna under dessa 
ämnesområden och redogjorde därmed för samliga företags svar runt dessa områden. På så 
sätt kan läsaren enkelt följa samtliga företag under varje ämne och behöver inte hoppa mellan 
olika avsnitt för att se de olika företagens texter för att kunna jämföra dem. Dock fann vi en 
viss förvirring i hur våra respondenter använde sig av begreppen tjänst och upplevelse. Vi ber 
därför läsaren att använda sig av våra definitioner av begreppen i teoriavsnittet för att följa 
med, men även ha översikt med att begreppen tjänst och upplevelse blandas på ett mindre 
korrekt sätt i vissa fall hos respondenternas svar. Detta kan tänkas bero på begreppens snarlika 
natur men även att skillnaderna dem emellan kan vara svåra att fastställa utan förförståelse. På 
så sätt blir empirin anpassad efter studiens syfte. Vi valde även att använda oss av citat från 
respondenterna dels eftersom dessa ofta mer effektivt förklarar ett ämne än en förklaring kring 
resonemanget gör, och dels för att göra texten mer lättläst för läsaren  

4.7 Analys 
 
Vi valde att bygga upp vår analysdel utifrån vår empiri. Varje avsnitt inleds med empiri där vi 
tagit upp den mest väsentligaste informationen utifrån vårt syfte och frågeställning. Detta följs 
av teori, och avslutningsvis kommer en analysdel där vi kopplat samman empiri och teori. 
Ordningen som ämnena tas upp i är i stort sett samma som i teori- och empirikapitlen. Vi 
valde att strukturera vår analys på det här sättet eftersom både vår teori och empiri är upplagd 
på liknande sätt, och därför tror vi att det blir enklare för läsaren att följa med i vårt 
resonemang.  
 

4.8 Dokumentanalys  
 
Vi har i ett tidigare avsnitt redogjort för de kvalitativa intervjuerna som den här studien i 
huvudsak grundar sig på. Vi har även kort beskrivit att vår studie även innehåller en mindre 
dokumentanalys. Semiotik är ett begrepp som beskriver studier av texter och tecken och hur 
dessa används i kommunikation mellan människor. Inom detta begrepp inryms bland annat 
analyser av skriftliga texter och bilder. Innebörden av analys i detta sammanhang innebär att 
en forskare identifierar och granskar element som kan vara av betydelse för den specifika 
studien. Inom samhällsvetenskapen studeras ofta människor i olika sammanhang. Enligt 
Bergström och Boréus är det naturligt att även studera olika texter i det ovannämnda 
sammanhanget. Forskare bör studera språk och text för att kunna skapa sig en uppfattning om 
människors handlingar. Språket anses vara gränslinjen mellan en handling och en tanke. 
Människor omkring hela världen försöker ständigt förmedla olika budskap till andra 
människor, och detta leder till obegränsade mängder av texter och informationsmaterial 
riktade till människor. När dessa texter och informationsmaterial studeras av andra människor, 
leder det till olika associationer och tankesätt beroende på vem som mottar budskapet.122 I vår 
studie ser vi dokumentanalysen som ett komplement till våra kvalitativa intervjuer. Företagen 
försöker förmedla ett budskap om sin upplevelse via sin hemsida, och detta budskap kan 
tolkas på olika sätt beroende på vilka ord företagen betonar på deras hemsida.   
                                                 
122 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, (Lund: Studentlitteratur, 2005) andra upplagan 12-13, 18 
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En av de målsättningar som finns med en hermeneutisk kunskapssyn är att skapa en förståelse 
för vad som står skrivet i en text. Genom att granska olika texter kan en forskare skapa en 
förståelse över de ord som används. Det bör finnas ett specifikt syfte varför en forskare väljer 
att granska en text, och detta syfte kan variera mellan olika forskare eller studier.123 I vår 
dokumentanalys har vi valt att granska de hemsidorna på Internet som företagen i studien 
innehar. Utifrån dessa hemsidor har vi identifierat värdeord som vi ansåg utmärka sig från den 
övriga texten på ett eller annat sätt. Vi valde ut orden utifrån att de var talande och bidrog till 
att skapa någon slags uppfattning eller känsla för företagets upplevelse. Orden skulle bidra till 
att vi fick en känsla för vad kunder kunde få uppleva, erhålla eller känna/se vid konsumtion av 
upplevelse. De ord som valdes var först och främst de ord som kontinuerligt upprepades. 
Utöver detta så baserades ordvalen främst på en subjektiv uppfattning eller känsla hos oss 
som författare. De värdeord som valdes ut härstammar från olika ordklasser. Därmed har vi 
inte begränsat oss till att ta med enbart en ordklass, eftersom vi ville få en bredd på 
värdeorden. I ett tidigare avsnitt hänvisade vi till att detta är en kvalitativ metod. Genom att 
räkna hur ofta värdeorden förekom på hemsidorna, kunde vi skapa en förståelse för hur ofta 
värdeorden upprepas på företagens hemsidor. Anledningen till att vi valde att göra en 
dokumentanalys i den här studien var att vi ville skapa en djupare förståelse för vilka värdeord 
som företagen använder sig av på sina hemsidor för att synliggöra sina upplevelser till 
omgivningen. Bergström och Boréus betonar att det kan vara mycket svårt att dra säkra 
slutsatser utifrån en analys av texter, allra helst vid en analys där syftet är att få en 
övergripande uppfattning om vilka ord som kontinuerligt upprepas. Reliabiliteten för en 
textanalys kan vara tvivelaktig, främst vid analyser som är av en mer öppnare karaktär. Det 
kan vara svårt att tolka hur själva analysen utförts samt så kan det vara svårt att förstå de 
slutsatser som dragits av forskare. Det är därför av vikt att en forskare tydligt redogör för den 
process som analysen genomförts på, för att på så sätt öka intersubjektiviteten.124  
  
Vi sammanställde resultaten från vår dokumentanalys i en tabell, där de värdeord som 
förekom flest gånger i respektive företag återfinns högst upp, och de värdeord som förekom 
minst antal gånger återfinns längst ner. Vi placerade sedan alla företags värdeord bredvid 
varandra för att underlätta jämförelse mellan de olika företagen. Under värdeorden har vi har 
vi valt att skriva antalet gånger som ordet upprepades på respektive företags hemsida. De 
värdeord som förekom i mer än ett företag tonade vi med samma gråskala för att enklare 
kunna se vilka företag som använde sig av samma värdeord. 
 

4.9 Reflektioner över datainsamling 
 
Det kan diskuteras huruvida de företag som deltagit i vår studie kan anses som representativa 
för de tre branscher som karakteriseras av upplevelser. Genom att välja ut sex företag inom tre 
olika upplevelsebranscher kunde vi skapa en större spridning av respondenter, än om vi enbart 
hade valt att undersöka en bransch inom upplevelseindustrin.  
 
Den dokumentanalys som genomförts i den här studien bygger på urskiljande av värdeord och 
antalet av dessa på de olika företagens hemsidor. Eftersom det är vi själva som har genomfört 
den här analysen så bygger analysen till stor del på våra individuella och subjektiva 
uppfattningar av dessa ord. Vad som kan anses som värdeord för oss, kanske inte uppfattas 

                                                 
123 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys, (Lund, Studentlitteratur, 2001) 13-14 
124 Bergström och Boréus, 11, 352-353 
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som detta av en annan forskare. Det här i sin tur skulle kunna leda till att en annan forskare 
skulle belysa andra värdeord på respektive företags hemsida. Detta gäller främst de värdeord 
vi valt ut som endast upprepades ett fåtal gånger i texten. De värdeord som genomgående 
upprepades många gånger i texten, tror vi även att andra forskare skulle ha uppmärksammat.  
 

4.10 Tillförlitlighet  
 
När vi skulle skriva våra intervjufrågor utgick vi från några av de regler som finns i 
litteraturen angående frågeformulering. Vi började med att skapa en mall av frågor som vi 
ansåg var relevanta för vår studie. Mallen bestod av teoriområden som vi skulle ställa frågor 
utifrån. När en kvalitativ intervju ska genomföras så har forskaren ofta en mall av frågor som 
ska bearbetas under intervjun125. Utifrån den mall vi hade, byggde vi upp frågor som vi sedan 
ställde till våra respondenter. Vi inledde med öppna frågor som rörde respondenternas 
verksamhet, där respondenterna själva fick välja vad de ville berätta om respektive 
verksamhet. Vår intervjumall var utformad så att frågorna hela tiden följde en röd tråd. Vi såg 
till att inte hoppa fram och tillbaka inom samma ämne, utan istället arbetade vi oss igenom ett 
ämne åt gången. Vi var även noga med att inte använda oss av teoretiska begrepp som våra 
respondenter kanske inte var insatt inom. Istället använde vi oss av ett vardagligt språk, och 
förklarade frågan mer ingående om respondenten inte förstod vad vi menade. Slutligen var vi 
noga med att inte ställa ledande frågor. I de situationer då vi gav djupare förklaringar kring en 
fråga som respondenten inte riktigt förstod, var det svårt att inte ställa ledande eller 
beskrivande frågor. Vid dessa tillfällen kan det ha hänt att vissa frågor blev ledande. Vi är 
medvetna om att det här kan ha kommit att påverka vår studie samt de resultat som genererats. 
De ovannämnda stegen som vi utgick ifrån vid vår intervju, stöds av Bryman. Bryman ger 
exempel på olika hjälpmedel som en forskare kan använda sig av vid en intervju. En forskare 
bör se till att inte ställa ledande frågor, använda ett lättförståeligt språk samt använda sig av en 
genomtänkt struktur i de frågor som ställs. 126    
 
Vi valde att spela in alla intervjuer på bandspelare, för att försäkra oss om att få med alla svar 
i dess fullständiga form. En forskare kan använda sig av en bandspelare när hon utför en 
intervju tillsammans med den utvalda respondenten. Fördelen med detta är att forskaren sedan 
kan lyssna av intervjun efter det faktiska intervjutillfället. Nackdelen som det här kan medföra 
är att respondenten känner sig obekväm av att bli inspelad på band, vilket kan leda till en 
hämmande effekt hos respondenten.127 För vår del innebar detta att vi i lugn och ro kunde 
transkribera intervjun ord för ord. Vi riskerade därmed inte att vi skulle ha hamnat i en 
situation där vi i vårt minne inte kunde komma ihåg vad respondenterna svarade eller på 
vilket sätt de svarade på våra frågor.    
 
När vi hade transkriberat alla intervjuer, skickade vi allt det skriftliga material vi hade från 
intervjuerna till våra respondenter. Varje respondent fick enbart ta del av det material som 
härstammade från deras egen intervju. Vi valde att göra på det här sättet för att försäkra oss 
om att vi hade uppfattat informationen korrekt. För att minska risken för missförstånd samt ge 
respondenten en möjlighet att göra rättelser i intervju i efterhand, kan en forskare skicka det 
transkriberade materialet till respondenten för ett godkännande. Forskaren kan ha 
missuppfattat någonting i intervjun eller så vill respondenten ta bort vissa saker från intervjun 

                                                 
125 Holme och Solvang 111 
126 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 305 
127 Ejvegård, 46 
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som hon av olika anledningar inte vill ska finnas med i studien.128 Det här sättet som innebär 
att forskaren låter respondenten bekräfta resultatet från intervjun innan den hamnar i tryck, 
kallas för respondentvalidering.129   I vårt fall visade sig detta vara ett bra val, då vi i vissa fall 
hade missuppfattat delar av den information vi hade fått från våra respondenter. Dessutom 
ville några av våra respondenter ta bort vissa delar av intervjun, då de inte ansåg att den 
informationen var till för allmän kännedom. Det material som de ville ta bort var generellt 
inte av så stort värde för studien. Huvudsakligen bestod den informationen av detaljer inom 
områden som i stort fick stå kvar i texten och därför tappade vi inte värdefull information. I de 
fall som vi misstolkat något i intervjun så försökte vi i så stor utsträckning som möjligt få 
respondenterna att omformulera information fast på ett sätt som kändes mer riktigt för dem 
för att slippa plocka bort information runt ämnet. Att respondenterna fick möjlighet att ha 
invändningar på intervjumaterialet anser vi bidrar till att studien blir mer tillförlitlig och 
trovärdig då det minskar risken för felaktig information.  
 

4.11 Överförbarhet  
 
Vi har här valt att kort redogöra för den här studiens överförbarhet. Detta eftersom vi anser att 
det kan vara av intresse för läsaren att få en förståelse för vad den här studien kan användas 
till. En kvantitativ forskare lägger stor vikt på hur ett resultat från en studie kan generaliseras 
till den population som studien bygger på. Kvalitativa forskare brukar inte fokusera på det här 
området eftersom deras resultat ofta grundar sig på enskilda fall och därmed krävs det inte att 
resultaten ska kunna generaliseras.130 Däremot är det inte sagt att det enbart är kvantitativa 
forskares önskan att kunna generalisera ett resultat från en studie. Det talas i kvalitativ 
forskning om överförbarhet istället för generaliserbarhet, vilket bland annat innefattar 
tolkningar och olika förklaringar utifrån en studie. En kvalitativ forskare försöker skapa dessa 
tolkningar och förklaringar i syfte att se hur de resultat studien genererat kan ge en mening till 
andra sammanhang än den som studerats.131 Vår studie grundar sig på subjektiva 
uppfattningar och handlingar av våra respondenter. Detta medför att det kan vara svårt att 
generalisera våra resultat till hela populationen. Vi tror dock att vår studie kan överföras till 
andra företag inom de tre branscher som studien bygger på. Detta på grund av att samtliga 
företag inom branschen levererar upplevelser och vi kan tänka oss att de kan stöta på liknande 
utmaningar i att kommunicera dessa till marknaden trots att karaktären av upplevelsen skiljer 
sig åt. 

                                                 
128 Ejvegård, 47 
129 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 258-259 
130 Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskapliga metoder, 47-48 
131 Johannessen, 126 
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5. Kommunikation av upplevelser 
 
Vi kommer i det här kapitlet att redogöra för de resultat vi fick fram genom vår empiriska 
studie. Kapitlet är indelat i fem avsnitt och inom varje avsnitt finns varje företag representerat. 
Detta för att underlätta för läsaren att jämföra svaren mellan företagen inom de olika 
avsnitten. Kapitlet börjar inledningsvis med en presentation av respektive företag där 
företagets upplevelse beskrivs samt det värde som erhålls från upplevelsen. Nästa kapitel rör 
image och identitet, tätt följt av ett avsnitt om kommunikation. Till sist kommer ett avsnitt 
som rör garantier och avslutningsvis ett avsnitt om dokumentanalys av hemsidor.    
 

5.1 Upplevelser och värde 

5.1.1 Turism1  
Turism1 är ett draghundsföretag som främst inriktar sig på att erbjuda dagsturer med hund och 
släde. Företaget har funnits sedan 2002 och drivs som ett familjeföretag. Turism1 samarbetar 
ibland med andra draghundsföretag för att kunna ta emot större grupper. Företaget inriktar sig 
mot privata kunder och genomför turer för främst små grupper. Dock så finns det också en del 
företag som nyttjar företagets upplevelser. Den roll som Tor har i företaget är att han är guide 
och instruerar i hundspann. Tor leder även en slädhundsskola och genomför olika turer. Han 
tar hand om det mesta som rör företaget. Dock får Turism1 lite hjälp med marknadsföringen 
av två andra större företag vars huvudsakliga sysselsättning är att hjälpa och främja 
småföretagare med dess verksamhet. Dessa företag syftar till att synliggöra småföretagare och 
det här har lett till ett ökat samarbete mellan olika aktörer på marknaden. 
 
Tor upplever att det har blivit en ökning på efterfrågan av deras tjänster de senaste åren. I år 
har det varit en extra stor efterfrågan på deras tjänster. Tor menar att den här ökningen till viss 
del kan bero på samarbetet med de två ovannämnda företagen.  
 
Den tjänst som Turism1 erbjuder sina kunder beskrivs av Tor som en upplevelse av naturen 
utan några störande moment.  
 
”Genom att köpa våra tjänster kan kunderna få möjlighet att sitta ner och njuta i en miljö där 

stress inte hör hemma. Det är just detta som vi betonar i vår marknadsföring.” 
 
Företaget har även en hel del utländska besökare. Marknadsföring som riktar sig mot den 
utländska marknaden betonar extra mycket känslan av att sitta framför en eld i naturen. Detta 
eftersom de utländska besökarna ser detta som det mest exotiska med hela upplevelsen. Det 
värde som kunderna erhåller genom att köpa tjänsten handlar om hälso- och 
avslappningsaspekter. Detta är vad företaget betonar i sin kommunikation gentemot den 
svenska marknaden. Så fokusen i marknadsföringen skiljer sig beroende på marknad, från 
exotiskt gentemot den internationella marknaden och hälso- och avslappnings mot den 
svenska marknaden. 
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5.1.2 Turism 2  
Turism 2 är ett företag vars huvudsakliga verksamhet rör forsränningsaktiviteter, men de 
erbjuder även andra aktiviteter såsom guldvaskning och äventyrscamping. 
Forsränningsaktiviteterna är säsongsbetonade och säsongen varar mellan maj och oktober. På 
vintern genomför företaget inga aktiviteter. 
 
Björn köpte företaget 1991 och har sedan dess bedrivit sin verksamhet där. Han tar själv hand 
om alla arbetsuppgifter som rör verksamheten och tar därmed inte hjälp av någon utanför 
företaget. Turism 2 har upplevt att det har blivit en stor ökning av efterfrågan på 
upplevelserna som de säljer de senaste två åren. Det var en stor nedgång på efterfrågan av den 
här typen av upplevelser under 1990-talet, med anledning av en omfattande dödsolyckan där 
ett flertal människor förlorade livet. Innan den här dödsolyckan inträffade fanns det inga 
regelverk som reglerade vilka som fick utföra forsränning och det här ledde till att många 
aktörer etablerade sig på marknaden. 1997 tillkom en lagstiftning inom det här området och 
det gjorde att de många oseriösa aktörer rensades ut från marknaden. Det utarbetades även 
strikta regler gällande säkerhet vid forsränning. Färre aktörer på marknaden och högre 
säkerhetsregler tror Turism 2 är de främsta anledningarna till varför efterfrågan på deras 
upplevelser har ökat. 
 
Turism 2 erbjuder sina kunder upplevelser som företaget själv beskriver som en adrenalinfylld 
och spänningsfull naturupplevelse i vattnet. Björn tror att de som köper den typen av tjänster 
inledningsvis är ute efter ett adrenalinfyllt äventyr.  
 

”Det har dock visat sig i efterhand att kunderna som varit med om den upplevelse som vi 
erbjuder, lämnar oss och åker hem igen med ett otroligt fint minne för livet. Det här minnet i 

sig kan uppfattas som ett stort värde för kunderna.” 
 

5.1.3 Utbildning 1  
Utbildning 1 bildades den 1 januari 2003 och drivs som ett enmansföretag.  Företaget erbjuder 
huvudsakligen ledarskapskurser av olika slag till marknaden. 
 
Rosa är i grunden civilekonom, och hon har arbetat som personalchef i 16 år. Rosa har även 
flera ledarutbildningar med på meritlistan. Hon hade under de senaste åren som anställd en 
dröm om att starta ett eget företag och på så sätt få arbeta på egen hand. Eftersom Rosa är den 
ende anställda i företaget så har hon hand om i stort sett allt som rör företaget, från det 
administrativa arbetet till marknadsföring. Rosa trivs med att arbeta ensam i sitt företag och 
har inga önskningar eller ambitioner om att ha fler anställa. 
 
Sedan Rosa startade verksamheten så har omsättning ökat och kundkretsen blivit allt större. 
När företaget var nyetablerat på marknaden var kunderna alltför få för att fylla kurserna.  
Efter ett tag växte kundkretsen, men Rosa betonar att det har varit kämpigt att skaffa kunder. 
Fyra år efter starten så har verksamheten nu börjat flyta på av sig själv och företaget har alltid 
kunder som är intresserad av att delta i kurser. Rosa anser att anledningen till varför 
efterfrågan har vuxit är att företaget nu är etablerat, kan ge referenser, har en större kundkrets 
och ett nätverk av samarbetspartners. 
 
Rosa erbjuder sina kunder utbildningar av olika slag, riktade till chefer i företag. Hon betonar 
att utbildningarna som hon erbjuder ska vara praktiskt tillämpbara i arbetslivet. 
Utbildningarna bygger på upplevelser av olika slag, både individuellt och i grupp. Deltagarna 
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får olika uppgifter som de ska utföra och lösa och sedan ligger stor vikt på uppföljning av hur 
dessa lösningar gjorts och vad de gett. Dessa uppföljningar är en del av utbildningstillfället 
och det är Rosa som har hand om även denna del i utbildningen. Rosa erbjuder även verktyg 
av olika slag för att chefer ska bli ännu bättre chefer. 
 
Värdet som deltagare upplever genom att delta i kurserna är enligt Rosa varierande. Värdet 
ligger dels i att de får tillgång till olika verktyg för att utveckla det individuella ledarskapet, 
dels i att träffa andra ledare från andra företag och organisationer och på så sätt dela med sig 
och lära sig saker från andra människor i samma arbetsposition. Ett annat värde är att 
kunderna får möjlighet att reflektera över de frågor som tas upp i kurserna. Till sist så menar 
Rosa på att kunder även upplever ett värde i att utvecklas som person och genom det skapa en 
djupare självinsikt. 
 

5.1.4 Utbildning 2  
Utbildning 2 arbetar med ledarskapsutveckling och grupputveckling och riktar sig till företag 
och organisationer. Utbildning 2 är ett enmansföretag och det är Malin som äger och bedriver 
verksamheten. Företaget har funnits sedan augusti 2000. Malin arbetar främst med att 
genomföra utbildningar som syftar till att utveckla ledarskapet hos ledare i olika företag. 
Utbildning 2 huvudsakliga målgrupp oftast första linjens chefer i företag, men hon arbetar 
även med chefer på andra nivåer inom företag och andra personalkategorier. Utbildningarna 
som Malin genomför handlar om kommunikation, förändringsarbete, konflikthantering samt 
ledarskap i allmänhet. Hon arbetar även med att hjälpa grupper av människor som är i behov 
av stöd på olika sätt, exempelvis på grund av omorganiseringar på arbetsplatsen eller med 
anledning av att en kollega kanske har avlidit. Malin använder sig inte av ett standardkoncept 
när hon erbjuder sina utbildningar till kunder, utan hon anpassar utbildningen efter kundens 
behov samt utifrån köparens egen kompetens inom det aktuella området. 
 
Malin menar på att värdet av en utbildning beror på utbildningens art. Värdet kan vara en 
ökad effektivitet inom företaget. Det kan också vara att utbildningen och en kurs i 
konflikthantering leder till bättre arbetsmiljö. Detta med hjälp av att en konfliktfull 
arbetsgrupp får hjälp av Utbildning 2 med att lösa dessa konflikter. Men Malin menar att även 
dessa värden i slutändan leder till en förbättrad effektivitet inom företaget. När det handlar om 
ledarskap - och chefsutbildningar så erbjuder Utbildning 2 sina kunder olika redskap och 
verktyg som kan hjälpa cheferna att bli en bättre ledare. Här blir värdet av utbildning de 
verktyg som kunderna erhåller från Utbildning 2. 
 

”Det starkaste värdet som jag betonar i min marknadsföring, är att jag vill bidra till ett 
näringsliv som ger livet näring. Jag vill därmed bidra till att skapa ett meningsfullt arbetsliv 

för människor, där de känner att de gör meningsfulla saker.” 
 
Andra värden som Malin betonar att hon vill förmedla till kunden är välmående, samvaro, 
trivsel samt sunda värderingar. 
 

5.1.5 Självförverkligande 1  
Självförverkligande 1 är ett företag som kan sägas stå på två ben. Det ena benet består av 
rehabilitering och det andra benet består av personlig utveckling. Personlig utveckling och 
ledarskapstjänster köps huvudsakligen av privata företag medan på rehabiliteringssidan så är 
försäkringskassan den största kunden.  Företaget har tre delägare samt två anställda. 
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Dessutom samarbetar de med andra företag i Sverige på personlig utvecklingssidan. Det här 
innebär att företaget både arbetar själv och tillsammans med andra genom ett närverk. Olga 
arbetar som psykolog, marknadsförare av företaget samt med personlig utveckling och 
ledarskapsutbildningar. 
 
Efterfrågan på Självförverkligande 1 tjänster inom personlig utveckling beskriver Olga enligt 
följande citat; 
 

”När Sverige går dåligt så har kunder inte råd att köpa den här typen av tjänster. När 
Sverige går bra har de råd att köpa dessa tjänster men däremot inte tid.” 

 
Efterfrågan på rehabilitering är beroende av den politik som förs. Nu när det blivit ett 
maktskifte i politiken så leder detta till ändringar i lagar. Det går i vågor gällande efterfrågan 
på rehabilitering. Olga menar på att det varken har blivit mer eller mindre. När det handlar om 
personlig utveckling får företaget arbeta hårt med marknadsföring av dessa upplevelser för att 
nå ut till marknaden. 
 
Självförverkligande 1 menar att kunder som köper deras tjänster inom personlig utveckling 
erhåller ett stort personligt värde. Inom rehabilitering menar Olga att kunderna inte erhåller ett 
lika stort värde. Detta eftersom många är ditvingade och alltså inte tar del av tjänsten av fri 
vilja.  
 

”Vi kommunicerar i vår marknadsföring den kompetens vi, de anställda, har inom det 
aktuella området samt vilken praktisk erfarenhet vi har av tjänsten.” 

 
Enligt Olga så upplever alla människor värden olika. Det värde som Självförverkligande 1 
syftar till att förmedla är att förbättra relationer mellan människor, både i företag och privat. 
Det redskap som företaget använder sig av för att nå detta är öppenhet. Att ha en öppen 
kommunikation och förstå värdet av detta skapar mindre problem. Öppenhet kan vara ett sätt 
att lösa konflikter på. Olga menar på att de nyckelord som används i marknadsföringen av 
deras företag är; större produktivitet och högre effektivitet för företag. Hårdast trycker hon på 
produktivitet. Hon menar på att mycket tid spills på problem av olika slag i relationer och 
därmed skadas produktiviteten inom alla områden. 
 

5.1.6 Självförverkligande 2  
Självförverkligande 2 är ett enmansföretag och det är Kicki som äger och bedriver 
verksamheten. Hon arbetar som inspiratör och coach, men med tyngdpunkten på 
marknadsföring och projektverksamhet. Kicki betonar att hon inte vill bli placerad i ett 
speciellt fack utifrån den verksamhet hon bedriver, utan vill hellre bli beskriven som en 
mångsysslare. I rollen som coach så arbetar Kicki med att hjälpa individer och organisationer 
att hitta svaren på sina frågor och problem. Hon menar på att som coach så är det inte hon 
som har svaret på ett problem utan det är det kunden själv som har. Kickis roll handlar 
därmed om att få kunderna att komma fram till svaren själva. Detta gör hon genom att ställa 
frågor och föra diskussioner tillsammans med sina kunder. 
 
Självförverkligande 2 har arbetat med sin verksamhet på samma sätt hela tiden och har inte 
märkt någon skillnad av efterfrågan av företagets tjänster. 
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Kicki menar att det värde som kunden erhåller genom att köpa företagets tjänster är beroende 
av vilket behov som kunden har som behöver bli tillfredsställt. Enligt Kicki så är det inte alla 
kunder som vet vilka behov de har, och då hjälper Självförverkligande 2 dem att komma fram 
till detta. Andra värden som kunder erhåller från Självförverkligande 2, är värden såsom nya 
tankesätt eller förbättrade resultat, både gällande i privatlivet och arbetslivet. Som coach 
arbetar Kicki mycket med att försöka få individer att våga tro på sig själv och att de är värda 
något och kan något. Värde för kunden kan även vara de verktyg som Kicki förser sina kunder 
med genom coachningen. 
 
Värde kan även vara att ge individen att en helhetsbild genom att arbeta mycket mentalt. Om 
en kund mår bra och är motiverad så får de mer saker uträttade.  
 
”Genom att arbeta mentalt tillsammans med kunder så kan det leda till att kunder kan nå nya 

mål. Det här i sig är ett stort värde för kunder” 

5.2 Image och identitet 

5.2.1 Turism1  
Turism1 vill att marknaden ska uppfatta dem som ett seriöst företag. De vill även att 
marknaden ska lägga märke till att företaget erbjuder tjänster av hög kvalitet och att de är 
välorganiserade. Genom att företaget har ett certifikat för de tjänster som de utöver, så 
fungerar certifikatet som en kvalitetssäkring gentemot marknaden. Certifikatet visar på att det 
är utbildade människor inom sitt område som de har att göra med. Detta tror Tor påverkar 
företagets image, genom att visa på att företaget är seriöst och erbjuder kvalitet i sina tjänster. 
 
De lägger även stor vikt på att vara jordnära och att agera professionellt gentemot kunder.  
Det är också ett sätt att påverka företagets image och för att uppnå det så är Turism1 noga 
med att inte göra skillnad på kunder. Företaget beter sig på samma sätt gentemot kunder, 
oavsett var de är ifrån. På så sätt behandlar företaget alla kunder på ett likvärdigt sätt. 
 

5.2.2 Turism 2 
Turism 2 vill att kunder ska uppleva dem som ett säkerhetsmedvetet företag. Det här har 
företaget lagt stor tonvikt på att betona och Björn menar på att de kommit långt med det. 
 

”Vi är ett av få forsränningsföretag som har gästerna helförsäkrade under hela turen. Det 
här är dock ingenting som finns med i vår marknadsföring. Det enda stället som det här står 

skrivit på är i våra prislistor.” 
 
Företaget har aldrig upplevt att kunder har missförstått någonting i företagets marknadsföring. 
Vad som däremot ofta händer enligt Björn, är att kunderna uttrycker att upplevelsen de varit 
med om har varit bättre än vad de trodde att den skulle vara.  

5.2.3 Utbildning 1  
Den image som Rosa anser att hennes företag innehar, handlar om seriositet, pålitlighet och 
professionalism. Det här är de nyckelord som Rosa anser vara de väsentligaste i ett 
sammanhang där image ligger i fokus. Rosa menar även att hennes tjänster karakteriseras av 
kvalitet, och hon tror den här kvaliteten hjälper till att skapa företagets image. 
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Rosa lägger stor fokus på att betona sin egen bakgrund och utbildning i sin marknadsföring, 
eftersom hon anser att det ger en viss dignitet till verksamheten. Hennes kompetens ligger till 
grund till den image och identitet hon vill att företaget ska ha. Rosas personliga uppfattning 
om den image som företaget har, innefattas av personlighet, professionalism samt trivsamhet.  
  

5.2.4 Utbildning 2  
Utbildning 2 vill uppfattas som ett professionellt företag, där utbildningarna som erbjuds till 
marknaden grundar sig på stor kompetens inom företaget. Företaget vill även att deras 
förmåga att vara anpassningsbar efter behov samt att de är vardagliga och använder ett 
begripligt språk till kunder ska synas. En annan sak som Malin betonar, är att hon vill att 
kunderna ska se att de utbildningar som företaget bedriver är någonting som kunden har nytta 
av. 
 
Företaget arbetar med att vara jordnära, förmedla praktiskt tillämpbara verktyg och dessutom 
vara inspirerande och trygga att ha att göra med. Dessutom betonar Malin att Utbildning 2 
strävar efter att utveckla kunder och samtidigt bevara den roliga atmosfären kring att lära sig 
nya saker. För att få kunderna att uppfatta Utbildning 2 på det här sättet, använder Malin en 
enkel och vanlig klädsel och beter sig på ett jordnära sätt. Hon har valt bort att köra omkring i 
en ny och snygg bil, utan använder sig istället av en bil av äldre årsmodell. Allt detta gör 
Malin för att lättare smälta in bland kunderna och på så sätt bli en i gänget, och för att undvika 
att folk uppfattar henne som mer än vad hon faktiskt är. 
 

”Det jag arbetar med nu har jag gjort i 15-20 år, men jag har gjort det som anställd på ett 
större företag. På så sätt så hade jag redan med mig en viss image och profil från mitt 

tidigare arbetsliv.  Bas och ryggrad fanns redan vid uppstartade av det här företaget. Jag 
började alltså inte från noll, utan marknaden kände igen från tidigare. Jag har samma yrkes 

roll som tidigare, men nu i annat skal”. 
 

5.2.5 Självförverkligande 1  
Olga betonar att Självförverkligande 1 innehar stor kompetens inom personlig utveckling. 
Hon menar på att det finns många företag inom samma bransch som är bra på att 
marknadsföra sig men menar på att det kanske inte alltid finns inte substans bakom själva 
marknadsföringen. 
 
”Jag skulle själv bli väldigt arg om jag har kostat på en massa pengar för att gå en utbildning 

eller kurs, bara för att sedan se att det bara är en massa kosmetika.” 
 
Olga menar på att de anställda inom företaget förmedlar bilder till kunderna och att de 
kollektivt har ansvar för att leva upp till den här imagen som de förmedlar. Varje arbetsdag 
inleds med ett möte där alla anställda får komma till tals och beskriva sin roll i gruppen. Det 
här tror Olga speglar av sig på företagets image, eftersom de utgår från sina egna relationer 
och roller på arbetsplatsen. Om de anställda mår bra och trivs så syns det gentemot kunder 
och klienter. Det här är dock inget som framhävs i deras marknadsföring, utan mer något som 
kunden upplever själv när de väl kommit i kontakt med företaget. 
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5.2.6 Självförverkligande 2 
Det här företaget vill upplevas som ett företag som är kreativt, professionellt och roligt. 
Självförverkligande 2 ska göra nytta för kunderna, men det ska samtidigt vara kul att 
arbeta. För att förstärka företagets image så arbetar Kicki bland annat med inredning på 
kontoret för att skapa en koppling till företagets ägare. Kontoret är färgstarkt inredd, då 
ägaren anser sig vara en färgstark person. Kicki anser att image är av ytterst stor vikt, och 
menar på att image för henne är både hur hon är och hur hon uppfattas av omgivningen. 
Enligt Kicki så påverkar allt ett företag gör dess image, allt från hur anställda sitter på sitt 
kontor till hur ens hem ser ut. 
 
Kicki menar på att det är viktigt att vara sig själv, annars blir allting som ett skal som 
symboliserar en falskhet som omgivningen inte ser som trovärdig. Hon menar på att genom 
att arbeta med företagets image genom alla delar av företaget som på något sätt syns utåt, blir 
imagen och identiteten mer trovärdig och enhetlig gentemot kunderna. 
 
Kicki upplever att företaget ibland uppfattas på felaktigt sätt på marknaden, och Kicki tror att 
det här beror på att hon ”sticker ut”. Människor i Kickis omgivning anser att hon ska veta sin 
plats och inte bör vara allt för färgstark eller pådrivande alla gånger. Däremot har hon har inte 
varit med om att något budskap i marknadsföringen blivit felaktigt uppfattat av kunder. 
 

5.3 Kommunikation 

5.3.1 Turism1  
Turism1 använder sig av följande marknadsföringskanaler: 

 
• Annonser 
       
• Telefon 

 
• Hemsida 

 
• Nätverk 

 
• Reklam 

 
• Turistbyrå 

 
• Visitkort 

 
• Events 

 
• Rabattkuponger 

 
• Mässor 

 
Via de nätverk som Turism1 samarbetar med och tar hjälp av med marknadsföring, uppförs 
även reklam som de sätter upp på olika hotell. På turistbyråns kontor och hemsida finns det 
information om företaget och de tjänster som de erbjuder marknaden. Turism1 använder även 
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visitkort som ett sätt att kommunicera med marknaden. Dessa visitkort sprider de ut till bland 
annat gamla kunder i hopp om att dessa ska ge visitkorten vidare till vänner och bekanta. 
 
Events är något som Turism1 brukar delta i för att kommunicera med omgivningen. Via dessa 
events så delar de ut rabattkuponger. Företaget arbetar även medvetet med att synas på 
Campus i Umeå. Även mässor brukar företaget delta på, bland annat Nolia och 
konferensinriktade mässor. 
 
Turism1 använder sig även av en egen hemsida för att marknadsföra sig. Anledningen till att 
de har valt detta är enligt Tor att de vill kunna nå ut till hela Europa. Dessutom så är det ett 
bra sätt att synas på marknaden. Det som företaget vill förmedla med hemsidan är att de är ett 
personligt företag och att de bryr sig om miljön och naturen. Genom att vara ett personligt 
företag syftar de även till att förmedla att de inte är ute efter en massturism till deras 
verksamhet, utan hellre turism som kännetecknas av småskalighet. Det är ägarna själva som 
ordnar med bild och text på hemsidan, men den grafiska profilen har de fått extern hjälp med. 
Enligt Tor så kan de som jobbar inom företaget egentligen inte så mycket om marknadsföring, 
men påpekar att de har provat de flesta sätt som de kan komma på. Turism1 arbetar själva 
med all marknadsföring. Det enda som de har fått hjälp med är att skapa en grafisk profil. 
 
Turism1 vill att deras hemsida ska förmedla harmoni och den personliga småskaligheten de 
har i sitt företag. Genom att använda text och de bilder som de gör hoppas de att omgivningen 
uppfattar det ovannämnda budskapet. Hemsidan uppdateras mellan sex till sju gånger per år. 
De uppdaterar hemsidan efter behov och årstider. 
 
För att synas på Internet så arbetar företaget dels med att uppdatera sidan ofta, och dels genom 
att registrera sig på olika sökmotorer.  
 
”Vi arbetar mycket med att hitta bra sökord på många olika språk för att få in rätt träffar.”  
 
Företaget använder sig även av länkningar med andra företag, för att på så sätt synas på fler 
ställen. Detta sker via olika nätverk som de är medlem i. 
 
Tor påpekar att företaget i dagsläget inte använder sig av annonser av olika slag i tidningar, 
eftersom detta sätt att kommunicera gav få jobb till företaget. Dessutom anser Tor att de syns 
bättre genom de olika samarbetena som de har med andra företag. 
 

5.3.2 Turism 2 
Turism 2 genomför all marknadsföring själv. Björn upplever dock att det är svårt att räcka till 
och klara av att genomföra allt ensam. Företaget använder sig av följande sätt att 
kommunicera med omgivningen; 
 

• Internet 
 
• Nöjda gäster rekommenderar andra 

 
• Affischering 

 
• Rabatter 

 



   Kommunikation av upplevelser   

  53(86) 

• Mässor 
 

• Broschyrer 
 
Turism 2 använder sig framförallt av Internet för att kommunicera med omgivningen. En 
annan viktig del är de ”ringar på vattnet” som blir av gamla gäster. Nöjda kunder 
rekommenderar vänner och bekanta att besöka Turism 2, och enligt Björn så är det här ett bra 
och effektivt sätt att marknadsföra företaget på. Turism 2 ger broschyrer till kunder som 
besökt företaget och prövat de upplevelser som de erbjuder. Syftet med detta är att Turism 2 
hoppas att de gamla kunderna ska sprida broschyrerna vidare till människor de känner, och på 
så sätt locka nya kunder till företaget. Björn menar dock på att efterfrågan på broschyrer har 
minskat, och att det främst är Internet som används som informationskälla. Tidigare så 
använde Turism 2 annonser i tidningar, men det har minskat med tiden. Även här har Internet 
tagit över istället. Företaget använder även affischer som de sätter upp bland annat på 
universitetet i Umeå. I samband med detta så delar de även ut rabattkuponger på 
forsränningsaktiviteter. Turism 2 har även deltagit på olika mässor för att på så sätt 
kommunicera med omgivningen. Det är då främst vildmarksmässor eller liknande som 
företaget besöker. Företaget lägger stor vikt vid att undersöka hur kunder fått information om 
Turism 2.  

 
”Det här gör vi för att hålla koll på vilka kommunikationssätt som fungerar bra och vilka som 

fungerar dåligt. Genom att arbeta på det här sättet märkte vi att annonser inte lönade sig i 
längden, och därför började vi minska ner på att använda oss av detta.” 

 
Hemsidan som Turism 2 har, uppkom till en början mest för skojs skull. Björn arbetade heltid 
som datatekniker och grundade hemsidan mellan 1996-1997. Björn menar att på den tiden så 
var inte Internet så stort, men har fått följa utvecklingen till idag och menar på att hemsidan 
nu fungerar som en viktig marknadsförings kanal. Det huvudsakliga syftet med hemsidan är 
att den ska synas gentemot de andra forsränningsföretagens hemsidor. Turism 2 vill att 
hemsidan ska vara informativ och det ska vara enkelt för kunder att hitta nödvändig 
information på hemsidan. Björn utför allt arbete med layout, text och bilder på sidan. Valet av 
layout och bilder grundar sig på att företaget vill att besökarna ska få en association till vatten. 
Hemsidan uppdateras sporadiskt, eftersom den fungerar bra i det skick den är i. 
 
Företaget arbetar en hel del med hemsidans tillgänglighet och söktillgänglighet på olika 
sökmotorer. Björn vill inte berätta på vilket sätt, men anser att det har gett väldigt bra resultat 
att göra det. Han menar på att det är otroligt viktigt att synas på nätet och på sökmotorer. 
Företaget använder sig även av länkning till andra företag. De har kommit överense med ett 
antal andra aktörer att länka till varandra. Företagets ser dessa som sina kollegor snarare än 
sina konkurrenter. 
 
Björn betonar att de säljer en upplevelse som folk söker sig till. Det handlar därför sällan om 
något spontanköp av kunder. Utifrån själva verksamheten, forsränning, är kunderna enligt 
Björn ofta fullt medvetna om vad det är de köper och vad de kommer att få vara med om. 

5.3.3 Utbildning 1 
Utbildning 1 använder sig av följande marknadsföringskanaler 
 

• Gamla kontakter 
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• Telefon 
 

• Mail 
 

• Personliga besök 
 

• Agent 
 

• Hemsida 
 

• Kursinbjudningar 
 

• Annonser 
 

• Nätverk 
 
De gamla kontakterna som Rosa använde sig av var exempelvis gamla kollegor. Det här 
visade sig dock vara ett svårt sätt att finna kunder på, eftersom gamla kontakter hade svårt att 
se Rosa i en ny roll i det nya företaget gentemot rollen som kollega i ett annat företag. För att 
få kontakt med företag så använder Rosa telefon och mail. Hon har även använt sig av 
personliga besök på olika företag, med det här var ett tidskrävande och ineffektivt sätt att 
skaffa nya kunder på. 
 
Agenter har Rosa använt sig av som ett sätt att marknadsföra sig och synas på marknaden. Det 
här samarbetet fungerar som en traditionell distributör. Agenten står för marknadsföring och 
kundkontakt och förmedlar kunderna vidare till Utbildning 1 i utbyte mot en provision. 
Utbildning 1 använder i dagsläget sig av två agenter enligt ovanstående. 
 
Hon använder sig även av kursinbjudningar som hon mailar ut till olika företag. Rosa har 
huvudsakligen kontakt med nuvarande och potentiella kunder via mail.  
 

”Jag har använt mig av annonser tidigare, men jag tyckte inte att de var så givande. De 
bidrog inte med några nya kunder, men gjorde i alla fall att företaget syns.” 

 
Rosa har även en hemsida där hon marknadsför sitt företag. Hon har valt att använda en 
hemsida av den enkla anledningen att hon upplever att det inte finns något alternativ. Har 
företaget ingen hemsida, så finns inte företaget. För Rosa var det en självklarhet att skaffa sig 
en hemsida och det var aldrig något som hon funderade över. Enligt henne bygger hemsidan 
på tre huvudord; den ska vara informativ, snabb och ha en hyfsat bra layout. 
 
Den viktigaste funktionen med hemsidan för Utbildning 1 är att den ger den information som 
kunder behöver veta om de tjänster som erbjuds. Kunder ska inte behöva söka länge för att 
hitta det den söker. All information om tjänsten ska finnas tillgänglig på hemsidan. 
Hemsidans syfte är enligt Rosa att vara informativ och faktabaserad. Den ska inte vara 
överdrivet avancerad. De bilder som används på hemsidan är tagna i den natur som många av 
kurserna är belägna i, klassiskt fjällmotiv.  Bilderna består till största del av naturbilder och 
dessa bilder syftar till att förmedla rofullhet, lugn och dessutom vara vackra för ögonen. 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt, eftersom det inte får finnas kvar kurser eller information 
på hemsidan som är inaktuell. 
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Rosa har  fått hjälp med att utforma hemsidans layout, men det är Rosa själv som bestämmer 
över texten och vad som ska stå på hemsidan. 
 
Utbildning 1 har som, tidigare nämnt, ingen direktlänk till sin hemsida hos sina agenters 
hemsida som hon använder sig av. Däremot så har hon kollegor i andra företag som har 
hennes hemsida som direktlänk. Rosa menar dock på att detta sätt att kommunicera inte direkt 
har gett någon effekt på ökat kundantal, men att det är ett sätt att synas. 
 
Enligt Rosa så är nätverk och samarbete de viktigaste marknadsföringsverktygen för 
företagets överlevnad. Hemsidan är viktig på det sätt att den alltid finns tillgängligt för 
kunder. Rosa betonar att alla delar att marknadsföra sig kompletterar varandra, och att hon 
behöver alla kanaler för att marknadsföra sig. Kollegor, mellanhänder samt egna sätt att 
synas. En samverkan mellan dessa kanaler är ett måste för Rosa och hennes företags 
överlevnad. 
 
Våren 2007 köpte Rosa en annonsplats på Googles hemsida. Rosa har märkt att det är många 
människor som på det här sättet uppmärksammar företagets hemsida och ”klickar” in sig på 
den, men hittills har det här sättet att kommunicera enbart genererat en kund till företaget. 
Rosa använder det här sättet för att marknadsföra sig främst för att synas, och fokuserar inte 
allt för mycket på hur många kunder hon har fått genom dessa annonser. Tidigare så var 
Utbildning 1 med på första sidan vid sökning på nyckelord på Google. Numera har företaget 
dock hamnat efter och ligger först på femte sidan. Varför vet inte Rosa, men företaget har 
börjat jobba lite mer med hemsidan för att eventuellt synas bättre och tidigare i denna ranking. 
 
Rosa utför det mesta av sin marknadsföring själv, allt från olika kursinbjudningar och 
annonser till att bestämma vad som ska finnas att tillgå på hemsidan. Därutöver har hon hjälp 
med arbetet med hemsidan samt den reklam som kommer på köpet via samarbetet med de två 
agenterna. 
 

5.3.4 Utbildning 2  
Utbildning 2 utför själv sin marknadsföring, men har tagit hjälp av inhyrd kompetens från en 
reklambyrå för att ta fram en grafisk profil och själva layouten. För att marknadsföra sig och 
kommunicera sig till marknaden så använder Utbildning 2 sig av följande metoder: 
 

• Telefon 
 
• Visitkort 

 
• Underleverantör till större konsultföretag 

 
• Hemsida 

 
• Skickar nyhetsbrev med posten 

 
• Frukostmöten 

 
• Annonser 

 
• Andra rekommenderar 
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Malin ringer ofta upp gamla kontakter som hon har för att höra efter om det finns några 
potentiella kunder där. Hon har tidigare gått samman med andra företag och anlitat en 
telemarketing firma som hade till uppgift att sälja in deras produkter till kunder. Det här var 
dock inte lönsamt, och genererade inte så många nya kunder. Visitkorten som Malin använder 
sig av är utformade som en liten broschyr, där kunder kan läsa om vilka utbildningar som hon 
erbjuder samt se vem hon är. Utbildning 2 är även med i ett nätverk, där Utbildning 2 roll är 
att vara en underleverantör till ett större konsultföretag. Därmed utformas en viss 
marknadsföring av Utbildning 2 av den större konsultfirman. 

Malin skickar även brev innehållande nyhetsbrev kring företaget. Dessa skickar hon till 250 
personer ungefär 2-3 gånger per år. Dessa nyhetsbrev är i kuvert som är handskrivna, och 
skickade med vanlig post. Malin menar på att de därför utmärker sig från dataskrivna etiketter 
och mail. Malins ursprungliga tanke var även att ringa upp alla de hon hade skickat brev till, 
men hon insåg att det skulle ta alldeles för mycket tid. Några har hon dock provat att ringa, 
och dessa företag har hon varit välkommen att hälsa på hos. Dock så har det här sättet sällan 
lett till något jobb. Malin har däremot har fått jobb på de utskick hon använt sig av, men då 
har det varit kunder som kände till Malin sedan tidigare och som redan bestämt sig för att 
köpa tjänsten. Malin uttrycker det som att utskicket har fungerat som ”en spark i rumpan” till 
folk att höra av sig. Hon har märkt att utskicken har bidragit till att hennes företag syns, 
genom att folk känner igen henne exempelvis då hon presenterar sig. Layouten som 
Utbildning 2 använder är likadan i all hennes marknadsföring och genom att exponera den så 
märker Malin att hon syns och att folk känner igen layouten, oavsett vart de tidigare har sett 
den. 

”Frukostmöten har jag använt mig av tre gånger, och då har jag bjudit in chefer från olika 
företag och diskuterat olika teman. Det var ett roligt sätt att träffa människor på, men jag vet 

inte om jag fick något jobb från detta.” 

Utbildning 2 har även gått samman med andra företag och gjort en stor annons i VK, där 
hennes företagslogga och adress till hemsidan fanns med. Malin tyckte dock inte att detta gav 
något resultat. Malin menar på att de flesta jobb som hon får är via att en ny kund har hört 
talas om Utbildning 2 från en tidigare kund, eller från någon annan. Utbildningsföretaget 2 
har som ambition att annonsera i fackpress och även delta på mässor med koppling till 
företagets ämnesområden. 

Utbildning 2 har en adress till sin hemsida som är densamma som företagsnamnet. Enligt 
Malin så fungerar adressen som en informationsportal, och hon valde den här adressen för att 
det skulle vara lättare för folk att komma ihåg namnet. Att ha en hemsida tycker Malin är ett 
bra sätt att kommunicera med omgivningen och nå ut till sin marknad. Hon har möjlighet att 
uppdatera sidan så fort det behövs, och på så sätt finns det alltid aktuell information på 
hemsidan. Malin betonar att hemsidan ska vara informativ och dessutom visa vem som står 
bakom företaget. Den ska dessutom vara jordnära och stämma överense med den image och 
identitet som företaget har. Dessutom ska den vara lite rolig på samma gång 
 
Utbildning 2 har fått hjälp med layouten av hemsidan och har sedan lagt till information själv. 
Malin menar på att varje bild som hon använder på hemsidan symboliserar något. Det finns 
även en tanke med valet av färger i den grafiska profilen. Där återfinns färger som blå, vilket 
Malin anser symbolisera professionalism och lugn. Eftersom blå är en kall färg så anser hon 
att färgen symboliserar saklighet och pålitlighet. Även lila används i layouten och enligt 
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Malin representerar denna färg; känsla, passion, mening, djupt personligt och andligt. 
Samtidigt är det färger som företagets ägare personligen tycker om som används, och det i sin 
tur är en del av den image och identitet som företaget vill kommunicera. Vissa delar av texten 
ska vara luftig och kreativ medan andra ska vara mer jordnära och pålitlig. Malin tycker att 
företaget har gjort ett grundligt arbete från att bestämma bakgrund till sidan, till val av 
innehållet på hemsidan. Bilderna varierar dessutom mellan de olika årstiderna. Dessutom 
symboliserar bilderna såsom; 
 
Mentorprogram- två segelbåtar som följer varandra 
 
Ledarutvecklingsprogrammet - en fyr som visar vägen med stormigt vatten runt om, 
 
Återhämtningsprogrammet - en säl som ligger och latar sig 
 
Ledarskapprogrammet - en gås som visar vägen. 
 
Bilder anser Malin är viktigt för hemsidan. Bilder och text uppdateras på hemsidan ganska 
ofta, minst en gång varje årstid. För att synas på Internet så har företaget anmält sig på 
sökmotorer. Malin menar på att en enkel hemsida med många länkar rankas högt på olika 
sökmotorer. Därför har Utbildning 2 arbetat med att göra hemsidan enkel och ha många 
länkar. 
 
Företaget använder sig av länkning på sin hemsida för att vara mer synlig och hjälpa företag 
som är med i samma nätverk som dem med marknadsföring. Samma nätverk utgör en 
förening som har en gemensam hemsida som länkar till varandra. De har funderat på portal 
men tror inte att det ger så mycket det heller. 
 
5.3.5 Självförverkligande 1  
För att marknadsföra sig och kommunicera till marknaden så använder sig 
Självförverkligande 1 ut av: 
 

• Telefon 
 
• Personlig kontakt 

 
• Demonstrationer 
 
• Broschyrer 

 
• Mässor 

 
• Reklamplatser på Internet 

 
• Referenser och omdömen 

 
Genom att använda telefonen, tar Olga kontakt med företag på marknaden som skulle kunna 
vara potentiella kunder. Olga anser dock att en av de viktigaste hörnstenarna i företagets 
marknadsföring, är personlig kontakt med företag och människor. Självförverkligande 1 
använder sig även av demonstrationer för att kommunicera med marknaden. Dessa 
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demonstrationer tar form som kostnadsfria utbildningar som Självförverkligande 1 bjuder 
vissa kunder på för att på så sätt få uppdrag av dessa kunder i framtiden. 

 
”Genom att använda oss av demonstrationer av företagets tjänster har vi lyckats få flera 

stora kundavtal. Det är ett dyrt men effektivt sätt att marknadsföra sig på.” 
 
Företaget använder sig även av broschyrer för att marknadsföra sig, men de skickar inte ut 
dessa genom massutskick. Olga skickar bara broschyrer till människor som kommit i kontakt 
med företaget tidigare och som hon har pratat med. Företaget har även tidigare deltagit mässor 
med anknytning till coachning och rehabilitering. 
 
Självförverkligande 1 använder sig av en reklamplats på Google för att marknadsföra sig. De 
finns även med på Eniros hemsida. Det finns ingen bakomliggande strategi bakom detta sätt 
att kommunicera med omgivningen, utan det valdes slumpmässigt med anledning av att 
Google ringde företaget och ville sälja en annonsplats. De använder sig även av länkning med 
samarbetspartners. 
 
Tjänsten som företaget säljer är relativt ny och Olga upplever att det är svårt att kommunicera 
ut vad det är för slags tjänst och varför kunderna ska köpa den. Dessutom så är det en kostsam 
investering för kunder att köpa så därför ställs det ännu högre krav på företaget för att lyckas 
sälja in tjänsten. För att marknadsföra THE så använder sig Olga av att referera till det 
liknande och mer kända utbildningskonceptet UGL. UGL utgör då något som kunden kan 
relatera till och hjälper kunden skapa en bild av tjänsten. Olga brukar även lämna ut referenser 
till företag som hon har avtal med på tjänsten. 
 
Företaget Självförverkligande 1 använder sig av en hemsida med anledning av att det är enkelt 
för kunden att gå in och läsa om företaget och deras tjänster. När företaget har nya kurser på 
gång så uppdaterar de hemsidan kontinuerligt så att det alltid finns färsk information för 
kunden att tillgå där. Olga menar på att det är även bra att ha en hemsida när de annonserar 
vanligt i exempelvis tidningar. Då går det att skriva ut adressen till hemsidan i annonsen, och 
på så sätt vet kunden vart de kan komma åt ännu mer information om de är intresserad av det. 
 
”När jag ringer till företag för att sälja in vår tjänst, så går dessa människor som jag pratat 

med ofta in på vår hemsida i efterhand för att läsa mer om företaget. Hemsidan fungerar 
alltså som ett viktigt ansikte utåt.” 

 
Med hemsidan vill Självförverkligande 1 förmedla vilka de är och vad de arbetar med. 
Dessutom syftar den till att ge kunder en bredare bild av företaget. Olga tror att de människor 
som går in på hemsidan har en tanke med att de går dit. Hon tror inte att de går in på 
hemsidan bara för skojs skull, utan snarare för att se vad de anställda arbetar med, hur de ser 
ut samt vad företaget står för. 
 
Bilderna som används på hemsidan, bland annat en bro, syftar till att visa den förankring som 
företaget har i Umeå. Företaget planerar att lägga in nya bilder på hemsidan, men detta har 
ännu inte skett. Det är främst olika naturbilder som företaget funderar på att lägga upp. 
Anledningen till att de vill använda naturbilder på sin hemsida är symboliken. Olga menar på 
att naturbilder för dem symboliserar välbehag och välmående.  
 
”Genom bilderna vill vi förmedla att genom att delta i våra kurser så är avsikten att kunden 

ska må bättre, eller i alla fall att någonting ska bli bättre. På en av bilderna finns en 
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blomknopp och den bilden syftar på utveckling. När blomman vecklas ut så blir det något nytt 
av den, och det är precis vad vi vill förmedla till våra kunder och det är det som vårt företag 

står för.” 
 
Det är en släkting till Olga som gör själva hemsidan och layouten medan Olga bestämmer text 
och innehåll på hemsidan. 
 
Olga betonar vikten av att det finns en tillit till tjänsteutövaren från kunden. Detta eftersom 
tjänsten är dyr samt att det inte riktigt går att ta på den tjänst som erbjuds. Enligt Olga så är 
det svårt att vara en bra utförare av tjänsten och samtidigt vara en bra marknadsförare. Därför 
har företaget prioriterat att vara en bra utförare av tjänsterna istället för att fokusera på 
marknadsföring. Därför faller fokus på marknadsföringen bort. 
 

5.3.6 Självförverkligande 2 
Företaget arbetar med att ta fram sin egen marknadsföring men tar hjälp av en layoutare för 
att arbeta med den grafiska profilen och hemsidan. För att kommunicera med marknaden 
använder sig Självförverkligande 2 av följande metoder: 

• Tidning 

• Broschyrer 

• Hemsida 

• Visitkort 

• Telefon 

• Marknadsförings resor 

• Referenser 

• Uppsökande verksamhet 

• Nätverk 

Kicki var tidigare med i ett reportage i tidningen Leva och Bo, där det gjordes ett reportage i 
hennes privata hem. Kicki menar på att det här har fungerat som gratis marknadsföring för 
henne och att hon har haft användning av detta i och med att folk känner igen henne och vet 
vem hon är. 

Kicki har tidigare funderat på att ”sätta sig ner på en pryl” men det här upplever hon som en 
svår sak att genomföra. Hon har tidigare använt en linjal till hjälp för att marknadsföra 
företaget. På linjalen hade hon skrivit en fyndig poäng, som människor runt omkring sedan 
kunde läsa. Kicki betonar dock att hon hellre vill träffa människor än enbart lämna saker efter 
sig. 
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Mottot med marknadsföring i Självförverkligande 2 är lyhördhet för kundens behov och sedan 
anpassa marknadsföring efter detta. Självförverkligande 2 använder sig av en hemsida för att 
nå ut till sina nuvarande och potentiella kunder och dessutom för att synas. Ambitionen med 
företagets hemsida är att den ska återspegla företaget ägare och kunna visa på vad företaget 
står för. Dessutom ska den vara rolig och varje funktion som används ska vara motiverad. För 
Kicki är det viktigt att besökaren blir glad av att besöka hemsidan. Samtidigt så är det viktigt 
att hemsidan är informativ så att kunder hittar det de söker. Självförverkligande 2 har inte 
gjort hemsidan själv, utan har hyrt in den tjänsten. Kicki har däremot varit med och bestämt 
vad som ska finnas med på hemsidan. 
 
Företagets hemsida är skapad tillsammans med en webbyrå för layout och grafisk profil. 
Innehållet har företaget tagit fram själv men är noga med att poängtera att de diskuterat 
innehållet med webbyrån för att de ska kunna tillföra professionella åsikter kring hemsidan. 
Företaget använder Kicki själv som inspirationskälla. Utgångspunkten att är att återspegla 
företagets identitet och image på hemsidan. Hemsidan är 4 år gammal och håller bra 
fortfarande så inga förändringar är planerade.  
 

”Jag arbetar inte med min synlighet på Internet, eftersom jag inte tror att det är det sättet 
som gör att jag får kunder. Hemsidan fungerar mest som en hänvisning till de kunder som vill 

ha mer information om företaget.” 
 
Kicki anser inte att hemsidan är det viktigaste i marknadsförings aspekt men den ska finnas 
där. Företaget använder sig inte heller av länkning på hemsidan. 
 

5.4 Garantier 

5.4.1 Turism1  
Turism1 använder sig av resegarantier i sin marknadsföring. Det innebär att kunder får pengar 
tillbaka om det inte går att genomföra de olika turerna, exempelvis på grund av att det snöat 
för mycket. Däremot så utlovar de inget garanterat resultat eller värde som kunder ska erhålla 
genom att delta i de olika turerna. Om det skulle vara så att en kund blir väldigt missnöjd med 
vad de har betalat för, så kompenserar företaget dessa kunder. Detta har ännu inte hänt och 
därför är det inget som de använder i sin marknadsföring, enligt Tor. Hur denna kompensation 
ser ut är inte fastställt. Det kan alltså variera från fall till fall. Företaget använder även sina 
certifikat i ämnet í sin marknadsföring på hemsidan som en slags garanti på kvalitet. 
 

5.4.2 Turism 2 
Turism 2 använder sig av resegaranti. Kunderna får igen pengarna om företaget exempelvis 
skulle gå i konkurs eller av andra orsaker skulle vara tvungna att ställa in den aktivitet som 
kunden betalat för. En annan typ av garanti som Björn menar att företaget har, är att alla 
gäster blir blöta av att delta i aktiviteten. Turism 2 arbetar strategiskt med att hålla nere 
förväntningar på grund av att det finns så många variabler som kan påverka hur resultatet blir, 
exempelvis vattennivå, väder och människorna i gruppen.  
 
”Genom att inte lova för mycket, håller vi ner kundernas förväntningar på vad de ska få vara 
med om. Genom att arbeta på det här sättet så har vi nästan aldrig några missnöjda kunder. 

Istället finns kunder som reagerar på att upplevelsen varit bättre än vad de trodde att det 
skulle vara.” 
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Björn menar på att det är en tacksam marknad som han arbetar på. Detta med hänvisning till 
att det egentligen inte finns några missnöjda kunder. Det är en så speciell upplevelse som 
erbjuds, och enligt Björn vet kunderna egentligen vad de får innan de varit med om 
upplevelsen med att forsränna.  
 

5.4.3 Utbildning 1  
De kunder som haft kontakt med Rosa tidigare vet att de inte blir missnöjda med resultatet 
och garantier av olika slag diskuteras inte mellan dessa. De kunder som inte vet vem Rosa är 
och vad hon kan, kan erbjudas olika former av kundgarantier. Om kunderna inte är nöjda med 
tjänsten så tas detta upp i en förhandling med Rosa och där försöker de båda parterna att 
komma fram till en lösning på problemet. Än så länge har hon aldrig varit med om att en kund 
blivit missnöjd. Rosa är dock inte främmande för att ge olika typer av garantier när hon anser 
att det är lämpligt.  
 
”Om en kund är missnöjd på en köpt tjänst, skulle jag kunna erbjuda kompensation som kan 
vara olika från fall till fall, men det skulle kunna handla om prisreduktion eller en plats på en 

kurs vid ett senare tillfälle till reducerat pris.” 
 
Rosa har inga på förhand fastställda garantier som ska gälla i alla fall, utan det kan bli olika 
från fall till fall. På hemsidan framställs inga garantier, det vill säga inga löften om vilket 
resultat eller värde som deltagande i en kurs ska leda till. Däremot finns ett uttalat syfte med 
varje kurs. 
 

5.4.4 Utbildning 2 
Utbildning 2 använder sig inte av garantier. 
 

”Aktörer inom den här branschen som lovar ett visst resultat kan klassas som en lögnare. 
Resultatet av en tjänst är högst individuellt och beror lika mycket på deltagarna i gruppen 

som på utövaren.” 
 
Uppdragsgivaren och företaget arbetar fram tjänsten tillsammans, så arbetet med det hela 
förändras hela tiden. Kvalitetsgaranti utgörs av Malins lyhördhet under vägen vid utförandet 
av ett uppdrag. Malin ändrar under loppets gång om saker och ting som inte fungerar, så det är 
sällan det dyker upp klagomål efter själva kursen. Om någon är missnöjd över Malins 
prestationer eller utbildningens kvalitet så kommer det upp under arbetets gång, så då kan 
förändringar göras i ett tidigare skede.  Det Malin kan garantera är att hon ska arbeta den tid 
det har avtalats om och att hon kommer att utföra det uppdrag som avtalats om.   
 

5.4.5 Självförverkligande 1  
Självförverkligande 1 använder sig inte av garantier i sin marknadsföring. Istället så används 
en kvalitetssäkring som innebär att de följer upp hur kunden tycker att tjänsten har upplevts. 
Dessutom har de kunder, som medverkat på en kurs i en vecka och känner att de skulle vilja 
göra detta igen, möjlighet att delta i en ny kurs vid ett annat tillfälle. Detta får de göra gratis. 
Olga har varit med om vid två tillfällen att kunder har blivit missnöjda med tjänsten. Då fick 
dessa två personer gå på en annan kurs gratis som var mer det kunden hade tänkt sig från 
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första början. Anledningen till att kunderna var missnöjda var att de hade valt fel kurs från 
första början. På det här sättet fick kunderna till slut vad de ville ha och då var de nöjda. 
 

5.4.6 Självförverkligande 2  
Självförverkligande 2 utger inga garantier i sin marknadsföring. Företaget driver och skapar 
uppdrag tillsammans med uppdragsgivaren, i det här fallet kunden. Med anledning av detta så 
är båda parter ansvariga för utfallet då de arbetar tillsammans runt ett uppdrag. En dialog förs 
under hela samarbetet som ska fylla syftet att kunden ska bli nöjd med tjänsten. Kicki menar 
att det handlar mer om kommunikation är om garantier. 
 

”En bra kommunikation tar upp den plats som garantier annars skulle kunna inneha”. 
 

5.5 Dokumentanalys 
 
En dokumentanalys har genomförts av företagens hemsidor. Nedan följer en kort summering 
av de värdeord som upprepades flest gånger på respektive företags hemsida. På nästa sida 
redovisas en tabell där samtliga analyser från varje företag har sammanställts. Den visar på de 
värdeord som framhävs på deras hemsidor samt hur många gånger dessa värdeord 
upprepades.  
 
 
5.5.1 Turism1 
Turism1 hade en stor spridning på värdeord i sin hemsida. Det fanns ingen tydlig betoning på 
ett specifikt värdeord, utan många olika begrepp användes. Orden upplevelse och spänning 
var de två ord som upprepades ett par gånger. Utöver dessa låg betoningen på de utvalda 
värdeorden på samma nivå.  
 
5.5.2 Turism 2 
Turism 2 använde sig upprepade gånger av samma värdeord. De ord som framhävdes mest 
och som upprepades flest antal gånger var orden äventyr, spänning, kul och roligt. Även andra 
värdeord upprepades kontinuerligt på hemsidan, dock inte i samma utsträckning som de 
ovannämnda orden. 
  
5.5.3 Utbildning 1 
De värdeord som upprepades flest gånger på Utbildning 1 hemsida var effektivitet och 
utveckling. Utöver dessa ord så var det en jämn spridning av värdeord och dess antal.    
 
5.5.4 Utbildning 2 
Utbildning 2 upprepade värdeordet stöd flest antal gånger på sin hemsida. Övriga ord som 
upprepades kontinuerligt var utveckling, effektivitet, behov och näring. Dessa fyra ord 
upprepades lika många gånger.  
 
5.5.5 Självförverkligande 1 
Självförverkligande 1 använde sig av följande ord flest upprepande gånger; utveckling, 
förståelse och kunskap. De andra värdeorden som användes upprepades ungefär lika många 
gånger, dock färre än de ovannämnda orden.  
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5.5.6 Självförverkligande 2 
Det värdeord som Självförverkligande 2 använde sig mest av på sin hemsida var våga. 
Följande tre värdeord som kom efter ordet våga i antal upprepningar var; kompetens, idékraft 
samt erfarenhet. 
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Tabell 2: Dokumentanalys

Turism    
1 

Turism    
2 

Utbildning   
1 

Utbildning    
2 

 

Självförverkl
igande       

1 

Självförverk- 
ligande       

2 

Utveckla 
- 2 - 

Äventyr 
- 12 - 

Effektivitet 
- 6 - 

Stöd 
- 7 - 

Utveckling 
- 5 - 

Våga 
- 6 - 

Spänning 
- 2- 

Spänning 
- 9 - 

Utveckling 
- 4 - 

Utveckling 
- 4 - 

Förståelse 
- 4 - 

Kompetens 
- 3 - 

Upplevelse 
- 1 - 

Kul 
- 8 - 

Kompetens 
- 3 - 

Effektivitet 
- 4 - 

Kunskap 
- 4 - 

Idékraft 
- 3 - 

Växa 
- 1-  

Roligt 
- 8 - 

Kvalitet 
- 3 - 

Behov 
- 4 - 

Motivation 
- 3 - 

Erfarenhet 
- 3 - 

Förbättra 
- 1 - 

Upplevelse 
- 4 - 

Energi 
- 3 - 

Näring 
- 4 - 

Övertalighet 
- 3 - 

Energi 
- 2 - 

Förnya 
- 1 - 

Underbar 
- 3 - 

Professionell
- 2 - 

Kommun-
ikation 

- 3 - 
 

Förutsätt-
ningar 

- 3 - 

Engagemang
- 1 - 

Bekvämlig- 
het 
- 1 - 

Glädje- 
skrik 
- 3 - 

Drivkraft 
- 2 - 

 

Dialog 
- 3 - 

Hållbar 
- 2 - 

 

Utveckling 
- 1 - 

Total-
upplevelse 

- 1 - 

Glädje 
- 3 - 

Lönsamhet 
- 1 - 

Reflektion 
- 3 - 

Effektivitet 
- 2 - 

Resultat 
- 1 - 

Energi 
- 1 - 

Utmaning 
- 2 - 

Inspirera 
- 1 - 

- Erfarenhet 
- 2 - 

Inspirera 
- 1 - 

Harmoni 
- 1 - 

Natur- 
upplevelse 
 

- 2 - 

Omsorg 
- 1 - 

- 
              

Färgstark 
- 1 - 
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6. Analys 
I det här avsnittet analyserar vi vår empiriska studie med hänsyn tagen till vår teoretiska 
referensram. Analysen följer samma upplägg som den teoretiska referensramen och empirin, i 
syfte att underlätta för läsaren att följa med i författarnas tankar och analys. Analysen syftar  
till att besvara vårt syfte. För att påminna läsaren om syftet med den här studien, redogör vi 
för den igen nedan; 
 

Vårt främsta syfte med den här studien är att söka en förståelse för hur upplevelseföretag 
kommunicerar den upplevelse de säljer till marknaden. Ett av våra delsyften är att urskilja 

likheter eller skillnader mellan företagen i deras sätt att kommunicera. Vårt andra delsyfte är 
att öka förståelsen kring vad företag bör tänka på vid valet av kommunikationssätt. 

 

6.1 Varor, tjänster eller upplevelser 
 
Turismföretagen erbjuder upplevelser med hundspann respektive forsränningsbåt. Resultaten 
av att konsumera dessa upplevelser kan vara minnen för livet eller avkoppling. 
Utbildningsföretagen säljer upplevelser som bygger på att kunderna ska utveckla 
ledarskapsförmågor. Resultatet av detta kan vara att deltagarna blir bättre ledare och mer 
effektiva. Självförverkligandeföretagen utför upplevelser som syftar till att utveckla och 
coacha människor. Detta ska bland annat leda till bättre självkänsla.   
 
I teorin beskrivs den förändring som ett barnkalas genomgått de senaste decennierna, där 
beskrivs tydligt hur upplevelseindustrin trätt fram i ekonomin och att vi nu befinner oss i ett 
årtusende där företag anlitas av människor för att skapa minnesvärda upplevelser.132 Det talas 
även om de svårigheter som finns med att definiera en tjänst i och med att tjänster kan skilja 
sig markant från varandra i art och karaktär.133 Vidare beskriver Pine vad som skiljer en tjänst 
och en upplevelse åt. Fokus ligger här på det resultat som genereras. Enligt Pine så vet kunden 
innan tjänsten utförs precis vad det är tjänsteutövaren ska göra och även vad resultatet av detta 
kommer att bli. Resultatet går här att ta på. När det handlar om en upplevelse så är både 
genomförandet och resultatet något ogripbart för kunden134  
 
Alla sex företagen som deltagit i vår studie genererar ett resultat till kunden som i sig är 
ogripbart. Saker som kunden kan se och ta på under upplevelsen är inte sådant som kan räknas 
som ett resultat, utan snarare verktyg i själva upplevelseprocessen. För Turismföretagen är 
processen för kunden när de deltar i en tur med hundsläde eller forsränner. Resultatet blir 
minnen eller en mental avkoppling som alltså karakteriseras som ogripbart. Dock så kan 
kunden se och ta på saker som verksamheten bygger på. Kunden kan ta på vatten, båten, 
hundarna och släden. Därför kan Turismföretagen till viss del tolkas som en tjänst som 
genererar en upplevelse. Eftersom kunden till viss del vet vad tjänsten består av och hur den 
kommer att genomföras, anses den enligt teorin vara en tjänst. Känslorna och upplevelsen 
som kunden får från denna tjänst, bygger mer på karakteristika för en upplevelse.  
 

                                                 
132 Pine och Gilmore, 21-22 
133 Arnerup, 27-28 
134 Pine och Gilmore, 2 och 12-13 
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Utbildningsföretagens och Självförverkligandeföretagens erbjudanden till kunder bygger på 
en värdeskapande process som blir till inom varje människa. Både själva genomförandet och 
resultatet av dessa erbjudanden blir något ogripbart. Vi tolkar det dock som att 
Självförverkligandeföretagens erbjudanden är mer ogripbar än Upplevelseföretagens. Detta 
eftersom Utbildningsföretagen bland annat erbjuder verktyg till kunderna som de kan nyttja 
och beskrivningar om hur de ska bete sig för att bli bättre ledare. Om dessa beskrivningar och 
verktyg finns nerskrivet så skulle vi kunna påstå att kunden kan se och ta på dessa. Att gå ut 
med att säga att ett företag kan hjälpa en person med dess personliga utveckling, som 
Självförverkligandeföretagen gör, är att erbjuda en tjänst där kunden varken kan se eller ta på 
själva processen eller resultatet. Hela den personliga utvecklingsprocessen och det resultat 
som genereras sker inom en människa.  
 
Det ovanstående skulle kunna tolkas som; Turismföretagen erbjuder en tjänst som genererar 
en upplevelse; Utbildningsföretagen erbjuder en tjänst som till vissa delar bygger på en 
upplevelse, och som genererar ett resultat som är en upplevelse; Självförverkligandeföretagen 
som säljer en upplevelse, där även resultatet är en upplevelse. 
 

6.2 Upplevelser och värde 
 
Turismföretagen erbjuder turer av olika slag till kunder. Turism1 erbjuder bland annat 
hundspann och Turism 2 erbjuder forsränningsturer. Det värde som kunden får från Turism1 
innefattar enligt företaget själv hälso- och avslappningseffekter. Turism 2 erbjuder en 
spänningsfylld och adrenalinfull naturupplevelse i vatten. Värdet som kunder får ut från 
Turism 2 är äventyr och minnen. 
 
Företagen inom kategorin utbildning erbjuder främst kurser inom ledarskapsutveckling. 
Värden som kunder förvärvar från Utbildning 1 är exempelvis verktyg för att bli en bättre 
ledare och självinsikt. Utbildning 2 menar att värdet som detta företag förmedlar till kunden är 
exempelvis ökad effektivitet på arbetet och bättre arbetsmiljö. 
 
Självförverkligandeföretagen arbetar främst inom personlig utveckling och coachning av 
individer. Värden som kunder kan erhålla är förbättrade relationer med andra människor, 
produktivitet och effektivitet. Men även värden som kunder kan uppleva är nya tankesätt, 
förbättrade resultat i arbets- och privatlivet, bättre självkänsla. 
 
Två olika modeller för att kategorisera upplevelser presenterades tidigare i teorin. Schmitts 
teori var den första modellen som presenterades och denna innebar en kategorisering av 
upplevelser. De kategoriseringar som redogjordes var sinne, känsla, tanke, agera och 
relatera.135 Pines teori var den andra som presenterades och visade på en annan indelning av 
upplevelser. De kategorier som presenterades här var underhållning, utbildning, eskapism och 
estetik.136 För en djupare beskrivning av dessa kategorier av upplevelser, hänvisar läsaren till 
avsnitt 3.1.3 i teorin. 
 
Värdet som en tjänst genererar är svår att mäta med konkreta siffror. För att företag ska kunna 
skapa en uppfattning kring det värde som deras kunder upplever kan de dividera kundens 

                                                 
135 Schmitt, “Experimental marketing”, 53 
136 Pine och Gilmore, 30 



 Analys   

  67(86) 

nytta i kundens uppoffring vid tjänsten.137 Ett företag kan skapa sig konkurrensfördelar genom 
att anpassa utformningen av en tjänst till varje individ. Starka relationer mellan företag och 
kund kan leda till ett mervärde för kunden vilket leder till lojalitet gentemot företaget.138 
Teorin behandlar även fyra kategorier av värde; värde från någonting nytt, uträttat, förbättrat 
eller använt. Dessa kategorier återfinns i avsnitt 3.2 i teorin 
 
De upplevelser som Turismföretagen erbjuder kan kategoriseras som en sinnes- och 
känselupplevelse. Det som kan upplevas med sinnena inom Turism1och 2 skulle kunna vara 
doften av naturen, ljudet av hundar/brusande vatten/andra djur och läten samt synen av träd, 
växter, djur och fors. Turismföretagen är även en del av de upplevelser som Pine beskriver, då 
främst eskapism och estetik. Eskapism i den mening att kunderna deltar i stor utsträckning i 
själva upplevelsen. Inom Turism1 åker kunderna bland annat med på turerna med hundspann. 
I Turism 2 är kunderna en del av den besättning som åker längs älven. Detta visar på att 
kundernas deltagande är högt, och därmed faller denna bransch under kategorin eskapism. 
Inom kategorin estetik gör sig Turism1 upplevelse synlig. Företaget beskriver den upplevelse 
de erbjuder som bland annat en upplevelse av naturen i en miljö utan stress där möjlighet 
finns att sitta framför en eld och koppla av. Detta visar på att kunderna i denna del av 
upplevelsen tar in själva upplevelsen i sinnet, utan att för den skull kunna påverka det som 
leder till själva upplevelsen. Utifrån de värdekategorier som presenterades i teorin har vi haft 
svårt att finna en kategori som stämmer överens med de värden som Turismföretagen 
förmedlar. Värde skulle kunna innefattas i kategorin skapande, och då tänker vi främst på en 
kund som åker en tur med hundspann för första gången. Detta skulle då vara ett värde i och 
med att upplevelsen är ny. Som vi ser det så innehar Turismföretagen inte så många av de 
variabler som Pine och Schmitt använder för att kategorisera en upplevelse. Av nio variabler 
så innehar Turismföretagen enbart fyra. Detta skulle kunna tolkas som att de upplevelser som 
Turismföretagen erbjuder mer liknar en tjänst än vad det liknar en upplevelse, i jämförelse 
med de övriga studerade branscherna.  
 
Utbildningsföretagens upplevelse omfattar fyra av de fem kategorierna av en upplevelse som 
Schmitt beskriver, sinne, känsla, tanke och agera. Det som kunden kan uppleva med sina 
sinnen är att de får råd och hjälp med att bli en bättre ledare genom att läsa och lyssna på 
personen som håller i utbildningen. Känslan som företagens upplevelser förmedlar kan 
exempelvis vara en känsla av att kunden utvecklat nya egenskaper. Tanke- och 
agerakategorierna innebär att kunderna får uppleva utveckling av deras kreativa förmåga och 
därefter lära sig att använda sig av nya lösningar på olika problem. Av Pines kategorier av 
upplevelser så innefattas Utbildningsföretagens upplevelser inom utbildning och eskapism. 
Utbildning eftersom kunden deltar i och absorberar själva upplevelsen när hon lär sig nya 
saker genom att delta i upplevelsen. Eskapism eftersom kunden deltar i upplevelsen och för en 
dialog tillsammans med utövaren av tjänsten. Av de värdekategorier som presenterats i teorin 
tillhör Utbildningsföretagen kategorierna skapande, utförande och förbättring. Detta eftersom 
en utbildning från Utbildningsföretagen 1 och 2 kan generera ny kunskap (något nytt), kan 
exempelvis lösa konflikter på en arbetsplats (få någonting uträttat) samt förbättra kunskap och 
relationer (någonting har förbättrats). Utbildningsföretagen innehar totalt sex av nio 
upplevelsevariabler, vilket är än mer än det antal som Turismföretagen hade. Detta tolkar vi 
som att Utbildningsföretagen erbjuder en upplevelse som i viss bemärkning kan liknas vid en 
tjänst, men består i större utsträckning av en upplevelse än vad Turismföretagens erbjudanden 
gör.  
                                                 
137 Grönroos och Ravald, “The value concept in relationship marketing”, 3 

138 Ibid,  
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Självförverkligandeföretagen är inom den bransch som innehar flest variabler utifrån de tre 
teorierna som behandlats ovan. Samtliga av Schmitts kategorier på upplevelser stämmer in på 
Självförverkligandeföretagens upplevelser. Kunden kan uppleva upplevelsen inom sig och 
skapa en känsla av exempelvis utveckling och framsteg. Tanke- och agerakategorierna 
fungerar på samma sätt inom Självförverkligandeföretagen som i Upplevelseföretagen. 
Slutligen innefattas även relatera, eftersom kunden kan skapa och sträva efter ett framtida 
ideal av sig själv. Pines kategorier eskapism och utbildning är de kategorier som stämmer in 
på Självförverkligandeföretagens upplevelser, eftersom kunden helt och håller deltar i och 
absorberar upplevelsen. Som värde så innefattas skapande, utförande och förbättring, av 
samma anledning som Utbildningsföretagen.  
 

6.3 Identitet och image  
 
Turism1 anger att de vill att marknaden ska uppfatta dem som ett välorganiserat och 
professionellt företag med hög kvalitet. För att kommunicera det mot företagets kunder så 
använder sig företaget av sina certifikat i marknadsföring för att visa på kvalitet och seriositet. 
Övrigt så är de noga med att behandla alla kunder lika, svara i telefon på ett bra sätt och att 
agera jordnära mot kunderna. Genom hemsidan hoppas det förmedla harmoni och den 
småskalighet som företagets drivs i. Detta skapas genom att använda bilder från miljön de är 
aktiva i, som exempelvis bilder av hundarna och naturen. Turism 2 anser att det är viktigast att 
marknaden uppfattar dem som säkerhetsmedvetna och tycker att företaget har lyckats bra med 
detta. Bland annat är de en av få aktörer i Sverige som har sina gäster helförsäkrade under 
hela turen, dock framgår det inte i kommunikationen. Turism 2 hemsida har funnits länge och 
uppdateras sällan, då den anses fungera bra. Den ska ge ett informativt intryck och bilder 
används på hemsidan för att återge känslan av vatten.  
 
Utbildning 1 arbetar för att marknaden ska uppfatta företaget och henne som person som 
seriös, pålitlig och professionell. Utöver det så anser Utbildning 1 att utbildning och 
kompetens inom företaget påverkar företagets identitet. Företagets hemsida ska vara 
informativ och faktabaserat och lätt att använda. Bilder används av naturen för att förmedla 
känslan av rofylldhet och lugn. Utbildning 2 vill uppfattas som ett professionellt företag med 
hög kompetens. Men det är även viktigt att framstå som begripliga, nyttiga och användbara. 
För att uppnå det så anpassar företaget sina tjänster efter kundens behov. Företaget använder 
kläder som är neutrala, kör enkel bil och agerar jordnära och inspirerande med inslag av 
humor. Utbildning 2 använder sig av bilder, text och färger för att symbolisera olika budskap 
på hemsidan. Exempelvis används en bild av en gås som leder vägen på mentorprogrammet. 
Företaget uppdaterar bilder och text minst en gång per årstid. 
 
Självförverkligande 1 anser att företagets kompetens är bland det viktigaste de har för 
företagets identitet och är noga med att kommunicera det till marknaden. Detta på grund av att 
det finns många oseriösa aktörer på marknaden. Det är viktigt att leva upp till marknadens 
förväntningar. Företaget anser att det är personalen som först och främst är grunden till 
företagets identitet och image. Om de anställda mår bra och trivs så syns det gentemot kunder 
och klienter. Det här är inget som framhävs i deras marknadsföring. Hemsidan ska vara 
informativ. Företaget använder naturbilder för att visa på välmående. Självförverkligande 2 
vill upplevas som ett företag som är kreativt, professionellt och roligt. Som ett verktyg att nå 
ut med företagets identitet är företagets kontor som inretts med koppling till företagets 
identitet. Självförverkligande 2 anser att identitet och image är viktigt att jobba med, först och 
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främst genom hur hon uppför sig och hur hon uppfattas. Syftet med hemsidan är att återge 
företagets identitet och image, och detta görs genom starka färger och lekfulla bilder.  
 
Identiteten är ett samlings ord för hur företaget vill att marknaden generellt ska uppfatta 
företaget.139 Företagets identitet utgörs av företagets image, personlighet och rykte och länken 
där emellan. Identitet används bland annat för att differentiera sig som följd av ökad 
konkurrens, minskad livslängd för produkter och tjänster och ökad fokus på 
relationsmarknadsföring.140  En utarbetat företagsidentitet kan även göra det lättare för de 
anställda att arbeta enligt företagets kärnvärden.141 Genom att definiera och klargöra vad 
företagets identitet består av kan företaget både skapa och lättare använda sig av sina 
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.  
 
För att kommunicera företagets kärnvärden använder de sig av sin image, imagen utgör också 
det sätt som marknaden uppfattar företaget.142 
Företagets image fyller fyra syften: 

 
• Förmedlar förväntningar 
• Ett filter som påverkar upplevelser 
• En funktion av såväl förväntningar som upplevelser 
• En intern effekt på personalen liksom en extern effekt på143 

 
Företagets image skapas av exempelvis kulturen inom och omkring företaget, tradition, 
företagets namn och dess produkter.144 På en mer detaljerad nivå kan image ses som de 
material och media som går ut till konsumenten, som exempelvis: visitkort, hemsida, logotyp, 
personal, sortiment.145 Företagets image ska stämma överense med företagets målgrupp, detta 
Hur väl den gör det beror på allt från text, bilder och färg.146 
 
Turismföretagen har främst fokus på säkerhet och professionellitet och detta tar sig 
huvudsakligen i uttryck av de anställdas agerande i utförandet av tjänsterna, exempelvis 
svarar de artigt i telefon och är punktliga. De båda företagens hemsidor visar istället på en 
lekfullhet med mycket bilder och säljande text. De värdeord som används mest frekvent på 
hemsidorna är bland annat äventyr, spänning, upplevelse och kul. Detta visar mer på 
upplevelsens karaktär än på företagets identitet. På så sätt går image och identitet isär när vi 
jämför hemsida med företagets kultur. Enligt teorin ska dessa två variabler matcha varandra 
för att ge kunden en så enhetlig uppfattning som möjligt för att kunna tyda företagets 
budskap.  
 
Utbildningsföretagen anser generellt att det är viktigt att framstå som professionella och 
kompetenta. Utbildning 2 arbetar som motpol till detta genom att framstå som jordnära och 
enkel. I dokumentanalysen upptäckte vi att företagen använder sig av värdeord som 
effektivitet, utveckling och kompetens mest frekvent. Av detta kan vi se att identitet och 
                                                 
139 Melin, 84-85   
140 Markwick och Fill  “Towards a framework of managing corporate identity” 396 
141 Ran  och  Duimering “Imaging the Organization: Language Use in Organizational” 155 
142 Barich och Kotler, “A framework for marketing image management”  94-96 

143 Grönroos, Service Management och Marknadsföring, 294 
144 Kennedy, “Nurturing corporate image” 119 
145 Lundgren och Svensson 29 
146 Developing Your Company's Image., Klein, Karen E., Business Week Online, 12/21/2006 
 



 Analys   

  70(86) 

image matchar ganska bra ihop. Vi kan också se att Utbildning 2 använder sig av pedagogiska 
bilder vid presentation av sina tjänster på Internet och detta kan ge sken av den användbarhet 
och enkelhet som hon vill förmedla. Däremot är färger och typsnitt många gånger röriga och 
där faller imagen mot att vara professionell och kompetent bort en aning.  
 
Självförverkligande 1 bygger sin identitet och image på kompetens, medan 
Självförverkligande 2 vill framstå som kreativt, professionellt och roligt. De två 
Självförverkligandeföretagen skiljer sig vitt emellan hur de arbetar med sin identitet och 
image. Självförverkligande 2 är väl medveten om vikten av att arbeta med dessa och försöker 
aktivt att förmedla sin identitet genom sin image genom allt från färg, form och bilder. Detta 
stämmer även väl överens med vad dokumentanalysen säger. Vi upplever därför att 
Självförverkligande 2 sätt att arbeta med identitet och image stämmer väl överense med vad 
teorin säger. Hon anser även att det är vikigt att identiteten är trovärdig, och inte överdriven. 
Självförverkligande 1 anser istället att marknadsföring är mindre viktig och lägger allt krut på 
sina anställda och anser att företagets image kommuniceras genom dem. I och med att hon 
resonerar så kan vi ifrågasätta hur hon tror att företagets identitet syns på hemsidan och 
genom andra delar av imagen då de enbart förlitar sig på att de anställdas uppförande ska 
förmedla företagets identitet som karakteriseras av kompetens. Vi kan se en tendens hos 
Självförverkligande 1 att försumma vikten av marknadsföring av företaget då hon klargör att 
planerade uppdateringar av bilder på hemsidan skjutits upp över ett år för att den 
dataansvarige bor på annan ort.  
 

6.4 Kommunikation 
 
De båda Turismföretagen använder sig av en hemsida för att kommunicera med omgivningen.  
Båda företagen medverkar på olika mässor som har med deras verksamhet att göra. Turism1 
och 2 har tidigare använt sig av annonser för att kommunicera, men har av erfarenhet märkt 
att detta inte genererar så många kunder. 
 
Turism1 använder sig av events på universitetet, där de berättar om sin verksamhet för 
studenter samt delar ut rabattkuponger. Turism1 tar även hjälp av de nätverk som de är med i 
för att kommunicera med omgivningen och har dessutom information om företaget på 
turistbyrån. De brukar även ringa och besöka företag för att marknadsföra verksamheten. Till 
tidigare kunder delar Turism1 ut visitkort som de hoppas ska förmedlas vidare till vänner och 
bekanta till de tidigare kunderna. 
 
Turism 2 har även arbetat mycket med tillgängligheten av sin hemsida, genom att se till att 
synas i en tidig sökning på olika sökmotorer. Turism 2 brukar sätta upp affischer på 
universitetet och i samband med detta även placera ut rabattkuponger som studenter kan 
komma åt. Turism 2 brukar dela ut broschyrer till tidigare kunder i syfte att broschyren ska 
förmedlas vidare till bekanta till de tidigare kunderna. Dessutom menar Turism 2 att en stor 
del av kommunikationen av företaget sker mellan gamla och nya kunder. Nöjda kunder 
rekommenderar nya kunder att besöka Turism 2.  
 
Både Utbildning 1 och 2 använder sig av annonser för att kommunicera med omgivningen. 
Båda företagen menar att detta sätt att kommunicera inte genererar så många kunder, men 
företaget syns i alla fall. Därför har de fortsatt att använda sig av detta. Även 
Utbildningsföretagen använder en hemsida för att kommunicera till marknaden. Båda ringer 
även till gamla kontakter för att se om det finns potentiella kunder där eller om de kan hänvisa 
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henne till någon annan. Även annonser är något som både Utbildning 1 och 2 använder sig av, 
men de påpekar att det inte genererar så många kunder men att det i alla fall är ett sätt att 
synas på. De är även med i nätverk av olika slag som hjälper till att hitta kunder till företagens 
utbildningar samt hjälper till att marknadsföra företagen. Utbildning 1 använder sig främst av 
mail för att kommunicera med omgivningen. För att träffa kunder personligen åker Utbildning 
1 ut och besöker de olika företagen. Utbildning 1 har köpt en annonsplats på Googles 
hemsida, som ett sätt att marknadsföra sig och synas.  
 
Utbildning 2 däremot använder sig mer av telefonkontakter än mailkontakt, och de nyhetsbrev 
som hon skickar ut är handskrivna och skickas via vanlig post. Utbildning 2 anordnar 
frukostmöten och bjuder in chefer på olika företag för att få träffa dem personligt samt 
marknadsföra sin verksamhet och utbildningar. Utbildning 2 använder sig även av visitkort 
som hon delar ut till potentiella kunder. Dessutom betonar Utbildning 2 att de flesta jobb som 
hon får är sådana där tidigare  kunder har rekommenderat andra personer att köpa Utbildning 
2:s  tjänster.  
 
Självförverkligandeföretagen använder precis som de ovannämnda företagen en hemsida för 
att kommunicera med omgivningen. Telefonkontakt är vanligt förekommande bland båda 
företagen för att marknadsföra sin verksamhet. Dessutom använder båda broschyrer för att 
kommunicera. Självförverkligande 1 arbetar med att ta personlig kontakt med potentiella 
kunder. De brukar erbjuda chefer på företag att prova de tjänster som företaget erbjuder gratis, 
för att på så sätt sälja in konceptet. Företaget brukar även delta på mässor och har dessutom 
betalat Google för att få en reklamplats på deras sökmotor på Internet. Självförverkligande 1 
brukar dessutom jämföra den tjänst som de erbjuder med en annan tjänst som kanske är mer 
känt hos kunden. Detta som ett sätt att visa på vad det är för typ av tjänst som de säljer.    
 
Självförverkligande 2 arbetar med en såkallad uppsökande verksamhet. Detta innebär att hon 
söker upp potentiella kunder för att marknadsföra sig. Självförvekligande 2 har deltagit i ett 
reportage i en känd tidning, vilket enligt hon själv fungerade som ett effektivt 
kommunikationsmedel då människor fick en uppfattning om henne och vad hon sysslade med. 
Självförverkligande 2 är även med i ett nätverk och i och med det så marknadsförs hennes 
företag även via detta nätverk. Dessutom använder hon sig av visitkort som hon delar ut. Båda 
företagen brukar ge ut referenser till nya kunder så att dessa på så sätt kan kontakta gamla 
kunder för att få veta vad de tyckte om företagets kurser.  

 
Inom kommunikationsmixen som behandlas i teorin finns det sex olika verktyg att använda 
sig av vid kommunikation. Dessa är reklam, försäljningspromotion, events, PR, personlig 
försäljning och direkt marknadsföring.147Utöver dessa verktyg finns det ett 
kommunikationssätt som har stor inverkan på om nya kunder väljer att köpa ett företags 
tjänst. Detta kommunikationssätt kallas word-of-mouth och är kommunikationen mellan nya 
och gamla kunder.148 Teorin poängterar även vikten av att alla kommunikationssätt som ett 
företag använder sig av sänder ut samma budskap.149    
 
 

                                                 
147 Kotler och Keller,  537 
148 Söderlund och Rosengren, “Receiving word-of-mouth from the service customer: An emotion-based 
effectiveness assessment”, 123-124 
149 Zeithaml, Bitner och Gremler, 486 
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Följande tabell visar vilka av kommunikationsmixens verktyg som företagen använder sig av, 
och längst ner i tabellen har vi tagit med word of mouth för att visa på vilka företag som är 
medvetna om detta fenomen; 
 
  

Turism 
1 

 
Turism 

2 

 
Utbildning 

1 

 
Utbildning 

2 

Självför- 
verkligande 

1 

Självför- 
verkligande

2 
 

Reklam X X X X X X 

 
Försäljnings 
promotion 

X X 
  X 

 

 
Events X 

     

 
PR 

     X 

 
Personlig 

försäljning 
X X X X X X 

 
Direkt 

marknadsföring 
X 

 X X X X 

 
Word-of-mouth  X  X 

  

 
Som tabellen visar så använder företagen en mängd olika verktyg från kommunikationsmixen 
vid marknadsföring. Det är en ganska jämn spridning mellan de olika branscherna, men 
utmärkande är att PR och events inte används i samma utsträckning som de andra verktygen. 
Detta skulle kunna bero på att det finns en viss svårighet att kommunicera en produkt som 
bygger på personlig utveckling via ett event. Detta eftersom upplevelsen är så pass ogripbar 
och individuell.  Det vi upplever som utmärkande i de båda Turismföretagen, är att de lägger 
över en stor del av kommunikationen av företaget, på gamla kunder. Visitkort och broschyrer, 
som i teorin benämns som reklam, delas ut till tidigare kunder i hopp om att dessa ska 
vidarebefordra reklamen till nya potentiella kunder. Två av företagen har räknat in word-of-
mouth som ett viktigt kommunikationssätt för företaget. Vi tolkar det som att detta mest visar 
på en medvetenhet om betydelsen av word-of-mouth hos dessa två företag. Vi är övertygade 
om att detta fenomen även förekommer omkring de andra företagen, men frågan är hur 
medvetna de är om detta.  
 
Generellt kan vi se att samtliga företag använder sig av många olika kanaler för att 
kommunicera, fast i liten skala. Vi får även ta del av i våra intervjuer att företagen anser att 
många kanaler fungerar mindre bra. Vi tolkar detta som att det finns ett samband mellan 
företagen att använda många kanaler och använda varje kanal i liten skala. Vi anser att det kan 
finnas en poäng med att avgränsa sig till färre medier och istället satsa fullt ut på dessa. Två 
av företagen i studie använder sig mer än de andra av demonstrationer och de uttrycker att 
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detta fungerar bra och genererar kunder på ett effektivt sätt. Då dessa företag är inom olika 
bransch så kan vi anta att den marknadsföringsstrategin kan vara applicerbar även inom andra 
marknader och vara ett användbart och lönsamt kommunikationssätt.  
 

6.5 Garantier 
 
Båda Turismföretagen använder sig av en resegaranti. Denna går ut på att garantera pengarna 
tillbaka om tjänsten av någon anledning skulle utebli. Turism1 använder sig även av 
kvalitetscertifikat som de innehar på sin hemsida. Båda företagen redogör för att de inte 
använder några andra garantier i sin marknadsföring men att de alltid ersätter eller finner 
annan lösning på problemet om kunden skulle vara missnöjd.  
 
Utbildning 1 använder sig inte av några generella garantier utan anpassar istället garantier till 
de kunder hon anser är i behov av en garanti som exempelvis nya kunder. Garantin omfattar 
då oftast kostandsreduktion eller ny utbildning. Inte heller Utbildning 2 använder sig av 
garantier, av den enkla anledningen att hon anser att det inte går att lova något resultat. Men 
hon säger även att uppstår det missnöje under utförandet av tjänsten så ändrar hon tjänsten till 
dess att kunden är nöjd. 
 
Självförverkligandeföretagen använder sig inte av garantier i sin marknadsföring. 
Självförverkligande 1 använder sig istället av uppföljning av kundnöjdhet och kompenserar 
eventuella missnöjda kunder med exempelvis med en kostnadsfri utbildningsplats. 
Självförverkligande 2 menar på att kommunikation är viktigare än garanti. 
 
Garantier i samband med tjänster är inte lika vanliga som för produkter. Anledningen till det 
är att tjänsten oftast utförs av en människa och man anser att det är svårt att lämna garantier 
på en människas prestationer.  Ett sätt att använda sig av garantier inom tjänstesektorn är att 
se garanti utifrån ett perspektiv där kundes tillfredställelse ligger i fokus.150 Genom att 
harmonisera det budskap om tjänsten som företagen kommunicerar till omgivningen och 
sättet som personal utför tjänsten på, kan företag i högre mån leverera tjänster som håller 
samma kvalitet som utlovat. 151  Garantier går att dela in i monetära eller icke-monetära 
garantier. En monetär garanti kan då vara att erbjuda pengarna tillbaka vid missnöje och en 
icke-monetär kan vara en ursäkt eller empati emot kunden.152 Att använda sig av garantier kan 
utgöra en konkurrensfördel.153  
 
Inom Turismföretagen kan vi finna en frekvent användning av tydliga garantier i 
marknadsföringen. Resegarantin utgör en monetär garanti. Båda företagen använder sina 
certifikat (som rör kvalitet och säkerhet) på sina hemsidor och de sig utgör en slags garanti 
om tjänstens karaktär och vad företaget kan tänkas leverera till sina kunder. Turismföretagen 
uttrycker även att de alltid försöker finna ett sätt att lösa problemen och med det kan vi anta 
att de även använder sig av icke monetära garantier så som ursäkter och liknade.  
 
Utbildningsföretagen och Självförverkligandeföretagen använder sig inte av garantier i sin 
marknadsföring. Trots det så använder sig Utbildning 1 av garantier som anpassas efter 
                                                 
150 Arnerup, 130 
151 ibid  
152 Baker och Collier, “The Economic Payout Model For Service Guarantees” 197-198 
153 ibid 201 
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kunden, men vi kan ifrågasätta varför företaget inte kommunicerar den här möjligheten till 
garanti i marknadsföringen. Samtliga företag bortsett från Utbildning 1 anser att kunden har 
ett delat ansvar med företaget för resultatet och att det är en orsak till att de inte anger 
garantier. 
 
Samtliga företag använder sig av icke-monetära garantier när kunder är missnöjda, men ingen 
av företagen kommunicerar den garantin i sin marknadsföring. Vi tolkar det som att det finns 
en allmän tveksamhet hos samtliga företag att använda sig av garantier och att de helst 
undviker att använda sig av dem. Men vi ser också ett mönster i att företagen har svårigheter i 
att se vad som kan utgöra en garanti. Detta kan vi finna stöd för i teorin där det uttrycks att 
garantier är svåra att använda i kombination med en tjänst. Men detta orsakar som sagt inte att 
det inte förekommer garantier över huvudtaget.
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7. Slutsats 
 
Vår studie har visat att graden av gripbarhet eller ogripbarhet på en upplevelse kan ha 
betydelse för hur utformningen av kommunikationen ser ut för den specifika upplevelsen. Ju 
mer saker som går att ta eller se på som rör upplevelsen som företaget säljer, ju mer gripbar 
anses upplevelsen vara. En kund kanske inte kan ta på den upplevelse som resultatet blir från 
att köpa en produkt, men hon kan ta på saker runt omkring som hjälper till att skapa en 
upplevelse. 
 
Studien visade att alla kategorier av upplevelser utom en gick att applicera på något av de 
studerande företagen. Underhållningskategorin passade enligt vår studie inte in i något av 
företagen. Vi tror att detta skulle kunna bero på att alla upplevelser som företagen erbjuder 
bygger på ett visst deltagande av kunden. Detta deltagande kan variera i grad, men aldrig 
hamna på en så låg nivå så att kunden blir helt passiv.    
 
Tre av sex företag beskriver samma värde som kunden får genom att köpa deras tjänster som 
vi utskiljde på företagens hemsidor. Detta visar på en medvetenhet om vad företaget står för 
och vad som kommuniceras ut till omgivningen. Turism 2, Självförverkligande 1 och 2 är de 
företag som vi kunde se störst likhet i, utifrån vad de själva menade att kunden erhåller för 
värde samt de värdeord som faktiskt stod skrivna på hemsidan. Turism1 hade inte ett ord som 
stämde överens i denna jämförelse. De två Utbildningsföretagen hade vardera ett ord som 
stämde överens på deras hemsida respektive vad de sa vid intervjutillfället. Detta visar på att 
dessa företag inte riktigt är medvetna om vilket värde som de kommunicerar ut till 
omgivningen. Kanske vet de inte själva vilket värde som tjänsten syftar till att förmedla.  
 
Det är viktigt att företagen använder sig av värdeord och en layout i deras kommunikation 
som är väl genomtänkt. Detta för att kunder ska få möjlighet att kunna uppfatta upplevelsen 
på det sätt som företagen önskar. Detta bidrar sedan till den image som kunderna uppfattar 
företaget på, och för att skapa en bra kommunikation bör företagets image och identitet 
stämma överens. En av våra respondenter är ett bra exempel på detta. Självförverkligande 2 är 
väl medveten om den identitet som hennes företag har, och arbetar aktivt med att förmedla 
denna identitet på ett sätt så att den stämmer överens med företagets image. Detta har hon 
lyckats bra med och hon har lyckats skapa en bild av sig själv och sin verksamhet som 
kunderna uppfattar. Utifrån det drar vi slutsatsen att ett sätt att kommunicera en upplevelse, är 
att kommunicera den med hjälp av företagets image. Detta fungerade för Självförverkligande 
2, och det skulle även kunna fungera för andra företag som säljer upplevelser.    
 
Studien har visat på att företagen inte använder sig av garantier i sin kommunikation. Däremot 
menar alla företag att de alltid ser till att deras kunder blir nöjda. Om de blivit missnöjda, så 
försöker företagen komma på en lösning på detta problem. Här har vi dragit slutsatsen att 
företagen visst innehar garantier, en typ av nöjdkundgaranti. Detta eftersom de alltid ser till så 
att kunderna blir nöjda. Vi anser att företagen skulle kunna använda sig av detta i sin 
kommunikation, eftersom vi tror att det skulle kunna vara ett sätt att attrahera nya kunder till 
företaget. Detta innebär inte att företagen egentligen behöver ändra så mycket. De använder 
sig av samma garanti som de indirekt har använt sig av hela tiden, men skillnaden blir att de 
använder sig av denna garanti som en konkurrensfördel i sin kommunikation.  
 
Vår studie har visat att alla företagen använder sig av reklam och personlig försäljning för att 
kommunicera med omgivningen. Utöver detta så är det en jämn spridning av sätt att 
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kommunicera mellan alla företag, och det är svårt att dra några generella branschspecifika 
slutsatser. Vad vi kan se är att events och PR är det som används minst av alla 
kommunikationssätt, och att företagen i snitt använder fyra olika sätt att kommunicera på.  
 
De allra flesta av företagen ville delta i vår studie med anledning av att de ansåg att 
marknadsföring är svårt för ett mindre företag. De flesta använder sig av många olika sätt att 
kommunicera på. Studien har visat att företagen använder många delar av 
kommunikationsmixen för att kommunicera till omgivningen. Vissa delar av 
kommunikationsmixen, såsom annonser, fungerar inte bra som kommunikationsmedel men 
vissa företag använder sig av dem ändå för att synas. För att företagen ska kunna skapa en 
effektivare och mer enhetlighet i budskap och layout, borde de fokusera sig på användning av 
färre kommunikationssätt. Detta kan leda till att företagen får tid och möjlighet till att 
kommunicera mer välgenomtänkt material till omgivningen. Detta hör samman med 
företagets image och identitet som vi skrivit om tidigare. Genom att arbeta igenom det 
material som ska kommuniceras ut till omgivningen, kan en starkare länk mellan företagets 
image och företagets identitet skapas. Detta kan i sin tur leda till att vad som faktiskt 
kommuniceras är ett genomarbetat material som visar företagets identitet och vad företaget 
står för. Image skulle alltså kunna användas som ett sätt för ett företag att kommunicera en 
upplevelse på.  
 
Ett av de studerande företagen, Självförverkligande 1, använde sig av demonstrationer som ett 
sätt att kommunicera sin upplevelse. Genom att kommunicera på detta sätt, fick kunder 
möjlighet till att testa själva upplevelsen. Vi ser stor potential i den här typen av 
kommunikation. Många av våra respondenter och även delar av teorin, menar att det är svårt 
att kommunicera en upplevelse eftersom den är så ogripbar. Det kan vara svårt att förmedla en 
upplevelse via en annons i en dagstidning. Men det är kanske dags att vända blicken åt det 
andra hållet, och börja nyttja andra kommunikationsmedel för upplevelser inom 
upplevelseindustrin. Svårigheten kanske ligger i att försöka använda vanlig reklam till att 
kommunicera upplevelser. Denna svårighet skulle kunna minimeras genom användning av 
exempelvis demonstrationer, som vår studie visade fungerade bra för upplevelser.  
 
Få av företagen hade kunskap om att många av deras kunder fick information om företaget 
från andra människor. Vi tror även att det kan finnas en poäng i att företag är medvetna om 
detta fenomen och arbetar aktivt för att se till att word-of-mouth företeelsen är till fördel för 
företaget. 
 
Efter att ha intervjuat och analyserat samtliga företags hemsidor så har vi skapat oss en 
uppfattning av att hemsidan är ett komplement till företagets verksamhet och att den därför 
inte innehåller företagets samtliga delar. Detta kan vi anse utgöra ett hot då vi kan anta att 
många potentiella kunder endast kommer i kontakt med företagets hemsida till en början och 
därför bildar sitt hela första intryck på vad hemsidan förmedlar. Då samtliga av företagen inte 
går att besöka eller beskåda som exempelvis en butik, anser vi därför att företagen ska se på 
sin hemsida som just en butik. Vi kan koppla an till teorin där det sägs att det är viktigt att 
noga tänka över vad företaget står för och vill kommunicera genom image. Därefter bör 
företagen utforma hemsidorna efter sin identitet. Vi anser att företagens redogörelse för sin 
identitet delvis inte matchar med hur det tar sig i uttryck genom deras image. Vi kan tänka oss 
att detta kan bero på att samtliga företag är relativt små och därför i flera av fallen själva har 
skött utformningen av hemsida och dess layout. Som teorin säger behöver kundernas 
uppfattade image av företaget inte alls stämma överense med vad företaget faktiskt gör eller 
dess kärnvärden. Detta tror vi beror på att företaget sitter inne på all information om företaget 
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och därför inte kan tolka layout och information på hemsidan med objektiva ögon. Vi tror 
därför att flera av företagen kan behöva ta hjälp av både sina kunder och experter på området 
för att reda ut vad de faktiskt vill ha sagt och vad de sedan förmedlar genom sin image. Vi 
upplever att få av företagen ser den stora potentialen som finns med att arbeta med just detta.  
 
Företagen i vår studie säljer olika upplevelser och befinner sig i tre olika branscher, men i 
stort sett så använder de sig av samma sätt att kommunicera och liknande naturbilder på 
hemsidan för att skapa associationer till respektive verksamhet. Varje företag vill förmedla en 
specifik sak med sina bilder och detta är inte alltid lätt för kunden att uppfatta. Även detta 
leder till en viktig slutsats; företag bör se till att differentiera sig mer än vad de gör. Detta kan 
göras på olika sätt, men kärnan blir att fokusera på det som faktiskt förmedlas till kunder via 
kommunikationen. Företag bör inte lämna något åt slumpen, utan noga överväga varje 
situation där företaget syns utåt och vad det är företaget kommunicerar i denna specifika 
situation. Utbildningsföretagen och Självförverkligandeföretagen är en stor del av själva 
upplevelsen, de är de som bidrar till att skapa en upplevelse hos kunderna. Därmed är det av 
vikt att dessa företag arbetar extra hårt med sin image och identitet samt koncentrerar sig på 
några få sätt att kommunicera på, istället för att halvdant försöka täcka in så många områden 
som möjligt. I detta fall bör företagen koncentrera sig på kvalitet och inte kvantitet.    
 
Vi anser att det finns delar i företagens verksamhet som har potential att fungera som en 
garanti som inte används. Samtliga företag anger att de alltid strävar efter att kunderna ska 
vara nöjda och att det även åtgärdar problemet om det skulle uppstå att den kunden blev 
missnöjd. Detta anser vi är en möjlighet att kommunicera till marknaden. En 
kundnöjdhetsgaranti skulle alltså vara möjlig att ge utan att behöva göra stora förändringar i 
företagens rutiner. Detta skulle kunna passa extra bra i Utbildning- och 
Självförverkligandeföretagens kommunikation då samtliga uttrycker att de inte kan garantera 
bestämda resultat, men kundnöjdhet kan de garantera. 
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Under den tid som vi genomfört vår studie och fram till dess att vår slutsats blev färdig, har 
funderingar kring framtida studier inom vårt ämne uppenbarat sig. Vi har nedan formulerat 
fyra förslag på fortsatta studier;  
 
Kundens tolkning: Efter att ha tagit del av företagens redogörelse för sina sätt att 
kommunicera upplevelser till marknaden och hur dessa fungerar anser vi att det vore av 
intresse att göra en studie ur kundens perspektiv. Detta för att få se den andra sidan och få 
höra hur kunden uppfattar företagens sätt att kommunicera och hur budskapet tolkas av 
kunden. Genom att göra en studie av detta område kan en djupare förståelse för ämnet skapas, 
och på sätt kan företag få en bild av hur de bör arbeta med kommunikation från kundernas 
perspektiv.  
 
Word of mouth: Det andra förslaget på fortsatt forskning är kring Word of mouth, då vi 
märkte att detta område av marknadsföring var centralt inom upplevelseindustrin. En del av 
våra studerade företag var medvetna om detta fenomen, men inte alla. En studie kring hur 
företag kan arbeta strategiskt med word of mouth som en del av sin kommunikation 
rekommenderar vi framtida forskare att fördjupa sig inom. 
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Färg, bilder och layout: Under arbetet med dokumentanalysen i kombination med 
teoriavsnittet fann vi ett intresse av att utveckla dokumentanalysen. Efter att ha studerat 
företagens utformning av hemsidor märkte vi att en viss missmatch existerade mellan den 
identitet de uttrycker att de jobbar för och den image som förmedlas. Forskning som kopplar 
samman identitet och image och djupare undersöker hur företag arbetar med färger, bilder och 
layout, är ett förslag på ytterligare forskning inom ämnet. Detta för att undersöka hur företag 
kan arbeta med att matcha budskapet så att hemsidan kommunicerar det företaget själv säger 
sig stå för. 
 
Företagets identitet och image: Ett av våra studerade företag utmärkte sig angående identitet 
och image. Detta genom att företaget arbetade med detta aktivt inom samtliga delar av 
företaget. Genom att göra det så uteblev mycket av den traditionella marknadsföringen. 
Företagets ägares personlighet sken igenom i företagets identitet. Vi tror att detta ämne har 
stor potential som ett komplement till den traditionella marknadsföringen. Därför är vårt sista 
förslag till fortsatta studier en djupare undersökning kring hur image och identitet kan fungera 
som ett sätt att kommunicera en upplevelse.  
 

7.2 Råd till företagen  
 
1. Våga vara unik och visa det mot marknaden! Vi fann i våra intervjuer och dokumentanalys 
att flera av de studerade företagen kommunicerade liknade budskap och bilder. Vi kunde inte 
riktigt utröna varför de agerar så men tror att det kan bero av en allmän uppfattning av vad 
marknaden vill ha. Då utbudet av tjänster och upplevelser är stort, kan vi anta att kunden har 
en svår uppgift i att välja aktör och bilda sig en uppfattning om vad företagen står för. Och 
detta bör inte bli enklare av att företagen är väldigt lika i delar av sin image. Vi tycker därför 
att det kan vara av vikt att arbeta på sin profil ut mot marknaden och om företagen inte kan 
förlita sig på sin egen fantasi bör de istället anlita utomstående företag för att få hjälp med 
detta arbete. Att tänka utanför boxen och våga visa sin identitet tror vi kan vara positivt och 
skapa starkare intryck hos kunderna, och samtidigt underlätta arbetet med marknadsföring. 

 
2. Vi upplevde en allmän skepsis hos de flesta av företagen med att använda sig av garantier. 
Vi tror att företagen skulle kunna tjäna på att tänka om på det området. Det finns flera 
beteenden inom företaget som skulle kunna utgöra garantier som inte skulle behöva föra med 
sig vare sig risker eller kostnader. Genom att göra detta så kan företagen bland annat ge 
kunden en större trygghet, skapa en konkurrensfördel och ge ett mer trovärdigt intryck till 
kunden. Vi anser dock att det är viktig att inte lova saker som företaget inte kan hålla, utan 
istället se potentialen i de små garantierna. Som exempelvis att kunden är helförsäkrad genom 
hela forsränningsturen eller en kundnöjdhetsgaranti. 
 
3. Att lägga ner mer tid på er marknadsföring. De flesta företagen såg på marknadsföring som 
någonting nödvändigt ont. Detta är ett tankesätt som vi inte tror de har råd med. Eftersom 
dessa upplevelseföretag inte har butiker eller produkter att luta sig på så är kundens enda 
kontakt med företaget baserat på den marknadsföring som denne kommer kontakt med. Så att 
marknadsföra företagen på slentrian och utan genomtänkt strategi tror vi kan ha en negativ 
effekt på företagets utveckling. Marknadsföring kan inte stå längst ner på prioriteringslistan 
och det krävs energi och kreativitet för att utföra den. Klarar företaget inte av detta på egen 
hand så tror vi på att ta hjälp utifrån, för alla är inte marknadsförare och det är förstårligt om 
företaget vill lägga sitt krut på kärnverksamheten. 
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Intervjufrågor 
 
Intr. till intervjun 
 
Vi är här idag med anledning av att vi gör en jämförande studie i marknadsföring av 
upplevelsetjänsteföretag. Vi läser på Service Management programmet med inriktning mot 
marknadsföring och är just nu inne på vår sjätte termin. Vi håller nu på att skriva vår C-
uppsats i ämnet marknadsföring och vi vill redan nu tacka Er för att ni ställt upp på att delta i 
vår studie. Anledningen till att vi valt att skriva vår c-uppsats inom det här ämnet är att vi 
tycker att marknadsföring av upplevelser är ett intressant ämne. En stor del av den litteratur 
som finns i ämnet marknadsföring fokuserar på olika sätt att marknadsföra fysiska varor. 
Eftersom upplevelser är mer abstrakt i sin natur jämfört med fysiska varor så tycker vi att det 
är intressant att undersöka hur företag som säljer upplevelser av olika slag marknadsför sig. 
 
Vår studie kommer att resultera i en tryckt uppsats, som i sig utgör en offentlig handling. Det 
här innebär att när vår uppsats är klar så kommer den att vara tillgänglig för allmänheten. Det 
här vill vi göra er medveten om och därför undrar vi nu om Ert företag vill delta anonymt i 
studien eller om det är OK för Er om vi använder Ert företags namn i vår uppsats. 
 
Innan vi börjar gå in på ämnet och börjar med intervjun så vill vi ge er utrymmet att ställa 
frågor om Ni har några funderingar omkring vårt arbete! 
 

1. Kan Du ge en kort beskrivning av företag och vad Ni arbetar med? (hur länge har ni 
funnits) 

2. Vilken roll har Du i företaget och vilka arbetsuppgifter utför Du? 
3. Har ni upplevt en ökning/minskning av efterfrågan på era tjänster sedan Ni startade 

verksamheten, eller har det inte skett någon förändring? 
 
Upplevelser och dess värde 
 

1. Hur skulle du beskriva era erbjudanden av upplevelser till marknaden? 
 

2. Vilket värde erhåller kunden genom att köpa era upplevelser? 
 
Image och identitet 
 

1. Hur vill Ni att marknaden ska uppfatta Er som företag? 
2. Har ni upplevt att kunder har upplevt er på ett oönskat/felaktigt sätt? 
3. (Om ja, i så fall på vilket sätt, något exempel?) 
4. Hur går era tankar runt image och identitet inom företaget? 

 
Garantier 
 
Vi har nu några frågor som rör garantier och löften i marknadsföring. Vid marknadsföring av 
fysiska varor så används ibland garantier av olika slag för att visa på vad produkten ska vara 
kapabel till. Om produkten inte uppfyller vad som utlovas, så anses den ofta som felaktig och 
kan bytas ut eller lämnas tillbaka. Vi är nu intresserad av att veta hur Ert företag ställer sig i 
den frågan 
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1. Använder ni er av löften i er marknadsföring av era upplevelser, det vill säga att ni 
lovar att er upplevelse ska uppfylla ett visst värde? Vad? 

2. Om en kund upplever att detta löfte inte blivit uppfyllt, vad gör ni då? Hur hanterar ni 
detta? 

 
Marknadsföring 
 

1. Hur gör ni gör att synas/marknadsföra era upplevelser? 
• Reklam  (broschyrer ..varför, var?) 
• Försäljningspromotion ( demonstrationer, rabattkuponger..var, varför? 
• Events och upplevelser ( aktiviteter, underhållning… var, varför?) 
• PR och publicitet ( seminarium, tidningar, media, donationer … var, varför?) 
• Direkt marknadsföring ( mail, telefonreklam… var, varför?) 
• Personligförsäljning  
• Relationsmarknadsföring 
• Annat sätt 
 

2. Har ni använt er av andra sätt att marknadsföra er tidigare? Varför slutade ni med det? 
3. Arbetar ni med er markandsföring själva? 
4. Hur ser ni på framtiden när det gäller markandsföring? 
5. Planerar ni att använda nya sätt att marknadsföra er? Vad och varför? 

 
Internet 

 
Företaget har en hemsida som vi tittat på. Vi skulle nu vilja ställa några frågor som rör detta 
sätt som ni marknadsför er på. 
 

1. Varför har ni valt att använda en hemsida som ett sätt att kommunicera med 
omgivningen? 

2. Vad vill ni förmedla via hemsidan? 
3. Vilka är det som arbetar med hemsidan? Är det någon inom företaget eller någon 

utomstående? 
 
Teknik/layout 
 

4. Hur tänker ni när ni designat er hemsida med text, bilder, layout? 
5. Uppdaterar/förändrar ni teknik och layout på hemsidan kontinuerligt? Varför / varför 

inte? 
 
Sökmotorer/ tillgänglighet 
 

6. Arbetar ni med att synas på Internet på andra sätt än genom Er hemsida? Varför / 
varför inte? 

7. Arbetar ni med tillgänglighet av er hemsida i er marknadsföring? 
 

Länkar 
 

8. Använder ni er av länkning på er hemsida till andra företag, organisationer? 
9. Har ni något utbyte med någon annan organisation på nätet med att förmedla länkar? 
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Avslutning 
 
Vi är tacksamma för att Ni ställt upp på den här intervjun och den information som ni delat 
med Er av. Vi ska nu börja vårt arbete med att bearbeta de svar vi fått av Er. 
 
Men innan det så vill vi höra om Ni har några övriga funderingar kring ämnet marknadsföring 
av upplevelser som vi inte redan tagit upp? 
 
Vi vill nu tacka för oss och tack för Er tid! Vi vill samtidigt höra oss för om det finns 
möjlighet att kunna komplettera någon fråga via mail om det visar sig att vi missat något? 
 
Vår uppsats ska vara klar i slutet av maj. Är ni intresserad av att ta del av vår studie när den är 
färdig? Då skickar vi gärna ett exemplar till Er! 
 
Tack och hej! 
 


