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Förord 

 

Det är hopp om livet! 

 

Ofta har vi glatt blivit hälsade eller avvinkade med denna fras av vår handledare Nils Wåhlin när 

vi träffats. Denna fras har blivit något av ett mantra och ledord för vår studie som fått berika 

tillvaron i form av spontana hurrarop under arbetets gång. Skapande har varit en annan central 

och återkommande del i vår studie som läsaren kommer att bli varse om.  

 

Det blir nästan kusligt hur väl dessa två rättesnören blev införlivade och sammanflätade när vi 

utvecklade vår teoretiska referensram som mynnade ut i vår modell, livmodern. För vad 

symboliserar dessa två ledstjärnor så bra som en livmoder? Likheterna och symboliken är 

slående när vårt syfte är att pånyttföda ett företag och skapa framtida utvecklingsmöjligheter 

likt en mor som bereder väg för sitt barn.  

 

Vidare hoppas vi att livmodern ska bli det sköte där nya idéer för att bekämpa säsongsvariation 

skapas, föds och får liv. Det är med en lyckotår i ögonvrån vi lämnar vårt skötebarn och önskar 

det all lycka på vägen.  

 

Vi kan bara instämma med Nils och tacka för en trevlig tid - det är hopp om livet.   

 

 

Umeå, maj 2009 

 

Göran Sidgren och Josefine Wollert  

  



 

  

Sammanfattning 

 

Under de senaste åren har upplevelser förutspåtts att bli något som kan fungera som stilbildare, 

differentieringsverktyg och som värdehöjare för en vara eller tjänst. God service är inte längre 

ett tillräckligt konkurrensmedel utan ytterligare en dimension måste adderas för att kunna 

hävda sig på marknaden. Så långt håller de flesta med och ser ljust på upplevelsebranschens 

framtid. Aktivitetsbolagen arbetar dock med ett stort förbehåll, nämligen de säsongsvariationer 

som ofta påverkar verksamheten. Anledningen till säsongsvariationerna kan skifta från fall till 

fall men gemensamt är att det leder till svårigheter med personaladministration, skiftande 

arbetsbelastning, osäkerhet i avkastning som till slut kan leda till svårigheter att hitta lönsamhet 

i verksamheten.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att besvara vår frågeställning om vad som föranleder 

säsongsvariationer för ett aktivitetsföretag som heter Stora Blå och som har sin bas i skånska 

Båstad. Vidare ska vi utarbeta en strategi formad av kundernas förväntningar och preferenser 

om framtiden för att kringgå säsongsberoendet.  

 

Eftersom det finns väldigt knapphändiga teorier om hur man ska bemöta säsongsvariationer 

inom servicebranschen har vi fått vända oss säsongsteorier inom turism tillsammans med 

strategiteori för att bygga vår teoretiska referensram.  Vi har kompletterat den klassiska 

strategiteorin med teorier inom samma genre som bättre är lämpade för serviceföretag samt 

teorier om upplevelser. Vi har försökt hitta svaret genom att utföra en kvalitativ studie där vi 

intervjuat Stora Blå och utvalda kunder för att få en övergripande bild av problemet och insikt 

om vad aktörerna på marknaden tror om framtiden. 

 

Vi har angripit vår frågeställning med en i grunden hermeneutisk kunskapssyn och en deduktiv 

ansats. Studien skapar med hjälp av scenarioplanering och kundernas förväntningar strategier 

som ska visa vägen ur säsongsberoendet för Stora Blå.  

 

Resultaten av studien visade att säsongsberoendet berodde på den starka anknytningen Stora 

Blå har till Båstad. Även både naturliga och institutionella variationer spelade roll för företagens 

val av tidpunkt för genomförandet av sina konferenser och därmed aktiviteter. Att det 

ekonomiska läget är betungande och påverkar kundernas köp av aktiviteter negativt uppgav alla 

respondenter inklusive Stora Blå. Tydligt är dock att aktiviteter kommer att vara en fortsatt 

viktig del av kundernas stärkande av samhörighet och varumärkesbyggnad.  I framtiden kommer 

kunderna att efterfråga en blandning av små och stora arrangemang. Arrangemangen måste 

också bli mer effektiva och kunna visa på vilket värde de tillför en kund och att det finns en 

ekonomi att använda sig av aktiviteter. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva förtaget Stora Blå och problemet som ligger till 

grund för vår studie. Problembakgrunden leder fram till vår problemformulering, ur vilket vi tagit 

fram syftet med studien. Vi har valt att skriva på uppdrag för Stora Blå av den anledningen att vi 

tycker att det är ett dynamiskt företag som sträcker sig över många verksamhetsområden med 

ett aktuellt och verklighetsanknutet problem. 

 1.1 Problembakgrund 

Stora Blå är ett upplevelseföretag med sin bas i Skånska Båstad. Företaget är ett mindre bolag 

med 10 heltidsanställda och en omsättning på ca 10 Mkr per år. Stora Blå producerar och 

genomför ca 300 företagsarrangemang per år, främst i samband med kickoffer, kundbjudningar 

eller konferenser. Verksamheten beskrivs bäst med Stora Blås egen affärsidé; ”Stora Blå arbetar 

med att stärka relationer åt företag genom teaminriktade äventyr och upplevelser. Detta 

förverkligar vi med unika aktiviteter där naturen är vårt viktigaste instrument och kunden står i 

fokus. Vi själva ska leva som vi lär”(storabla.se). 

 

Företagets kundstock sträcker sig över flertalet branscher, små lokala bolag såväl som stora 

internationella företag anlitar Stora Blå. Utbudet består i egenutvecklade uppdragslekar, 

seglingstävlingar, fyrhjulingar, vattenskoter turer, teambuilding, musiklekar och galor, klättring, 

RIB- turer m.m. RIB står för Ridigid Inflatble boat och är en motorbåt med luftfyllda pontoner 

över vattenlinjen som är designade för att klara höga hastigheter och grov sjö. Utöver detta 

erbjuder Stora Blå även eventmarketing, dokumentering och videoproduktioner. Styrkan hos 

Stora Blå ligger i deras erfarenhet, kunniga personal och deras utrustning. Få aktörer på 

marknaden har en ett så stort utbud av fordon, båtar och kringutrustning som Stora Blå.  

 

Båstad som nöjesmetropol och turistort är starkt säsongsbetonat med blomstrande marknad 

under sommarhalvåret. Under dessa månader med kulmen över tennisveckan i mitten av juli, är 

beläggningen full och organisationen går för högtryck.  Med den starka anknytning Stora Blå har 

till Båstad får företaget också en verksamhet som är begränsad till en kortare del av året. Från 

oktober till maj försvinner marknadsunderlaget från orten på och därmed också större delen av 

Stora Blås kunder. Trots att Stora Blå försöker vara flexibla och mobila minskar sysselsättningen 

kraftigt under dessa månader. En nedgång i sysselsättningen innebär en minskning i intäkter 

samtidigt som verksamheten fortsatt genererar tunga utgifter så som löner och lokalhyra. 

Företaget förbrukar då den vinst som de tjänat in under månaderna med hög sysselsättning och 

därmed drar denna säsongsvariation ned företagets totala resultat. Utan avkastning på 

verksamheten kan företaget inte återinvestera och därmed inte heller utvecklas och får allt 

svårare att locka till sig investerare då man inte kan visa på något tillfredställande resultat. 
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För att Stora Blå ska kunna gå med en bättre förtjänst än i dagsläget måste de hitta ett sätt att 

eliminera eller jämna ut de rådande säsongsvariationerna. Verksamheten har idag bra 

avkastning på sommarhalvåret då företaget är sysselsatt och skulle få en märkbar vinst om 

sysselsättningen skulle vara densamma året runt. Det mest logiska angreppssättet för att bättra 

på företagets resultat vore att finna en strategi att övervinna säsongsberoendet. Trots att Stora 

Blås situation säkert är långt ifrån unik finns det förvånansvärt lite teorier skrivet om hur företag 

i upplevelsebranschen ska motverka säsongsvariationer. Den säsongsteori som finns att tillgå är 

antingen riktad till storskaliga tillverkningsindustrier, återförsäljning eller behandlar 

ekomonomiska livscykler på längre sikt. Den befintliga strategiteorin är i sin tur inriktad på hur 

organisationer ska bemöta sina konkurrenter och skapa driftsfördelar eller differentiera sig 

gentemot andra aktörer.  

 

Därför upplever vi att säsongsberoende inom upplevelsebranschen är ett ämne som inte har 

blivit diskuterat i akademiska sammanhang i någon större utsträckning och klara riktlinjer för 

hur företag ska förhålla sig till detta problem saknas därför. Vår ansats med den här studien är 

att med hjälp av scenarioplanering fylla det gap som finns mellan strategiteorier och 

säsongsvariationer.  

1.2 Problemformulering 

Den här problembakgrunden leder oss fram till frågeställningen om vilka strategier Stora Blå bör 

nyttja för att motverka säsongsberoendet. För att kunna angripa detta problem måste vi också 

utröna vilka faktorer som skapar den säsongsbetonade marknad som Stora Blå är verksam inom.  

1.3 Syfte 

Utifrån denna problemformulering har vi som syfte att ta fram strategier för att motverka 

säsongsberoendet i form av scenarioplanering.  Detta gör vi med hjälp av en lägesanalys av 

företaget som skapats på uppgifter från Stora Blås Vd Stefan Roslund samt intervjuer avseende 

kundernas framtidsförväntningar på Stora Blå och marknaden som helhet.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att bygga undersökningen utifrån existerande teorier, Stora Blås egna förväntningar 

samt befintliga kunders egna preferenser och förväntan på marknadens utveckling. Anledningen 

till att vi valt att titta på Stora Blås egna kunder är dels att Stefan Roslund vill ha en redogörelse 

för hur de befintliga kunderna uppfattar företaget och vad de kommer att efterfråga. Något som 

också bidrog till att vi valde att fokusera på befintliga kunder är att studien skulle bli allt för 

omfattande om vi var tvungna att undersöka vilka de potentiella kunderna är och därefter 

intervjua dessa.  
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Vi har inte heller valt att titta på den inre effektiviteten i företaget, det vill säga hur Stora Blå 

bedriver sin verksamhet idag. Anledningen är att detta inte låg inom studiens omfång eller 

uppdrag.   

 

Vi vill också klargöra att vi ska skapa och presentera scenarion för Stora Blå som ska ligga till 

grund för deras strategi att ta sig ur säsongsberoendet. Vi kommer alltså inte att behandla hur 

Stora Blå operativt ska gå till väga för att införliva och implementera scenariona.   

1.5 Ämnesval  

Det stod klart redan innan vi påbörjade studien att vi ville skriva på uppdrag för att få en 

verklighetsanknytning och arbeta med något konkret. Förmodligen grundar sig detta i att vi 

båda ville applicera våra teoretiska lärdomar och akademiska arbetsätt som vi förvärvat under 

vår studietid på ett reellt fall. På något sätt känns det också som om att skriva på uppdrag vore 

mer naturligt då detta är ett steg närmre arbetslivet dit vi båda nu strävar än att skriva en 

generell och övergripande studie. 

 

Efter att ha varit i kontakt med olika företag bestämde vi oss för att skriva för Stora Blå och 

undersöka hur de kan bli kvitt ett av deras största problem, säsongsvariationen. 

Säsongsvariationen som sådan var något vi tidigare berört ytligt under utbildningen och något 

som fångade vårt intresse när Stefan Roslund, Vd för Stora Blå, berättade vad han ville ha 

undersökt.  När vi fann att få studier gjorts på säsongsvariation inom upplevelsebranschen 

kände vi extra motivation och inspiration till ämnet.  

 

Stora Blå är en dynamisk aktör som rör sig över många arbetsområden och är ett litet företag 

med stor beslutsrymd. Dessa egenskaper tilltalade oss starkt samt att företaget jobbar nästan 

uteslutande med tjänster vilket också är huvudinriktningen på vår utbildning. En annan aspekt 

som också påverkade vårt val var att ett strategiskt perspektiv var en förutsättning för att kunna 

lösa det problem som Stora Blå brottas med . Företagsekonomisk strategi finner vi båda ytterst 

intressant då man får ta del och utforma ett företags utvecklingslinje och framtid. En önskan att 

fördjupa sig i strategiteorier kom sig väl till pass och när vi fick möjligheten att göra detta på ett 

reellt fall hade vi så gott som valt att utföra studien för Stora Blå.  

 

En sista anledning som till slut fick oss att bestämma oss var att Stora Blå är verksam inom 

upplevelsebranschen. Många forskare (Pine & Gilmore 1999, Mossberg 2003, Fernström 20005 

m.fl.) hävdar att förknippa upplevelser med andra erbjudanden är framtidens sätt att 

differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Upplevelser är således ett högaktuellt ämne då 

man ser allt fler och fler aktörer som skapar affärsidéer med hjälp av upplevelser. Ishotellet i 

Jukkasjärvi är ett exempel som ständigt lyfts fram, restaurang Rouge i gamla stan i Stockholm är 
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ett annat eller Pike Place Fish market i Seattle där fiskar flyger högt och lågt när de kastas runt 

av fiskförsäljarna.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenterar vi det praktiska och teoretiska tillvägagångssättet av vår 

undersökning.  

2.1 Kunskapssyn  

Enligt Patel och Davidsson (1994)  finns det två vetenskapliga förhållningssätt som delar 

vetenskapssamhället (s.23). Det första är Positivism och trycker på vikten av att förklara 

företeelser och imitera eller följa naturvetenskapens synsätt. Det är svårt att precisera exakt vad 

positivism är, för vissa forskare handlar det om att beskriva en filosofisk ståndpunkt som kan 

hittas i forskningen (Bryman & Bell, 2003, s.27). Det andra är Hermeneutik, en syn som bygger 

på förståelse och tolkning. Denna kunskapssyn inriktar sig på människors upplevelser och 

erfarenheter förmedlade genom språk och verksamheter (Patel & Davidsson, 1994, s.28).  

 

Vår studie bygger på en tolkning och förståelse av intervjun med Stora Blå och Stefan Roslund. 

När vi ställde frågor till Stefan sökte vi förståelse för problemet företaget har med 

säsongvariationen. Sedan gjorde vi en tolkning av informationen från intervjun för att förstå 

problemen som kommer med säsongsvariationen. Studien bygger också på en förståelse hur 

kunderna resonerar kring att köpa arrangemang även under vinterhalvåret. Av materialet från 

intervjuerna samt underlaget från teorierna gör vi en tolkning som sedan ska vara till hjälp vid 

framställandet av scenarion.   

 

Utifrån detta gör vi den tolkningen att vi har en kunskapssyn som i vetenskapliga termer kallas 

hermeneutik. Vi anser dock det vara svårt att säga att vi helt och hållet har en hermeneutisk 

kunskapssyn. Det finns inslag av positivism i vår studie då vi har kvantifierat vårt empiriska 

material för att förtydliga och summera empirikapitlet.  

2.2 Förförståelse 

Den kunskap en forskare besitter inom ett visst ämne eller område innan en undersökning tagit 

sin början kallas för förförståelse. Alla människor har uppfattningar och tolkningar som kan 

påverka ett vetenskapligt arbete och det är därför viktigt att redogöra för läsaren vilken 

förförståelse författarna hade till ämnesområdet när den påbörjades (Ejvegård 1996. s 17).  

 

Båda författarna till den här uppsatsen har läst tillsammans på Service 

managementprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå i snart tre år. Utbildningen är inriktad 

på tjänster och dess karaktärer, marknadsföring, ledarskap och ekonomi. Med denna likartade 

akademiska bakgrund anser vi att vi i stort sett har ekvivalent akademisk förförståelse. 
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En av författarna har tidigare arbetat för Stora Blå under ett sommarhalvår samt vid spridda 

tillfällen under två års tid. Vi ser det som en fördel att endast en av författarna arbetat för 

företaget när studien påbörjades. Anledningen till detta är att den författare som tidigare 

arbetat för företaget kan ge insikt och ett försprång i förståelse för företagets verksamhet. 

Samtidigt kan den part som inte haft någon kontakt med företaget tidigare tillföra ett mer 

objektivt perspektiv. Det finns alltid en betydande risk att en tidigare bekantskap med ett 

undersökningsobjekt påverkar studiens utfall och att objektiviteten och vidsyntheten går 

förlorad. Något som Gummesson (1984) benämner som selektiv perception (s. 54). I och med 

att en av författarna har en tidigare anknytning till företaget föreligger samma risk här men som 

vi hoppas ska vägas upp av den andre författarens oberoende.   

 

Syftet med den här uppsatsen är bland annat att förstå och motverka krafterna till 

säsongsberoende. Vår teoretiska förförståelse för denna obalans var begränsad till att en av 

författarna har snuddat vid detta i en tidigare kurs. Den praktiska förförståelsen till 

säsongsvariationer upplever vi kontinuerligt i ett land som Sverige med så distinkta årstider. Alla 

har vi upplevt hur turismen ökar under sommarmånaderna och att caféernas uteserveringar blir 

mer välbesökta på våren eller att fjälldestinationerna får fler besökare under sportloven.  De 

flesta arbetsplatser har också någon form av säsongsvariation om än i varierande utsträckning.  

 

En annan central del av den här studien är upplevelser och upplevelser är något alla människor 

får ta del av varje dag. Upplevelser skiftar givetvis i omfång, i intensitet och är framför allt helt 

subjektiva. Dessa egenskaper gör dem unika och svåra att sätta värde på eller standardisera. 

Men det är framför allt subjektiviteten som gör att förförståelsen för detta fenomen blir något 

bagatelliserad. En persons uppfattning av en unik upplevelse behöver inte alls överensstämma 

med vad någon annan upplever som en minnesvärd upplevelse. En person kan däremot ha en 

förförståelse för hur man skapar upplevelser och får dem att bli så intensiva som möjligt för 

upplevaren.  Denna förförståelse anser vi båda kunna tillgodoräkna oss framför allt genom vår 

utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. 

2.3 Angreppsätt 

Inom allt vetenskapligt arbete är ett av de centrala problemen hur forskaren uppfattar 

förhållandet mellan teori och verklighet (Patel & Davidsson, 1994, s.20).  Det finns två 

tillvägagångssätt för bedriva teoriproduktion det första är deduktion där forskaren följer 

bevisandets väg. Detta typ av arbetssätt karaktäriseras av att slutsatser tas om enskilda 

företeelser utifrån redan befintlig teori. Med andra ord bestämmer denna befintliga teori vilken 

information som ska samlas in, hur den skall tolkas och hur forskaren ska koppla resultatet till 

denna.  Det andra arbetssättet är induktion, där väljer forskaren upptäckandets väg.  

Detta arbetssätt kännetecknas av att forskaren studerar forskningsobjektet utan ha förankrat 

sin undersökning i någon befintlig teori (Patel & Davidsson, 1994, s.21).  
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I teorin tar forskaren ställning till om ett induktivt eller deduktivt angreppssätt ska tillämpas, 

men så ser det sällan ut i praktiken. Det finns dock ett tredje angreppsätt som kallas den gyllene 

medelvägen, det innebär en slags interaktion mellan teori och empiri. Beroende på vilken 

inriktning forskaren har kan den gyllene medelvägen innebära olika saker. För den positivistiskt 

inriktade kan den gyllene medelvägen innebära att forskaren börjar i empirin och går vidare till 

teorin för att sedan återgå till empirin. För den forskare med en hermeneutisk inriktning kan 

den gyllene medelvägen medföra en början i teorin som sedan går vidare till empirin för att 

sedan återgå till teorin (Johansson-Lindfors, 1993, s.59). 

 

Vi skulle beskriva vårt tillvägagångssätt i vetenskapliga termer som den gyllene medelvägen 

med deduktiv inriktning. Detta på grund av att studien startade med insamling av teoretiskt 

material som fick ligga till grund för utformningen av intervjuguiden och dess teman men även 

för specifika frågor. När intervjuerna var genomförda och transkriberade ansåg vi att vissa 

nyckelbegrepp inte var tillräckligt underbyggda och återgick därför till teorin för att komplettera 

vissa begrepp ytterligare.    

2.4 Urval 

Forskare som använder kvalitativa metoder kan sällan placera sin forskning i en urvalskategori 

och därmed blir urvalskriterierna mindre relevanta men kan användas vid forskning av klart 

definierade typer av kvalitativ forskning (Mogens, 1991, s. 51). Vi anser att urvalet är viktigt och 

bör tas hänsyn till och diskuteras även vid en kvalitativ metod för att ge studien validitet.    

 

Vi anser att urvalet av Stora Blås kunder gjort utifrån ett bekvämlighetsurval. Beslutet att göra 

ett bekvämlighetsurval kan grundas i olika restriktioner t.ex. då organisationen kräver att få 

välja ut intervjupersoner istället för att ge forskaren fria tyglar. (Bryman & Bell, 2003, s. 377) 

Stefan, Vd:n  för Stora Blå ville veta hur företaget kan göra sig kvitt problemet med 

säsongsvariation genom att intervjua deras kunder och därmed få information om preferenser 

gällande köp av aktivitet under vinterhalvåret. Därför bad vi Stefan att välja ut de befintliga 

kunder han ansåg hade störst potential att anlita Stora Blå under vinterhalvåret och är större 

företag som gör aktiviteter kontinuerligt. Vårt urval är ett bekvämlighetsurval i den bemärkelse 

att respondenterna valdes ut av Stefan Roslund men dock på villkoren av de kriterier vi ställt . Vi 

ville intervjua större företag som regelbundet köper aktiviteter av Stora Blå för att vi få insikt om 

vad en aktör som är väl bekant med aktiviteter och upplevelser söker i framtiden. Att intervjua 

en kund som inte använder sig av aktiviteter eller upplevelser särskilt frekvent och därmed inte 

har så stor erfarenhet av dessa typer av arrangemang ansåg vi inte tillföra studien relevanta 

uppgifter. 

 

En av våra respondenter önskade att få vara anonym för att inte känslig information skulle läcka 

ut. Då fattade vi beslutet att alla respondenter presenteras under fiktiva namn. 
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I annat fall skulle den som har information om vilka personer som intervjuats ändå kunna 

urskilja respondenternas identitet. Anonyma respondenter medför att studiens trovärdighet och 

tyngd minskar, dock anser vi att respondenterna tenderar blir mer öppna och mindre 

återhållsamma med information.    

2.5 Sanningskriterier  

Vi har valt att genomföra en fallstudie, vilket innebär att vi gör en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. Ett fall kan röra sig om en individ, en grupp individer eller en organisation. Vid 

denna typ en studie utgår forskaren ofta från ett helhetsperspektiv och försöker finna så 

uttömmande och fullständig information som möjligt. Fallstudier kommer ofta till användning 

och fungerar bra när processer och förändring ska studeras (Patel & Davidsson, 1994, s.44). Vår 

fallstudie är även den som ovan nämnt avgränsad till en mindre grupp individer, Vd för Stora Blå 

Stefan Roslund och deras kunder. Vi utgick från ett helhetsperspektiv då vi genomförde en 

omfattande lägesanalys av företaget med omvärld samt kundernas förväntningar och 

efterfrågan på Stora Blås arrangemang under vinterhalvåret för att sedan kunna skapa 

scenarion.  För att bli kvitt säsongsberoendet krävs en förändring i företaget vilket vi 

presenterar förslag på genom olika scenarion framtagna ur intervjuer med Stora Blås kunder. 

Denna förändring är givetvis inte gjord över en natt utan något som växer fram i en process.  

 

Generaliserbarheten hos de resultat som kommer av en fallstudie beror på hur forskarna har 

valt sina undersökningsobjekt. Om forskaren identifierat en grupp och sedan slumpmässigt 

dragit de respondenter som ska studeras har forskaren möjlighet att diskutera resultatens 

giltighet för populationen som denne först utgick ifrån. Det är också möjligt för forskaren att 

välja respondenter som är så olika varandra som möjligt och utifrån resultaten för dessa 

diskutera generaliserbarheten i förhållande till en tänkt population (Patel & Davidsson, 1994, 

s.44). Vår studie bygger inte på slumpvist valda respondenter och därför har vi inte möjligheten 

att diskutera resultatets giltighet från de kunder vi utgick från. Alltså är inte vårt urval 

representativt för en viss population och därmed kan vi inte heller anta att resultatet speglar en 

viss kundgrupps åsikter. Detta beror delvis på att det inte ligger i studiens syfte att undersöka 

vad en viss grupp anser om ett generellt problem. Studien vi genomfört består av inte heller av 

intervjupersoner som är så olika varandra som möjligt utan av kunder utvalda av Stefan Roslund 

Vd för Stora Blå som matchade de kriterier vi hade ställt för studien. Eftersom studien är 

genomförd på ett specifikt företag med specifika kunder anser vi inte att samma reslutat skulle 

uppnås med ett annat företag med andra kunder. Det är med andra ord svårt att generalisera 

en kvalitativ studie, forskarna väljer istället att använda sig av andra metoder och begrepp bl.a. 

uttrycket överförbarhet vilket vi kommer att diskutera i nästa avsnitt.    
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Inom vetenskaplig forskning finns det olika typer av begrepp för att bedöma kvantitativa och 

kvalitativa studier. Forskarna föreslår två kriterier för denna kvalitativa bedömning, trovärdighet 

och äkthet. Trovärdigheten innefattar fyra olika delkriterier, det första är tillförlitlighet som 

motsvarar intern validitet, den andra är överförbarhet vilket är jämförbart med extern validitet, 

det tredje är pålitlighet som svarar mot reliabilitet och den fjärde är styrka och bekräfta som 

motsvarar objektivitet. Dessa kriteriers motsvarigheter finns i den kvantitativa forskningen 

(Bryman & Bell, 2003, s. 307). 

2.5.1 Trovärdighet 

2.5.1.1. Tillförlitlighet  

Om det finns många olika beskrivningar av en social verksamhet, är det trovärdigheten som 

avgör vilken bild läsaren får av studien. För att få känslan av tillförlitlighet krävs det att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att forskaren får bekräftat att denne 

uppfattat den sociala verkligheten som studeras på ett riktigt sätt. (Bryman & Bell, 2003, s.307) 

För att säkerställa att vi uppfattat det våra respondenter sagt under intervjun på ett korrekt sätt 

har vi skickat dem vårt empiriska material för de ska få möjlighet att göra rättelser och tillägg. Vi 

har också utfört vår studie i enlighet med de regler som finns.    

2.5.1.2. Överförbarhet 

Vår studie är av kvalitativ natur och har som denna typ av studie fokus på det kontextuellt unika 

och på betydelsen av den verklighet som studeras. Om resultaten av studien blir det samma vid 

en annan tidpunkt men i samma kontext beror på empirin. Kvalitativa forskare manas istället att 

göra uttömmande redogörelser och täta beskrivningar för att andra senare ska kunna göra en 

bedömning på hur pass överförbara resultaten är (Bryman & Bell, 2003, s.307). Vi ställer oss 

tveksamma till att resultatet av studien skulle bli det samma vid en annan tidpunkt men i 

samma kontext. Den åsikten kan styrkas och bekräftas genom att hänvisa till det Stefan Roslund 

uttryckligen sa under intervjun, att han inte hade varit lika pressad och negativ till Stora Blås 

situation om vi genomfört intervjun i januari. Därför har vi också fokuserat mycket på att göra 

en uttömmande tät beskrivning för att göra det möjligt för andra att bedöma hur pass 

överförbara resultaten är. Som vi redan nämnt är en fallstudie inte lika lätt att generalisera som 

en allmän studie, i synnerhet om den samma är kvalitativ. En kvalitativ fallstudie innefattar ett 

specifikt fall där undersökarna tolkar resultatet vilket är två förutsättningar som försvårar 

generaliseringar, således kan vi konstatera att vår studie är svår att göra allmängripande. Vi tror 

trots detta att det finns företag inom upplevelsebranschen som befinner sig i liknande sits som 

Stora Blå och därför kan dra nytta av arbetssättet i vår studie. Dock lär varje sådant företag 

behöva göra en analys om just deras förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.  
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2.5.1.3. Pålitlighet  

Med pålitlighet menas att forskaren intar ett granskande synsätt. Vilket innebär att fullständig 

redogörelse av forskningsprocessen skapas som innehållandes problemformulering, val av 

undersökningspersoner, anteckningar och så vidare. Detta gör det möjligt för andra att granska 

och bedöma kvalitén på de tillvägagångssätt som valts och hur de har tillämpats. Denna typ av 

granskning sker inte ofta på grund av att kvalitativa studier ofta medför en stor mängd data 

vilket för med sig en mycket krävande arbetsinsats (Bryman & Bell, 2003, s.307). För att göra 

studien pålitlig har vi försökt att göra processen och vårt tillvägagångssätt så tydligt som möjligt 

för läsaren. Detta genom att föra anteckningar under studiens gång, noga förklara hur vi gått till 

väga när vi utfört intervjuerna och motivera och beskriva de val vi har gjort i studien.   

2.5.1.4. Styrka och konfirmera 

Att styrka och konfirmera innebär att undersökaren är medveten om att det inte går att få en 

fullständigt objektiv bild, men försöker fastställa att hon/han har handlat i god tro. Det ska med 

andra ord vara uppenbart att forskaren inte avsiktligt låtit personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka utförandet och resultatet av studien (Bryman & Bell, 2003, s.307). Som vi 

nämnt tidigare föreligger det en risk i att en av författarna redan har en åsikt och uppfattning 

om utgångsläget för studien eftersom denna person arbetat för företaget. Trots detta har vi 

försökt att ha ett objektivt förhållningsätt till studien och ansträngt oss för att inte låta 

personliga värderingar påverka resultatet av studien. 

2.5.2 Äkthet     

Det andra grundläggande kriteriet för bedömning av en kvalitativ undersökning är som tidigare 

nämnt äkthet som liksom trovärdigheten har ett antal delkriterier. Äktheten har fem olika 

delkriterier som kallas rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk, 

autenticitet och taktisk autenticitet.( Bryman & Bell, 2003, s.308) Varje delkriterium innefattar 

en frågeställning som vi har besvarat utifrån vår egen studie. 

2.5.2.1 Rättvis bild 

Ger studien en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av 

människor som studerats (Bryman & Bell, 2003, s.309)? Det är svårt att veta om vi gett en rättvis 

bild av det som studerats, vad som anses som rättvist ligger till stor del i betraktarens ögon. I 

detta fall har vi låtit de som intervjuats ta del av materialet som framkommit av intervjun för att 

ge möjlighet till rättelser och tillägg. I och med detta har vi gett dessa personer chansen att 

uttrycka sin åsikt och tala om för oss om vi återgett intervjun på ett orättvist sätt.  

2.5.2.2 Ontologisk autenticitet 

Hjälper studien de personer som medverkat i undersökningen att komma fram till en bättre 

förståelse av miljö de lever i (Bryman & Bell, 2003, s.309)?  
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Vi tror och hoppas att Stefan Roslund Vd för Stora Blå får en bättre förståelse av den miljö 

företaget verkar i på grund av de lägeanalyser, intervjuer med kunder och framställande av 

scenarion vi utfört. Vi anser att det är mycket möjligt att vi har ett granskande och mer neutralt 

förhållningssätt till Stora Blå än Stefan. Det beror på att vi inte är lika insatta i företaget som 

Stefan och ser saker och ting med andra ögon.  

2.5.2.3 Pedagogisk autenticitet  

Har studien bidragit till att medverkande i undersökningen får en bättre uppfattning av hur 

andra personer i miljön upplever saker och ting (Bryman & Bell, 2003, s.309)? Åter igen tror vi 

att studien kan ha bidragit till att Stefan fått en tydligare uppfattning om hur kunderna 

uppfattar Stora Blå. Detta på grund av de intervjuer och lägesanalyser vi genomfört, men vi tror 

även att de scenarion vi skapat har en bidragande effekt. Vi tror dock inte att studien har 

bidragit lika mycket till att kunderna har fått en bättre uppfattning om andra personer i miljön.      

2.5.2.4 Katalytisk autenticitet 

Hur har undersökningen förändrat situationen för de som medverkat? (Bryman & Bell, 2003, 

s.309)? Situationen för kunderna har antagligen inte förändrats så mycket på grund av studien i 

sig. Dock kan studien medföra att kunderna påverkas i framtiden om resultatet leder till ett ökat 

utbyte mellan Stora Blå och kunderna. I bästa fall sker det som Stora Blå strävar efter, att berika 

företagen, stärka relationerna internt samt bygga upp varumärket och om så sker inträffar det 

en förändring i situationen för kunderna som medverkat i studien. Studien kan ha bidragit till att 

situationen för Stefan och Stora Blå har förändrats eftersom resultatet kan medverka till insikt 

om hur företaget ska bli kvitt säsongsvariationen. För Stora Blås del kan studien även ha bidragit 

till en större medvetenhet om kundernas åsikter och den miljön de verkar i.        

2.5.2.5 Taktisk autenticitet 

Har studien gjort att de som medverkat fått bättre möjlighet att vidta de åtgärder som behövs 

(Bryman & Bell, 2003, s.309)? I och med studien hoppas vi att Stora Blå har fått mer insikt i 

kundernas åsikter och uppfattningar om företaget och hur de ska bli kvitt säsongsvariationen. Vi 

tror och hoppas att de scenarion vi framställt ska på ett konkret sätt ge förslag på hur Stora Blå 

ska bekämpa säsongsvariationen.  

2.6 Våra intervjuer 

I denna del kommer vi att beskriva och presentera vilka typer av intervjuer vi gjort, hur vi 

konstruerat intervjuguiderna, hur själva intervjuerna gick till och bearbetningen av materialet 

som kom utav intervjuerna. Varje stycke inleds med en kort teoretisk introduktion av 

metoddelen som därefter presenteras och appliceras på vår studie. Vi har startat med att 

beskriva och diskutera varför vi valt att göra en kvalitativ intervju med ett semistrukturerat 

arbetssätt. Där efter har vi beskrivit hur vi använt oss av trattmodellen och en intervjuguide för 

upplägget på telefonintervjuerna. 
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Vidare har vi beskrivit och diskuterat vad som kännetecknar en intervju med en chef eftersom 

telefonintervjuerna genomfördes med Stora Blås Vd. Därefter har vi beskrivit nackdelar och 

fördelar med telefonintervjuerna vi genomfört och hur de gick till under intervjuprocessen.  

2.6.1 Kvalitativ intervju 

Intervjuer är enligt Bryman och Bell troligtvis den mest använda metoden i kvalitativ forskning. 

Det är intervjuns natur, att vara flexibel som gör den så tilltalande. Intervjuarna kan avvika från 

intervjuguiden och ställa nya frågor som en reaktion på respondentens svar. Det är också fullt 

möjligt att variera ordningsföljden på frågorna, men även att forumlera om frågan i sig. Detta 

gör att kvalitativa intervjuer tenderar att vara mer följsamma efter den riktning 

intervjupersonens svar går i. Det är viktigt då en kvalitativ intervjus fokus och intresse ligger i att 

undersöka respondenternas åsikter och uppfattning (2003, s. 360-361). 

 

Det blev ett självklart val för oss att genomföra en kvalitativ studie för att kunna undersöka och 

få en djupare förståelse för vilka preferenser Stora Blås kunder hade gällande köp av 

arrangemang även under vinterhalvåret. För att förstå kärnan till problemet intervjuade vi Stora 

Blås Vd Stefan Roslund och fick där med tillgång till hans åsikter, uppfattningar och synsätt 

rörande problemet med säsongsvariation.      

2.6.2 Semistrukturerad intervju 

Kvalitativa intervjuer kan variera beroende på vilket sätt forskaren väljer att lägga upp intervjun 

på. Det finns i huvudsak två olika typer av intervjuer, ostrukturerad och semistrukturerad. Den 

semistrukturerade intervjun innebär att intervjuaren har en lista över specifika teman som ska 

beröras under intervjun och respondenten ges frihet att utforma sina svar efter eget huvud. Att 

respondenten ges den friheten är viktigt eftersom dennes upplevelser är grundläggande vid 

förståelse och tolkning av händelser, mönster och beteenden. Intervjuaren ges också friheter, 

att ändra ordningen på frågorna och lägga till nya frågor (Bryman & Bell, 2003, s. 362-363). Då 

forskaren har ett tydligt fokus och vill utreda specifika frågeställningar kommer denne 

antagligen att använda sig av semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2003, s. 366).  

 

Vid vår kvalitativa intervju valde vi ett semistrukturerat arbetssätt med en intervjuguide 

bestående av teman som vi ville beröra under intervjun. Vi ville ge intervjupersonerna frihet att 

själva utveckla och utforma sina svar för att få nya infallsvinklar och information som vi från 

början inte räknat med. Vi vill också ge denna typ av frihet för att undvika att styra svaren eller 

ställa ledande frågor. Vi valde också detta sätt av arbetssätt för att kunna ändra ordningen eller 

omformulera frågorna och lägga till frågor beroende på intervjupersonernas svar. Det skulle 

hålla intervjun flexibel men samtidigt ge den informationen vi behövde för att genomföra 

studien och inte förlora fokus.  
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2.6.3 Trattmodellen 

Vid vår intervju med Stefan Roslund och Stora Blås kunder, utgick vi från trattmodellen med en 

semistrukturerad intervju. Enligt trattmodellen öppnas intervjun med öppna frågor där 

respondenten får mycket utrymme att svara. Därefter smalnar man av frågorna och gör de mer 

precisa för att få ut mer hårdfakta ur intervjun, ofta ber man respondenten beskriva mer 

isolerade händelser. I det tredje steget i trattmodellen kontrolleras svar som var otydliga, 

tvetydiga eller om respondenten har gett motstridiga uppgifter tidigare i intervjun. Intervjun 

närmar sedan sig slutet och man summerar tillsammans med respondenten intervjun och dess 

fakta, slutligen förklarar intervjuaren vad som är nästa steg i studien och om det finns några 

sista undringar (Kylén, 2004, s. 31-40).  

 

Vår intervju med Stefan Roslund följde trattmodellen genom att börja med öppna frågor där 

han fick beskriva sig själva och företaget Stora Blå. Detta för att vi som intervjuare skulle få en 

bild av personen vi talade med och företaget. Efter detta smalnade vi av intervjun något genom 

att ställa mer precisa frågor rörande yttre faktorer i samhället som kunde påverka företaget. För 

att samla in ytterligare information och precisera intervjun ställde vi mer specifika frågor om 

marknaden Stora Blå rör sig på. En sista avsmalning och gjordes då vi inriktade frågorna på 

företaget och kärnan till problemet, säsongsvariationen. Efter det avslutade vi intervjun och 

bestämde att vi skulle höras av veckan därpå.  

 

Våra intervjuer med kunderna började liksom den med Stefan på ett fritt och öppet sätt genom 

att intervjupersonerna fick berätta fritt om sig själva och förtaget de representerar. Efter 

inledningen smalnade vi av intervjun något genom att beröra frågor rörande yttre krafters 

påverkan på företaget under temat samhället. Vidare smalnar vi av intervjun ytterligare då vi 

behandlar frågor rörande marknaden som Stora Blå rör sig på, vilket är det andra temat. Tredje 

temat är företaget som behandlar mer specifikt frågor som rör Stora Blå som företag. Till sist 

ställer vi frågor om det sista temat framtiden, vilket rörde sig om utveckling och efterfrågan.  

2.6.4 Intervjuguide 

Vi har som vi tidigare nämnt valt att genomföra semistrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide uppbyggd av specifika teman för att tillgodogöra oss den samlade erfarenhet 

Stora Blå besitter om sin verksamhet och omgivning. Vi ville också få information om och från 

Stora Blås kunders preferenser gällande köp av aktivitet under vinterhalvåret. En intervjuguide 

ska förslagsvis innehålla ett antal teman eller områden som ska behandlas under en intervju. 

Viktigt är att frågorna under dessa teman ger information om hur respondentens upplevelser på 

ett flexibelt sätt. Frågorna bör alltså vara utformade så att respondenten tydligt kan återge sin 

bild eller upplevelse av verkligheten, men inte så styrda att det hindrar alternativa uppfattningar 

och tankar under intervjun (Bryman & Bell, 2003, s. 369). 
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 Med detta åtanken utformade vi en intervjuguide utifrån fyra teman som vi kallade, Samhället, 

Marknaden, Företaget och Framtiden. Under det första temat, Samhället, behandlade vilka 

yttre faktorer som kunde ha effekter på Stora Blå och även deras kunder.  Det andra temat, 

Marknaden, innehöll frågor rörande marknadsmässiga företeelser så som barriärer, substitut, 

kunder, konkurrenter, leverantörer och upplevelser. Under tredje, Företaget, behandlas frågor 

rörande säsongsvariation och SWOT. Vid intervjun med Stora Blås kunder lade vi till ytterligare 

ett tema, Framtiden, för att få information om hur kunderna ser på den kommande tiden. 

 

Fördelen med detta arbetssätt var att intervjupersonen gavs relativt stor frihet utforma svaren 

efter eget huvud. Detta var ett bra tillvägagångssätt för oss eftersom det gav möjligheten att 

hålla intervjuprocessen flexibel vilket i sin tur kan leda till ny information och andra infallsvinklar 

som vi inte räknat med. Samtidigt som denna typ av intervju gav utrymme för att få svar på 

frågor som vi ansåg nödvändiga för studien (Bryman & Bell, 2003, s.263-264). 

2.6.5 Att intervjua en chef 

När en chef ska intervjuas måste speciella aspekter tas i beaktning. Den status och makt 

personer på högre positioner ofta har kan bidra till att dessa ofta är svåra att få kontakt med. 

Att hitta en tid som passar båda parter kan ta mycket lång tid. Som intervjuare kan man be om 

en intervju både per telefon eller e-post/brev. En del rekommenderar båda formerna – till att 

börja med, ett telefonsamtal där rätt person för intervjun kontaktas och en kort presentation av 

ärendet görs. Efter telefonsamtalet skickas ett uppföljande brev med en kortfattad presentation 

studiens art, syfte och på vilket sätt den kan vara till fördel för organisationen. Några dagar efter 

brevet kommit fram genomförs ytterligare samtal där respondenten, i detta fall chefen ges 

möjlighet att ställa frågor till forskaren (Bryman & Bell, 2003, s.267-268). I vår studie 

intervjuades Vd:n för Stora Blå, Stefan Roslund. Vi valde att följa ovanstående 

rekommendationer genom att börja med ett introducerade samtal till Stefan, för att sedan 

skicka ett mail med ytterligare information rörande studien och sedan ytterligare ett samtal för 

att bekräfta tidpunkten för intervjuns genomförande och ge möjlighet till att ställa frågor. Som 

de flesta chefer har Stefan ont om tid vilket ledde till att vi fick sen access till våra respondenter, 

vi återkommer dock till detta i ett senare avsnitt. Samtliga intervjuade kunder hade också en 

chefsbefattning i någon form vilket ledde till att vissa av intervjuerna fick skjutas på grund av 

tidsbrist.    

2.6.6 Telefonintervju 

Tanken med denna studie var att vi skulle åka ner till Båstad och göra intervjuerna ansikte mot 

ansikte med Stora Blå och deras kunder. På grund av finansiella problem kunde vi inte göra det 

och således blev den bästa lösningen att göra telefonintervjuer istället.  
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Det finns både fördelar och nackdelar med denna typ av intervju. En fördel är att det blir mycket 

billigare att genomföra en telefonintervju och en annan kan vara att intervjuaren inte kan 

påverka intervjupersonen i lika stor utsträckning (Bryman & Bell, 2003, s. 140). Ett billigare 

alternativ till att göra intervjuerna ansikte mot ansikte var precis det vi sökte, därför blev 

telefonintervjuer den bästa utvägen för oss. Att denna typ av intervju minskar felkällor så som 

att intervjuaren påverkar intervjupersonen fick vi på köpet. Telefonintervjuer har emellertid 

också nackdelar vid en jämförelse med personliga intervjuer. Intervjuarna kan inte se den 

person de intervjuar, vilket gör att de inte kan läsa av varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk 

och därmed inte uppfattar t.ex. undran eller osäkert om en fråga. Vid en intervju med ett 

företag är det viktigt att rätt person intervjuas, då det kan personer med speciella egenskaper 

eller positioner som eftersöks (Bryman & Bell, 2003, s. 140). Under en telefonintervju kan det 

vara svårt att avgöra om det är rätt person som intervjuas (Bryman & Bell, 2003, s. 141). 

Svagheten med att inte kunna se varandras kroppsspråk och ansiktsuttryck var inget vi kunde 

göra mycket åt. För att vara säkra på att vi fick tala med rätt person vid intervjuerna med 

kunderna var vi noga med att få ett för och efternamn på personen som hade kunskap om deras 

kontakter med Stora Blå.              

2.6.7 Hur gick intervjun till? 

Vi den första intervjun med Stefan Roslund ringde vi upp honom på hans kontor via skype och 

presenterade studien mer precist även om han var väl insatt i förfarandet och syftet. Stefan var 

väldigt tillmötesgående och avslappnad innan, under och efter intervjun. Svaren vi fick på 

frågorna var väldigt målande och samtidigt väldigt rik på den information vi behövde. Innan 

intervjuns genomförande diskuterade vi vilka svar vi skulle kunna tänkas få på våra frågor. 

Under intervjun, särskilt under första temat Samhället fick vi en del svar som vi inte räknat med. 

Vi hade inte anat att det var så pass många yttre faktorer som påverkade Stora Blå, vilket gjorde 

att vi fick ny information och nya infallsvinklar att bearbeta. Vi valde att medverka båda två 

under intervjun för att båda skulle kunna tillgodogöra sig informationen som vi fick ta del av. Vi 

valde också att spela in intervjun för att kunna lyssna på den flera gånger och för att kunna 

transkribera intervjun.     

 

Access handlar om tillgången till data och information. För att motivera informatörerna bör man 

som intervjuare lägga ner tid på den inledande kontakten. Detta på grund av att nyttan för 

intervjupersonen kan vara avgörande för accessen till visst företag. Hur tidskrävande och 

inträngande studien är påverkar också accessen till företag (Johansson-Lindfors, 1993, s.136-

137). Accessen till respondenterna fick vi väldigt sent på grund av att vi erhöll 

kontaktuppgifterna till kunderna i ett sent skede i studien. Detta berodde på att Stora Blå skulle 

ta fram lämpliga intervjuobjekt samt ett pressat tidschema. För att motivera Stora Blås kunder 

att delta i intervjuerna skickade vi ett brev där vi förklarade studiens och intervjuns syfte samt 

hur tidskrävande det skulle vara, för att de skulle vara välinformerade innan intervjutillfället.  
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Trots detta bad flera av intervjupersonerna om att få senarelägga intervjutillfället på grund av 

tidsbrist, vilket i sin tur ledde till ett för oss mer pressat tidschema. Genomförandet av 

intervjuerna gick bra och intervjupersonerna var hjälpsamma och verkade avspända.      

Intervjuerna med kunderna tog ungefär 30- 45 minuter och intervjun med Stora Blås Vd Stefan 

Roslund tog något längre tid, ungefär 90 minuter.  

 

Vi har valt att inte referera till intervjuerna i empirin på grund av att vi anser att det tydligt 

framgår vem som säger vad. Detta eftersom vi har presenterat materialet som framkommit ur 

intervjuerna uppdelat efter intervjupersoner.   

2.7 Bortfall 

En felkälla kan uppstå då individerna för intervjuer väljs ut t.ex. då vissa av respondenterna 

vägrar att samarbeta eller inte kan hittas för en intervju (Bryman & Bell, 2003, s.111). I vår 

studie fick vi ett bortfall i form av en respondent som inte kunde avsätta tid för intervju på 

grund av tidsbrist. Detta medförde att vi fick fyra respondenter istället för fem som vi från 

början hade tänkt vilket resulterade i att ett intressant tillskott till studien uteblev. I och med att 

detta företag var en större konferensarrangör så anser vi att deras insikter och åsikter tillfört 

mycket till studien.  

2.8 Litteratursökning 

Vid sökningen efter litteratur till vår teoretiska referensram har vi använt oss av Umeå 

Universitetsbiblioteks sökmotor ALBUM för att hitta tryckta böcker. Vi har också använt oss av 

bibliotekets informationsökning i databaser för att hitta vetenskapliga. Flest sökningar gjorde vi i 

databaserna Emerald och Business Source Premier. De sökord vi använt oss av är Seasonal work 

load, Shifting work load, Seasonal demand, Stochastic demand, Intermittent demand, 

Intermittent work load, season-wise, Biased workload, Adaption strategy, Event management 

and seasonality, Event marketing and seasonality, Aggregate planning, Aggregated demand, 

Corporate strategy, Experience, säsongsbetonad, säsongsvariation, eventmarknadsföring, 

upplevelser, Blue Ocean, PESTEL och Five Forces. Vi studerade först artiklarnas abstract och 

syfte för att få ett grepp om den aktuella artikeln var relevant för vår undersökning. Om så var 

fallet gick vi vidare och begrundade artikeln mer ingående.  Då vissa artiklar refererar till samma 

bok eller vid upprepade tillfällen har vi också gått vidare och sökt upp den aktuella boken, på så 

sätt har artiklarna hjälpt oss i vårt arbeta att hitta relevanta tryckta teorier.  
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3. Teoretisk referensram   

I detta kapitel presenteras och diskuteras de studier vi har använt oss av. Vi har använt oss av 

teorier inom strategi, upplevelser, scenarioplanering och säsongsvariation för att angripa vårt 

syfte och problem. Dessa teorier har också legat till grund för utformandet av den intervjuguide 

som varit rättesnöre under de intervjuer som vi genomfört. För att få tydligare översikt av teorin 

har vi delat in den i fyra teman. Det första temat är samhället där PESTEL ingår, andra temat är 

marknaden och innefattas av Five Forces, Blue Ocean och Upplevelser och det tredje temat har 

vi kallat för företaget som omfattas av SWOT-analysen och säsongsvariation. Det sista och 

fjärde temat är framtiden och ska behandlas med hjälp av scenario planering.     

 

Nedan kommer vi att presentera vårt första tema, samhället och den tillhörande teorin PESTEL. 

Denna teori är ett verktyg som används för att identifiera yttre faktorer som kan påverka 

företaget. Vi har valt att använda oss av denna teori för att vi anser det vara viktigt att vara 

medveten om yttre krafter eftersom Stora Blå har begränsade möjligheter att påverka dessa 

faktorer.  

3.1 PESTEL 

Enligt Johnson, Scholes och Whittington (2009) är PESTEL ett verktyg som kan användas för att 

identifiera faktorer som påverkar särskilda strategiers reslutat. Förkortningen PESTEL står för 

political, economic, social, technological, environmental och legal. Political framhäver 

regeringens roll; Economic står för ekonomiska faktorer så som valutakurser, affärscykler och 

andra mått och indikatorer på ekonomisk tillväxt; Social innefattar förändring av kultur och 

demografi t.ex. en åldrande befolkningen eller en förändring i befolkningsmönster; 

Technological inkluderar innovationer så som internet, nano-teknologi eller ökad användning av 

kompositmaterial; Environmental står för miljöfrågor så som förorening och hantering av avfall; 

Legal omfattar rättsliga förhinder eller förändringar t.ex. lagstiftning rörande hälsa och säkerhet 

eller restriktioner gällande företagsfusioner eller förvärv. För ledningen i ett företag är det 

viktigt att ha kännedom om och analysera hur dessa faktorer förändras och hur de sannolikt 

kommer att förändras i framtiden (s. 25-27). 

 

Istället för att förlora sig i detaljer är det viktigt att ledningen ser helheten och identifierar 

nyckelfaktorerna till förändring. Dessa faktorer är sannolikt de som har en betydande effekt på 

strategins reslutat. Vid en identifiering av typiska nyckelfaktorer bör ledningen tänka på att 

dessa kan variera kraftigt mellan industrier. En klädkedja blir avsevärt mer påverkade av trender 

som är en del av de sociala faktorerna, medans ett företag som ägnar sig åt försäljning av 

tekniska produkter lär bli mer influerade av tekniska innovationer. En identifiering av dessa 

nyckelfaktorer hjälper ledningen att fokusera på de PESTEL-faktorerna som är viktigast och som 

kräver högsta prioritet.  
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Utan en klar identifiering av nyckelfaktorerna till förändring kommer ledningen inte kunna ta de 

beslut som kan generera i ett effektivt arbetssätt (Johnson et al., 2009, s.27). Vi anser att PESTEL 

är en bra utgångspunkt för att fastställa Stora Blås strategiska förutsättningar när den här 

studien tar sin början. Det ger oss möjligheten identifiera yttre faktorer som är relevanta och 

påverkar verksamheten och dess utformning.  

 

Ovan har vi sett hur makroekonomiska krafter påverkar resultatet av organisationers strategi 

inom vårt första tema, samhället. Nedan kommer vi att presentera det andra temat, marknaden 

med teorierna Five Forces, Blue Ocean och Upplevelser, detta för att göra oss bekanta med 

ytterligare faktorer som även dessa har en betydande effekt på företaget. 

 

I alla typer av organisationer är det viktigt för ledningen att ha kunskap ur ett strategiskt 

managementperspektiv om kurrenskrafterna inom branschen, detta för att dessa krafter 

påverkar sannolikheten för framgång eller misslyckande (Johnson et al., 2009, s. 29).   Därför 

kommer vi nu gå närmare in på Michael Porters Five Forces Framework för faktorer som 

påverkar en organisation.  

3.2 Five Forces Framework 

Porters Five Forces Framework är utvecklad för att värdera konkurrensraften hos olika 

industrier. Porters teori kan bidra med en värdefull startpunkt i arbetet med strategier även då 

profit kriterier inte går att applicera. Five Forces framework består av: the threat of entry into an 

industry; the threat of substitutes to the industry’s products and services; the power of buyers of 

the industry’s products and services; the power of suppliers into the industry; and the extent of 

rivalry between competitors in the industry. Det essentiella budskapet är att där nivån på Five 

Forces är hög där är det också svårt att slå sig in på marknaden. Konkurrensen är helt enkelt för 

hård för att kunna ta sig in på marknaden. Nedan presenteras Five Forces olika beståndsdelar 

lite grundligare (Johnson et al., 2009, s 30). 

3.2.1 The threat of entry  

Hur lätt eller svårt det är att slå sig in på en marknad beror naturligtvis på graden av konkurrens. 

Svårigheten beror på omfattningen av barriärerna till inträde på marknaden. Barriärerna är de 

faktorer som debutanter behöver komma över för lyckas på marknaden. Höga barriärer är alltså 

bra för de organisationer som redan har en position på marknaden, eftersom det skyddar dem 

mot nya konkurrenters inträde på marknaden. Exempel på barriärer kan vara: (Johnson et al., 

2009, s. 30) 

 

• Access to supply or distribution channels. I många branscher har producenterna haft 

kontrollen över utbuds- och distributionskanalerna, ibland genom ett direkt ägande eller 

genom leverantörs- eller kundlojalitet  
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• Expected retaliation.  En hämnd eller vedergällning kan ta formen av ett priskrig och bara 

vetskapen om detta kan vara skrämmande och fungera som en barriär.  

• Legislation or government action. Restriktioner i form av lagar gällande inträde på 

marknaden sträcker sig från patent på innovationer, regleringar på marknaden till 

direkta statliga handlingar. Naturligtvis när organisationer känsliga och lättpåverkade av 

förändringar i dessa typer av skydd. Detta på grund av att en förändring kan få stora 

effekter för en organisations verksamhet.    

•  Differentitation. Med detta menas att ett företag erbjuder en produkt eller service med 

ett värde som uppfattas vara högre än konkurrenternas (Johnson et al., 2009, s. 32). 

3.2.2 The threat of substitutes  

Substitut är produkter eller tjänster som erbjuder liknande produkter eller tjänster som ett 

annat företag, men under en annan process. Ledningen tenderar ofta att fokusera allt för 

mycket på konkurrenter och bortser från hotet som kommer av substitut varor eller tjänster. 

Substitut kan minska efterfrågan när kunderna byter till andra alternativ och det kan till och 

med resultera i att produkten eller tjänsten blir inaktuell. Endast risken för att kunderna ska 

byta till ett annat alternativ kan ge effekt på industrins priser. (Johnson et al., 2009, s. 32) 

 

Det finns två viktiga faktorer gällande substitut som företagen och ledningen bör ha i åtanke.  

• Ett substitut är fortfarande ett hot även om varan eller tjänsten är dyrare, så länge den 

erbjuder en fördel som kunden värderar högt. Med andra ord är det förhållande mellan 

pris och prestation som har betydelse.  

• Substitut som inte är en konkurrent inom industrin bör inte förväxlas med konkurrenter 

inom industrin. Detta tvingar ledningen att se utanför deras industri efter ytterligare hot 

och konkurrens.  

• Ett substitut kan också uppstå då kunden själv utför det som företaget erbjuder 

(Johnson et al., 2009, s. 33). 

3.2.3 The  powers of buyers 

Kunder är naturligtvis nödvändigt för att ett företag ska överleva. Stundtals har dessa kunder, 

även kallad köparna, makt i förhandlingsskedet vilket förstås påverkar leverantörerna. Detta 

sker sannolikt under dessa förhållanden.  

• Concentrated buyers. Då några få kunder står för majoriteten av köpen, ökar deras 

makt över företaget.  

• Low switching costs. Då kunder enkelt kan byta från ett företag till ett annat, har de en 

stark förhandlingsposition.  

• Buyer cometition threat. Då kunderna har möjligheten att utföra tjänsten eller skapa 

produkten själva har de en stark förhandlingsposition. Detta kallas backward vertical 

integration (Johnson et al., 2009, s. 33).  
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3.2.4 The power of suppliers 

Leverantörer är de som förser organisationen med vad som behövs för att producera en vara 

eller tjänst. Faktorerna som ökar leverantörernas makt är det motsatsen till de faktorer som 

ökar kundernas makt, således är leverantörernas makt sannolikt högst när: 

 

• Concentrated suppliers. Makten hos leverantörer ökar då det endast finns ett fåtal av 

dessa på marknaden. Det ger leverantörerna makten att dominera över kunderna.  

• High Switching costs. Om det är dyrt att byta från en leverantör till en annan kommer 

kunden att bli beroende och relativt maktlös mot leverantörerna. Kunder är villiga att 

betala för att slippa problem och det är leverantörerna medvetna om.  

• Supplier competition threat. Leverantörernas makt ökar då de har möjligheten att 

utesluta mellanhänder i processen (Johnson et al., 2009, s. 34). 

3.2.5 Competitive rivalry 

Konkurrenter är organisationer som producerar liknande produkter eller tjänster åt samma 

kundgrupp. Precis som tidigare nämnda Forces finns det ytterligare faktorer som direkt påverkar 

graden av konkurrens i en industri.  

• Competitor balance. När konkurrenter är av ungefär samma storlek finns det risk för 

intensiv konkurrens, då den enda parten försöker dominera den andre. Detta i motsats 

till industrier med få stora aktörer kommer de mindre konkurrenterna försöka nischa 

sig för att de inte resurserna att utmana de större aktörerna.  

• Industry growth rate. Under en tid av stark tillväxt kan organisationer växa med 

marknaden. I en motsatt situation med låg eller ingen tillväxt sker en organisations 

tillväxt på bekostnad av en annan. Marknader med låg tillväxt är därför ofta associerade 

med priskrig och låg lönsamhet.  

• Low diffrentiation. När likheten mellan produkterna eller tjänsterna är stor är det att 

hindra kunderna från att byta till ett konkurrerande företag. Den enda sättet för 

företagen att konkurrera ut varandra är genom priset (Johnson et al., 2009, s 35).  

 

När Five Forces används är det viktigt att ledningen inte bara listar dessa utan även fastställer 

industrins attraktionskraft. Analysen bör fastställa om det finns möjlighet att slå sig på 

marknaden eller inte.  

 

Det finns även kritik till Porters sätt att tänka och resonera. På nästa sida presenteras en kort 

sammanfattning av Porters Five Forces och kritik till denna samt andra sätt att hantera 

konkurrens.   
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Porter väljer att utvärdera företagets position på marknaden i relation till olika 

konkurrenskrafter.  

• Hinder för nyetableringar 

• Hur sannolikt det är att nya företag eller innovationer kommer in på marknaden  

• Kundernas styrka i förhållande till företaget  

• Leverantörernas styrka i förhållande till företaget  

• Rivaliteten på marknaden. (Bengtsson et al., i Jönsson & Strannegård, 2009, s.128)  

 

Företagets position ska, med hjälp av det strategiska ledarskapet formas i förhållande till 

konkurrenskrafterna och försöka skapa så fördelaktiga förhållande som möjligt. Porter fokuserar 

särskilt på tre strategier: Kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Porter 

koncentrerar sig på konfrontation och konkurrens, men det finns annan strategilitteratur som 

istället föreslår ett annat fokus, minska konkurrensen genom att skapa nya marknader. (Jönsson 

& Strannegård, 2009, s.129) 

 

En studie gjord i Kina visar att Porters Five Forces har mycket liten effekt på verksamheten. Om 

ledningen ser bortom Porters allt för smala fokus på konkurrens visar de så kallade ”nya Five 

Forces” att lokalisering, organisation, ledarskap, affärsklimat är avgörande för ett företags 

framgångar. Ledningen måste som en central strategisk plan uppmuntra entreprenörskap och 

nya innovationer för att kunna navigera sig på nya marknader (Wang & Chang, 2009, s. 53). 

Porters teorier kommer vi att nyttja i analysen om vilka möjligheter Stora Blå har att bryta nya 

marknader och hur de positionerar sig gentemot konkurrenter och substitut. Porters 

strategiteori, och kritiken till den, är en viktig länk för att kunna besvara vår frågeställning 

utifrån olika teoretiska vinklingar.  

 

Ibland är det enda sättet att vinna över konkurrenterna att ge upp försöken i att slå dem och 

istället utforska det som kallas blåa oceaner. Blå oceaner är okända marknadsutrymmet, en 

bransch som ännu inte existerar. För att få tillgång till  nya tillväxt- och vinstmöjligheter är det 

viktigt att företagen skapar blå oceaner (Kim & Mauborgne, 2005, s.16).   

3.3 Blå Oceaner  

För kunna släppa fram en Blå Ocean krävs en unik och exceptionell värdekurva. Det första som 

kännetecknar en bra strategibild är fokus, det vill säga, företaget behöver inte sprida ut sina 

krafter på alla konkurrensfaktorer. Det andra som karaktäriserar en bra strategibild är formen 

på dess värde kurva divergerar från andra aktörer på marknaden, med andra ord resultatet av 

att söka sig till andra alternativ istället för att jämföra sig med konkurrenterna. Ett tydligt motto 

för den strategiska profilen är även det något som kännetecknar en bra strategi. 
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 En effektiv Blå Ocean-strategi formulerad i en värdekurva, har tre karaktärsdrag som förstärker 

varandra: fokus, divergens och ett engagerande motto. Om ett företags strategi inte 

kännetecknas av dessa egenskaper blir strategin oklar, odifferentierad, svår att förmedla och 

tenderar till att bli kostsam (Kim & Mauborgne, 2005, s.49). För att få en tydligare bild av hur en 

värdekurva ser ut har vi infogat en illustration nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den differentierade värdekurvan (Kim & Mauborgne, 2005, s.52) 

 

Figuren ovan är kommer från boken Blue Ocean och ger exempel på hur Cirque du Soleil har 

utvecklat ett unikt kundvärde som skiljer sig från andra mer traditionella cirkusar. Konceptet 

bygger på att föreställningen liknar mer en teaterföreställning eller musikal och vänder sig 

främst till vuxna människor. Dessutom har cirkusen valt bort konceptet med tält för att kunna 

sätta upp sina föreställningar i städerna. Det medför att cirkusen har tagit bort alla djur, dels för 

att det är kostsamt men också för att lokalerna inte är anpassade för djuren. Förutom detta är 

det även moraliskt tveksamt i många människors ögon. De unika värden som cirkusen har lagt 

till är musik, konstnärskap och dans. Priset är dock lite högre, ungefär som en teaterbiljett (Kim 

& Mauborgne, 2005, s.51-53).  
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3.3.1 Fokus  

En strategi bör ha ett mycket tydligt mål och företagets strategiska profil eller värdekurva ska 

visa detta. Ett sätt fokusera företagets strategiska profil kan vara placera kapital på utvalda 

faktorer istället för att investera på alla fronter. För att undvika en olönsam investering bör 

företaget i fråga välja ut fokusområden där kapitalet placeras istället för att sprida ut det på 

olika verksamhetsområden. Detta för att undvika att konkurrenternas åtgärder hade fått styra 

samt att en utspridd satsning ofta inte gör någon faktisk skillnad (Kim & Mauborgne, 2005, s.50).  

3.3.2 Divergens  

När ett företags strategi utarbetas som en respons på konkurrenterna tappar företaget sina 

egna unika egenskaper. När företag använder sig av de fyra åtgärderna eliminera, reducera, öka 

och skapa gör de sina profiler divergerade jämfört med andra aktörer på marknaden (Kim & 

Mauborgne, 2005, s.51).  

3.3.3 Engagerande motto 

En god strategi har också ett klart och engagerande motto. Mottot ska innefatta ett tydligt 

budskap om utbudet, men även tala sanning så att kunderna inte tappar förtroendet och 

intresset för företaget. Företagets värdekurva bör skilja sig mot andras och innehålla nya inslag 

hämtade utanför den värld där de normalt befinner sig (Kim & Mauborgne, 2005, s.51-52). 

 

Upptäckten av blå oceaner sker oftast vid experimentering av innovativa attribut, där ledningen 

har hjälp av de fyra åtgärderna eliminera, reducera, öka och skapa för att generera och designa 

dessa attribut. Det är relativt enkelt att se vilka attribut som ska elimineras, reduceras, ökas 

eller skapas, den riktiga utmaningen uppstår när ett unikt värde ska skapas för nya kunder. 

Detta unika värde skapas inte genom att jämföra nuvarande konkurrenter. Detta görs istället 

enligt författarna genom att kombinera två eller fler värdeskapande logiker, detta för att göra 

det möjligt för ledningen att sätta samman ett flertal attribut och skapa unika erbjudanden. Det 

finns tre typer av värde som ett företag kan erbjuda sina kunder, industriell effektivitet, 

nätverksservice och kunskapsintensitet (Norman & Ganesh, 2009, s.13). Industriell effektivitet 

innebär att en större volym produceras till ett lägre pris för kunderna.  Nätverksservice går ut på 

att företaget kopplar samman kunder med andra aktörer i organisationens nätverk. Den sista, 

kunskapsintensitet innebär att företaget skapar skräddarskydda erbjudande för att matcha 

kundernas specifika behov (Norman & Ganesh, 2009, s. 15).  

 

Om ett företag inte är nöjd med lönsamheten räcker det inte med att ändra spelreglerna, en 

förändring av spelet som helhet måste ske. Som nämndes ovan finns det tre tillvägagångssätt 

att förändra spelet som helhet: Den första strategin är att sänka priserna genom industriell 

effektivitet, den andra är förbättra erbjudandet genom att skräddarsy det enligt kundens 

önskemål och den tredje och sista är att koppla samman kunder med andra aktörer inom 
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nätverket. Företag som lyckas kombinera två eller fler av dessa tillvägagångssätt på ett 

fördelaktigt sätt har en högre sannolikhet att lyckas i den blå oceanen (Norman & Ganesh, 2009, 

s. 18).  

 

Skillnaden mellan dessa sätt att tänka är att Porter fokuserar på konkurrensen och vill vinna 

kampen om kunderna. Kim och Mauborgne vill istället skapa analytiska verktyg som gör det 

möjligt för företagen att komma bort från konkurrensen till att istället ge unikt erbjudande.  

De koncept och teorier som är beskrivna ovan kan tillämpas för att ge förståelse för faktorer 

som påverkar marknaden som helhet, oavsett bransch. För ett företag som Stora Blå som är 

verksam inom upplevelseindustrin vore det lämpligt att ge en mer nyanserad bild för vilka 

begrepp, teorier och framtidssyn som är rådande inom just denna bransch. Likt Blue Ocean 

teorin, som understryker vikten av ett differentierat utbud gentemot sina konkurrenter, pekar 

upplevelseteorier i mångt och mycket i samma riktning. 

3.4 Upplevelser 

3.4.1 Kort historik om upplevelser  

För trettio år sedan spenderade vi hälften av inkomsten på materiella ting, men idag bara en 

tredjedel. Med stigande levnadsstandard och inkomster investerar vi en allt större del av vår 

inkomst på upplevelser. Ett problem i detta är att hur rika vi än blir kan vi bara ”äta” upp till en 

viss nivå och när vi blir ”mätta” blir det allt svårare att köpa nya ting. När kunden köpt allt denne 

behöver kommer intresset istället riktas mot att konsumera upplevelser (O’Dell, 2002, s. 33).   

 

3.4.2 Vad är en upplevelse?  

Varor och produkter är utbytbara och påtagliga, tjänster immateriella medans upplevelser är 

minnesvärda (Pine & Gilmore, 1999, s. 12).  När en person köper en service, betalar han/hon för 

immateriella aktiviteter som görs för dennes räkning. När en person istället köper en 

upplevelse, betalar han/hon för att få delta i en aktivitet att minnas som ett företag ansvarar för 

(Pine & Gilmore, 1999, s. 2). Upplevelser existerar inte bara, människor skapar dem tillsammans 

genom att inverstera tid och pengar i dem (O’Dell, 2002, s. 13). Företag erbjuder nu mera alltid 

en upplevelse lagrad i varan eller tjänsten kunden köper. Större, bättre, snabbare, mer 

personliga och framför allt mer unika upplevelser är det företagen strävar efter att erbjuda sina 

kunder (O’Dell, 2002, s. 13).  

 

För att nå framgång i dagens värld måste företagen känna till följande: För det första måste de 

känna till vad kunderna vill ha och för de andra måste de känna till att marknaden den verkar på 

ständigt förändras.  Nu är det inte tillräckligt med att erbjuda en tjänst, företagen måste även 

erbjuda en upplevelse till de varor/tjänster de säljer (O’Dell, 2002, s. 14).   
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Mossberg (2003) skriver i sin bok ”Att skapa upplevelser - från ok till wow” att 80-talets paroll 

om att det var servicekvaliteten som differentierade en produkt eller tjänst från en annan har 

skiftats till att företag nu försöker förmedla mervärden kring sin kärnprodukt. Företag adderar 

allt oftare en upplevelse till sitt erbjudande för att få gratisreklam genom word of mouth, bygga 

relationer med sina kunder eller öka återköpsfrekvensen (s. 39).  

 

Mossberg utvecklar det här i tre olika strategier för att öka kundens tillfredställelse och ge 

denne mervärden. Dessa tre strategier benämns som Förstärkande av nöjesinslaget, En 

samtidighet avseende nytta och nöje och Kunden ges något extra.  Med Förstärkande av 

nöjesinslaget menas att en produkt, tjänst eller en plats paketeras för att skapa en image och 

förstärka dess attraktionskraft. Precis i likhet med det faktum att en fysisk produkt paketeras på 

ett visst sätt för att förmedla ett budskap eller en image kan också en upplevelse eller en tjänst 

marknadsföras med en viss framtoning. Denna image kan byggas upp kring tillgångar som finns i 

utbudet såsom arenor, konferenslokaler, attraktioner, hotell, konserter och andra händelser. Ett 

hotell kan till exempel anordna en specifik konsert eller föreläsning för att framtona sin image. 

Att ge en samtidighet av nytta och nöje bygger på idén att man kan förena nytta med nöje. 

Detta har blivit mycket populärt på senare tid och exemplen är många; bokaffärer huserar ofta 

ett litet kafé så att man i lugn och ro kan läsa en bok och dricka en kopp kaffe, på flyg-, tåg och 

bussresor har tillgängligheten till internet blivit väldigt god för att du som passagerare ska kunna 

göra något konstruktivt av din tid eller underhållas. Ökningen av aktiva semesteralternativ är 

också ett bevis på att detta mönster blivit allt vanligare (s.40-43).   

 

En vanlig paradigm inom service har länge vara att man måste motsvara kundens förväntningar, 

allra helst överträffa dem. Mossberg är inne på samma spår när hon skriver om att ge kunden 

något extra, hon menar att kunden ska få en omvälvande upplevelse och något helt som är 

utöver det de hade förväntat - en wow effekt (Mossberg 2003, s. 41-45). Dock har Grönroos 

(2008) en väldigt bra synpunkt på detta då kunden kan förvänta sig att bli hänförd och 

överraskad nästa gång den återvänder varpå leverantören måste överskrida den förra 

upplevelsen. Om leverantören inte lyckats med detta riskerar denne istället att få en missnöjd 

kund och att hela tiden sträva efter att toppa en föregående upplevelse är ingen hållbar 

utveckling (s 33, 50).  

 

Mossberg (2003) anser att det pågår ett paradigmskifte i marknadsföringen. Från att ha varit 

fokuserad på att massproduktion handlar det idag mer om att skräddarsy en produkt till 

individen eller ett visst segment. Det är här upplevelser kommer in i bilden. Precis som Pine och 

Gilmore menar Mossberg att en adderad upplevelse till ett erbjudande inte bara höjer värdet på 

den samma utan gör den mer konkurrenskraftig och skapar en närmre relation till kunden (s. 

183- 184).   
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3.4.3 Imagens roll i upplevelsen 

Mossberg (2003) betonar också vikten av image för ett företags försäljning och gestaltning. 

Imagen är viktig därför att den förmedlar förväntningar, påverkar uppfattningar och den är 

något att förhålla sig till för kunder såväl som för anställda. En stark image kan också påverka 

kunderna i deras beslutsprocess och stärka deras förtroende för företaget. Image fyller också 

funktionen som separator i den meningen att den kan bidra till att differentiera sig från 

likvärdiga produkter och tjänster. (s. 167- 168)  

 

Grönroos (2008) ser imagen som ett filter eller stötdämpare där en god image kan fungera som 

ett skydd vid en dålig serviceupplevelse. En god image har ett visst kapital som kan dämpa en 

negativ upplevelse men som börjar förbrukas om fler negativa upplevelser upprepas (s.187 ). 

Mossberg (2003) ser ett tydligt mönster mellan god image, word of mouth och upplevelser 

vilket stärker resonemanget om imagens roll i ett lyckat servicekoncept (s. 181).  

 

Ovan har vi behandlat teorier under temat marknaden, nedan ska vi fortsätta att behandla 

ytterligare teorier men nu under temat Företaget. Under detta tema behandlas teorierna SWOT-

analys och Säsongsvariation. 

 

Nästa viktiga steg i processen mot att få en tydlig bild av företaget blir att identifiera Styrkor, 

Svagheter, Möjligheter och Hot i en så kallad SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). (Johnson et al., 2009, s. 50). Denna typ av analys anser vi vara väsentlig 

för att Stora Blå ska få en uppfattning om vart de befinner sig idag och vad som kan komma att 

påverka dem i framtiden. Det är också av vikt att undersöka vad företaget själv ser som styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot för att jämföra om denna uppfattning stämmer överens med 

kundernas uppfattning eller ej.  

3.5 SWOT 

SWOT-analysen delas upp i två delar, intern (Strengths, Weaknesses) och extern (Opportunitites, 

Threaths). En SWOT-anlys är enligt författarna: Strengths – En resurs eller kapacitet som 

organisationen kan använda för att nå sina mål, Weaknesses – En begränsning, brist eller defekt 

i organisationen som hindrar dem från att uppnå sina mål, Opportunities – En fördelaktig 

situation i organisationens miljö, Threats – En ofördelaktig situation i organisationens miljö som 

kan komma att hindra dem att uppnå målen. Handlingar bör tas utifrån SWOT-analysens delar 

och ska medföra att styrkorna byggs på, en eliminering av svagheterna sker, utnyttjande av 

möjligheterna och mildra effekterna från hoten (Karppi, Kokkonen, Lähteenmäki-smith, 2001, 

s.15-16).   
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SWOT-analysen är ett mycket användbart verktyg då företaget vill mäta och jämföra sina 

Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. För att företaget ska kunna tillgodogöra sig fördelarna 

med analysen måste göras på rätt sätt (Johnson et al., 2009, s. 81). Kotler, Armstrong, Saunders 

och Wong (1996) menar att ledningen bör identifiera de största hoten och möjligheterna 

företaget står inför. Syftet med analysen är att hjälpa ledningen att förutse framtida 

förändringar som kan påverka företaget. Alla hot kommer att skapa olika effekter hos företagen, 

därför bör ledningen fokusera och utveckla planer på hur de ska möta de allvarligaste hoten. 

Möjligheterna uppstår när förändringar och utveckling sker till företagets fördel, men det 

medföljer också risker. En förändring eller utveckling kan resultera i en möjlighet eller ett hot 

beroende på företagets styrkor (s. 79-82).  

 

När styrkor och svagheter diskuteras är det viktigt att fokus ligger på de faktorer som direkt kan 

påverka företagets framgång, blir listan för lång tappas fokus på det som är viktigt. Styrkor och 

svagheter är relativa, inte absoluta. Information rörande styrkor och svagheter ska vara 

baserade på fakta, eftersom ett misslyckande i förståelse kring dessa kan vara avgörande för ett 

företag (Kotler et al., 1996, s.82).  

   

En SWOT-analys kan allstå vara mycket användbar för ett företag i en diskussion gällande 

framtiden, men det finns ett par saker företag bör ha i åtanke. Den första är att SWOT-analysen 

kan generera en lång lista med Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot, men kunskapen som 

verkligen är betydelsefull är att veta vad som är viktiga och mindre viktiga delar. Det andra 

företag bör ha i åtanke är att SWOT-analysen inte är ett substitut för en mer noggrann och 

grundlig undersökning genom att använda sig var koncept som PESTEL eller Five Forces 

(Johnson et al., 2009, s. 83).     

 

Stora Blå är verksamma inom upplevelseindustrin och har stora delar av sin verksamhet i 

Båstad, en stad som förändras kraftigt beroende på säsong. I avsnittet nedan kommer vi att 

presentera olika teorier som resonerar och diskuterar kring hur säsongsvariationen påverkar 

företag.    

3.6 Säsongsvariation  

Säsongsvariationer inom turismen har tidigare definierats av Butler (1994) som ”a temporal 

imbalance in the phenomena of tourism, and may be expressed in terms of dimensions of such 

elements as number of visitors, expenditure of visitors, traffic on highways and other forms of 

transportation, employment and admissions to attractions”(s.332).  

 

Vidare har det också fastställts att säsongsvariationer är ett utbrett och vanlig förekommande 

problem inom turismnäringen. 
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 Variationen skapar hinder och problem för alla intressenter inblandade såsom att företagare får 

en ojämn arbetsbelastning och inkomst, den samme får svårt att kunna behålla heltidsanställda, 

hög risk på satsat kapital vilket i sin tur gör det svårt att finna investerare och inte minst en 

ojämn belastning på faciliteter och infrastruktur (Butler, 1994, s. 5).   

 

Anledningen till säsongsvariationerna delas in i naturliga och institutionella variationer där den 

naturliga variationen beror på naturliga orsaker så som klimat och de faktiska årstiderna. 

Eftersom skillnaderna mellan årstiderna står i direkt korrelation med avståndet till ekvatorn 

spelar den naturliga variationen en större roll på nordliga bredgrader. Den institutionella 

variationen beror på religiösa, kulturella, etniska och social faktorer såsom helgdagar, högtider, 

skollov och semestertider. Den institutionella variationen är starkt rotad i traditionella aspekter 

så som den tidiga industrisemestern eller det faktum att skollovet från början var ett sätt att 

entlediga barn för att hjälpa till med skörden. Det är samspelet av dessa två variationer som 

skapar säsongsvariationerna på en ort eller destination (Butler, 1994, s. 8-9).  

 

Tidigare studier som Bar-On (1975) har föreslagit olika sätt att bekämpa säsongsvariationer och 

att förlänga huvudsäsongen. Etablera andra säsonger, diverse selektiva prisstrategier, 

uppmuntra inhemsk/utländsk turism på lågsäsongen och att anordna stora mässor eller event är 

alla sätt som föreslås för att öka verksamheten på lågsäsong. Dessa angreppssätt har dock visat 

sig föga effektiva för att släta ut säsongstopparna. En anledning till att säsongsturismen står fast 

tros vara den starka anknytningen till tradition och att marknaden är trögrörlig (Butler, 1994, 

s.12- 13).  

 

Artikeln fastslår att förvånansvärt lite forskning har gjorts på området om säsongsvariationer. 

Ämnet har varit frekvent diskuterat i litteraturen men väldigt sällan analyserat med hjälp av 

empirisk data. Flera slutsatser och antaganden om säsongsvariationens natur har gjorts men det 

vetenskapliga bidraget är väldigt begränsat. I de flesta fall har forskare och kritiker ansett att 

säsongsvariationerna är något negativt men här belyser författaren till artikeln faktumet att 

lågsäsongen är viktig både för de bofasta som för naturen. Denna period på året får de båda en 

chans att återhämta sig och att ladda om inför nästa säsong (Butler, 1994, s.17- 18).  

 

För att motverka säsongsvariationer inom hotellbranschen bör aktörerna föra en anpassad 

prisstrategi och aktivt marknadsföra lågsäsongerna. Att lägga ned sin verksamhet under 

lågsäsongen kan vara det mest kostnadsmedvetna alternativet för vissa aktörer medans andra 

kan tjäna på att bekämpa marknadsvariationen. Artikelförfattarna anser att dessa två val bör 

analyseras på individuell nivå för varje enskild aktör för att få bästa möjliga utfall. För att 

motverka säsongsvariationerna bör en aktör differentiera sitt utbud så att den högsta prisnivån 

infaller vid högsäsong och den lägsta vid lågsäsong.  
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Aktören bör också undersöka vilken marknad eller vilka kunder som troligtvis är benägna att 

nyttja utbuden under lågsäsong. En företagare kan också ge ett mervärde vid bokning som att 

ge en extra hotellnatt gratis eller ge en passande produkt eller tjänst på köpet. En strategi som 

visat sig lyckosam är att anordna temahelger, event, större mässor eller konventioner. Dessa 

arrangemang har större dragningskraft än basutbudet och skapar på så sätt en efterfrågan på 

lågsäsongen som annars inte skulle finnas. Kärnan i att lyckas med att få betydande beläggning 

under lågsäsong ligger i att identifiera grupper med särintressen och att locka till sig dessa 

grupper genom riktad och innovativ marknadsföring (Barden & Jeffery, 1999, s 137- 139).      

 

Donald Getz (2005) förlänger teorin ovan om att Event har en unik förmåga att besegra 

säsongsberoende och att skapa efterfrågan utanför högsäsong. Getz menar att Event kan 

tillvarata årstidernas olika förutsättningar och tillgångar eller helt stänga ute dem genom att 

anordna aktiviteter inomhus. Getz tillägger att många väljer aktivt att anordna sina event på 

lågsäsong för att minska brus från utomstående faktorer. Möten och konferenser läggs ofta på 

lågsäsong för att minska kostnaderna och för att säkerställa att tillräckligt med utrymme finns (s 

142- 143).  

 

Page och Connell (2006) ger också förslag på återgärder för att motverka och hantera 

säsongsvariationen. Det första företaget kan göra är att acceptera högsäsongen och lägga in alla 

resurser som finns och försöka maximera intäkterna. Den andra åtgärden för att bekämpa 

säsongsvariationen är att under lågsäsongen utveckla och underhålla sin verksamhet. Företagen 

bör enligt Page och Connell också ägna sig åt att förlänga säsongen, vilket kan ske genom ett 

ökat utbud och/eller marknadsföring. Detta uppnås på bästa sätt genom att olika aktörer på 

marknaden samarbetar. (s.88) Fernström (2005) skriver liksom Page och Connell att företagen 

måste skapa aktiviteter som lockar kunderna under lågsäsongen. (s.38) 

 

Under det fjärde och sista temat framtiden ligger ett av våra slutmål med den här studien, att 

skapa scenarion för framtida utveckling av Stora Blå. Dessa scenarion ska eliminera de 

säsongsfluktuationer företaget dras med idag samt fungera som handlingsplaner för olika 

händelseförlopp.  

 

3.7 Scenario  

När företagsmiljön karaktäriseras av osäkerhet genererat av komplexitet och/eller en drastisk 

förändring är det näst intill omöjligt att se ur ett enda perspektiv hur och vad som påverkar en 

organisations strategier. Scenarioanalyser ska öppna upp för nya möjligheter och förhindra att 

ledningen bortser från nya alternativ. Med andra ord, scenarioanalyser ger alternativa 

perspektiv på hur företagsmiljön kommer se ut för en organisation i framtiden.  
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Analyserna bygger på PESTEL och nyckelfaktorerna till förändring men ger inte en fullständig 

prognos gällande förändringar i framtiden. Utgångspunkten är ofta de nyckelfaktorerna som 

karaktäriseras i stor osäkerhet. Dessa faktorer skapar olika sätt att se på framtiden beroende på 

hur de ser ut. Konstruktionen av olika scenarion rörande företagsmiljöns utveckling i framtiden 

kommer av relaterade nyckelfaktorers sammanslagning som sedan mynnar ut i scenarion 

(Johnson et al., 2009, s.27). Det bör noteras att scenarion inte söker förutspå det oförutspådda, 

utan syftet är att ta olika framtida alternativ i beaktning.  Att diskutera och resonera kring dessa 

scenarion förbättrar kunskapen om och inom organisationen, detta på grund av att ledningen 

blir mer medveten om vilka krafter som påverkar företaget. Ledningen bör utveckla strategier 

för varje scenario och justera allt eftersom förändringar sker (Johnson et al., 2009, s. 29).   

 

Experter inom scenarioområdet råder ofta företag att undvika att använda sig av tre scenarion. 

Tre scenarior faller ofta under ”rangen” optimistisk, medelmåttig och pessimistisk och företag 

tenderar ofta att välja det medelmåttliga alternativet och bortse från de övriga. Därför är det 

bättre att använda sig av två eller fyra scenarion, för att undvika medelpunkten. Scenarion är 

speciellt användbara; då det finns begränsat antal nyckelfaktorer som påverkar strategins 

framgång; då dessa faktorer har en hög osäkerhetsnivå; då resultatet kan bli dramatiskt 

förändrat; och när företag måste ta beslut gällande framtiden som inte går att ta tillbaka 

(Johnson et al., 2009, s. 29).   

 

Visioner och prognoser används flitigt i vårt dagliga liv för att förbereda oss på vad som komma 

skall. Problemet med dem är att de inte tar hänsyn till risker och osäkerheter och lämnar mycket 

åt slumpen. I kontrast till detta är konceptet scenarioplanering ett verktyg för effektiv 

strategiskt planering på medel och lång sikt. Scenarioplanering avgränsar strategier och planerar 

för det oväntade samt visar vägen för framtida utveckling. Traditionell strategisk planering är 

ofta begränsad till att passa in på rådande paradigm medans scenario planering är kontextuellt 

oberoende i ett större perspektiv, givetvis tas det hänsyn till företagets omgivning och situation. 

(Lindgren & Bandhold, 2003, s. 24- 27) När företag ska ta scenario planering till hjälp i sitt 

strategiska arbete anser Becker (1989) att ledningen bör fundera över om det gäller att hitta nya 

affärsmöjligheter eller förbättra och utveckla de gamla? (s.42)   

3.7.1 Att skapa scenarion  

Lindgren och Bandhold (2003)  presenterar ett ramverk för användandet av scenarioplanering i 

sin bok med samma namn. Ramverket består av fem olika delar, spårning, analysering, 

föreställande, beslutande och agerande som bör utföras i uppräknad ordning (s. 38 - 41).  

Först och främst måste ett företag eller organisation spåra och sondera sin terräng inom vilken 

denne rör sig. Ett naturligt steg är att i första hand detektera faror vilket givetvis är av största 

vikt för att inte hamna i trångmål men lika viktigt är att hitta potentiella utvecklingsmöjligheter.  
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Framtida spår eller utvecklingslinjer ligger sällan synligt inom räckhåll utan det krävs att man är 

vidsynt och visionsinriktad för att hitta dessa spår och har möjligheten att se det oväntade. 

Spårningen är helt enkelt till för att hitta yttre faktorer som kan påverka kärnverksamheten eller 

den centrala frågeställningen (Lindgren & Bandhold, 2003, s. 38, 55).  

 

Att sedan analysera handlar om att se förbi vad som är ytliga trender och vad som är bestående 

utveckling. Att få en djupförståelse för förändringarnas dynamik och möjligeter och därigenom 

skapa tänkbara scenarion.  Analysfasen kan också fungera som ett utvärderande verktyg för att 

granska spontana och kreativa scenarion samt att hitta styrkor och svagheter i dem (Lindgren & 

Bandhold 2003, s. 39, 60). Den föreställande fasen är mer abstrakt. Idén med att föreställa sig 

finns för att en individ, grupp eller organisation ska få en emotionell koppling till en framtid och 

inte bara ett intellektuellt förstående. Den emotionella kopplingen skapar motivation och inre 

bilder som dessutom avslöjar vår egen inställning till det föreställda scenariot. Ur detta ska en 

vision växa fram som är starkt förankrad tack vara den emotionella kopplingen (Lindgren & 

Bandhold 2003, s. 39, 76). Det fjärde steget är som tidigare nämnt det beslutande. Mellan vision 

och förverkligande ligger ett eller flera beslut, ett sanningens ögonblick som ofta har en väldigt 

avgörande natur. Beslutet är till skillnad från visionen konkret och utvärderande men måste ofta 

tas på ganska lösa grunder. Här utvecklas strategier och sätt att hantera hot mot visionen 

(Lindgren & Bandhold 2003, s. 40 - 41). Det femte och sista steget i ramverket för scenario 

planering är agerande. Utförande och agerande är båda essentiella delar i en fungerande 

organisation men framgångsfaktorn ligger i om organisationens deltagare kan agera i enlighet 

med organisationens vision. Visionen i sig själv får inget gjort utan kräver just agerande 

(Lindgren & Bandhold 2003, s. 41, 47). Vi kommer främst att fokusera på ramverkets två första 

delar spårning och analys eftersom vi inte har möjlighet att genomföra resterade delar. De 

återstående delarna lämnas upp till Stora Blå att förhålla sig till eftersom de är dem som ska 

bilda sig emotionella kopplingar och besluta om scenariona.      

 

Enligt Bishop, Hines och Collins (2007) kan scenarion innefatta många alternativa 

framtidsskildringar, allt från det förväntade till det helt oförväntade. Ett bra scenario ska säga 

oss: ”take a good look at this future. This could be your future. Are you going to be ready?” (s.5) 

 

Walsh studie från 2005 behandlar fördelarna med att applicera scenarioplaneringstekniker på 

mer traditionella utvecklingsmetoder av strategier för att kunna hantera den osäkerhet som 

kommer av förändringar i företagsmiljön. Ett fastställande av denna företagsmiljö medför insikt 

och information om förändringarna och effekten de har på företagens strategier och framför allt 

vilken teknik som krävs för att förstå dem. En av dessa tekniker är scenarioplanering (s.113). Att 

applicera scenarioplanering på den strategiska utvecklingen är fördelaktigt då företaget 

befinner i en miljö i förändring och osäkerhet. Scenarion medför en förståelse av miljön och hur 
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förändringar i denna kan påverka framtiden. Ett annat sätt att utrycka det kan vara att scenarion 

innebär att ta beslut medveten om hur dessa kan få konsekvenser i framtiden (Walsh, 2005, 

s.116). Resultatet av studien visar att en bättre förståelse för företags handlingar i en förändrad 

miljö kan uppnås med hjälp av en kombination av PESTEL- analys (political, economic, social, 

technological, enviromental och legal), intern resursanalys och nyttjande av scenarion. Detta 

skapar en modell av möjliga miljöer som företaget bör arbeta inom och en utredning av 

strategiernas konsekvenser i olika scenarion (Walsh, 2005, s.113).  

 

Enligt David Mercer (1995) får ett scenario störst genomslag desto enklare det är. Han menar att 

enkelheten är väsentlig för att de som ska förhålla sig till dem helt enkelt förstår dem bättre och 

därigenom blir de också mer effektiva (s.33). Vidare beskriver Mercer att det är viktigt att man 

selekterar ut ett antal faktorer som kommit fram under spårningsfasen. Det är vanligt 

förekommande att en grupp, konsulter eller vem som faktiskt använder sig av scenario 

planeringen initialt först hittar för många olika faktorer som påverkar. Det är en betydande risk 

att dessa en stor del av faktorer inte har någon inverkan eller spretar för mycket åt olika håll för 

att kunna få ett relevant scenario. Istället bör man enas om ett par faktorer som alla i gruppen 

tycker är relevant och bygga sina scenarion kring dessa (s. 35).   
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3.8 Sammanfattning av teorin  

I vår studie har vi använt oss av teorier inom strategi, upplevelser, scenario planering och 

säsongsvariation för att angripa problemet med säsongsvariationen. Vi har valt att arbeta med 

teman i den teoretiska referensramen för att få en tydlig översikt och struktur på studien. Det 

första temat är Samhället som innefattar teorin PESTEL om yttre krafters påverkan. Det är andra 

temat är Marknaden och innefattar teorierna Five Forces, Blue Ocean och upplevelser. Det tredje 

temat har vi kallat för Företaget och omfattas av SWOT-analysen och säsongsvariationen. Det 

fjärde och sista temat är framtiden och behandlar teorin om scenario planering. Dessa teorier 

och teman har legat till grund för utformandet av den intervjuguide vi använt oss av under 

intervjuerna med Stora Blå och deras kunder.  

3.8.1 Samhället 

PESTEL är verktyg som kan användas för att identifiera yttre krafters påverkan och står för 

politics, economic, social, technological environmental, legal. Det är viktigt att företag har 

kännedom om dessa faktorer och analysera hur de kan förändras och utvecklas i framtiden. 

Detta på grund av att dessa faktorer kan påverka varandra på så sätt att förändring inom den 

teknologiska marknaden kan medföra en ekonomisk eller social utveckling. Det är också mycket 

viktigt att ledningen i ett företag fokuserar på helheten och identifierar nyckelfaktorerna till 

förändring och inte förlorar sig i detaljer.   

3.8.2 Marknaden  

Michael Porters Five Forces är utvecklad för att fastställa konkurrenskraften hos olika industrier. 

Five Forces består av the threat of entry into an industry; the threat of substitutes to the 

industry’s products and services; the power of buyers of the industry’s products and services; the 

power of suppliers into the industry; and the extent of rivalry between competitors in the 

industry. Grundtanken med Porters teori är att där nivån på Five Forces är hög där är det svårt 

att slå sig in på marknaden. Fokus ligger på konfrontation och konkurrens, men det finns annan 

strategilitteratur som istället föreslår att företagen skapa nya marknader. En studie gjord i Kina 

visar t.ex. att Five Forces har mycket liten effekt på verksamheten. Ett annat exempel visar att 

ibland är det bästa sättet att möta konkurrensen att ge upp försöken att slå dem och utforska 

Blå Oceaner. Blå Oceaner är en bransch som ännu inte existerar, ett okänt marknadsutrymme. 

För skaffa sig nya tillväxt- och vinstmöjligheter är det viktigt att företagen skapar Blå Oceaner. 

En effektiv Blå Ocean-strategi har tre karaktärsdrag som förstärker varandra: fokus, divergens 

och ett engagerande motto.  

 

För trettio år sedan spenderade vi hälften av inkomsten på materiella ting, men idag bara en 

tredjedel. Med stigande levnadsstandard och inkomster investerar vi en allt större del av vår 

inkomst på upplevelser. För att nå framgång i dagens värld måste företagen känna till följande:  
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För det första måste de känna till vad kunderna vill ha och för de andra måste de känna till att 

marknaden ständigt förändras.  Nu är det inte tillräckligt med att erbjuda en tjänst, företagen 

måste även erbjuda en upplevelse till de varor/tjänster de säljer. Mossberg utvecklar tre olika 

strategier för att öka kundens tillfredställelse och ge denne mervärden. Dessa tre strategier 

benämns som Förstärkande av nöjesinslaget, En samtidighet avseende nytta och nöje och 

Kunden ges något extra.  

3.8.3 Företaget  

SWOT-analysen är ett verktyg som består av två delar, en intern del med som innefattar 

Strengths och Weaknesses och en extern del som omfattar Opportunitites och Threaths. När 

styrkor och svagheter diskuteras är det viktigt att fokus ligger på de faktorer som direkt kan 

påverka företagets framgång, blir listan för lång tappas fokus på det som är viktigt. Styrkor och 

svagheter är relativa, inte absoluta. Information rörande styrkor och svagheter ska vara 

baserade på fakta, eftersom ett misslyckande i förståelse kring dessa kan vara avgörande för ett 

företag. Syftet med analysen är att hjälpa ledningen att förutse framtida förändringar som kan 

påverka företaget. 

 

Säsongvariationerna kan delas in i två grupper, den naturliga som beror på klimat och årstider 

och den institutionella som beror på religiösa, kulturella, etniska och social faktorer så som 

helgdagar, högtider, skollov och semestertider. Det är samspelet av dessa två variationer som 

skapar säsongsvariationerna på en ort eller destination. Det har föreslagits att bekämpa 

säsongsvariationer genom att etablera andra säsonger, diverse selektiva prisstrategier, 

uppmuntra inhemsk/utländsk turism på lågsäsongen och att anordna stora mässor eller event är 

alla sätt som föreslås för att öka verksamheten på lågsäsong. Dessa angreppssätt har dock visat 

sig föga effektiva för att släta ut säsongstopparna. Donald Getz menar att dock att event har en 

förmåga att besegra säsongsberoendet och skapa en efterfrågan utanför högsäsong. Eventen 

kan tillvarata årstidernas förutsättningar och fördelar eller reducera nackdelarna genom att 

anordna event inomhus. En fördel med att lägga event på lågsäsong kan vara att brus från 

utstående undviks.  

 

Page och Connell ger också förslag på återgärder för att motverka och hantera 

säsongsvariationen. Det första företaget kan göra är att acceptera högsäsongen och lägga in alla 

resurser som finns och försöka maximera intäkterna. Den andra åtgärden för att bekämpa 

säsongsvariationen är att under lågsäsongen utveckla och underhålla sin verksamhet. Företagen 

bör enligt Page och Connell också ägna sig åt att förlänga säsongen, vilket kan ske genom ett 

ökat utbud och/eller marknadsföring. Detta uppnås på bästa sätt genom att olika aktörer på 

marknaden samarbetar. Fernström skriver liksom Page och Connell att företagen måste skapa 

aktiviteter som lockar kunderna under lågsäsongen.  
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3.8.4 Framtiden 

Syftet med scenarioanalyser är att de ska öppna upp för nya möjlighe

ledningen bortser från nya alternativ. Med andra ord, scenarioanalyser ger alternativa 

perspektiv på hur företagsmiljön kommer se ut för en organisation i framtiden. Analyserna 

bygger på PESTEL och nyckelfaktorerna till förändring men

gällande förändringar i framtiden.  

 

För att ytterligare sammanfatta

presenteras nedan.  

 

Figur 2. Livmodern 
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Syftet med scenarioanalyser är att de ska öppna upp för nya möjlighe

ledningen bortser från nya alternativ. Med andra ord, scenarioanalyser ger alternativa 

perspektiv på hur företagsmiljön kommer se ut för en organisation i framtiden. Analyserna 

bygger på PESTEL och nyckelfaktorerna till förändring men ger inte en fullständig prognos 

gällande förändringar i framtiden.   

sammanfatta och tydliggöra vår teori har vi sammanställt en modell som 
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Syftet med scenarioanalyser är att de ska öppna upp för nya möjligheter och förhindra att 

ledningen bortser från nya alternativ. Med andra ord, scenarioanalyser ger alternativa 

perspektiv på hur företagsmiljön kommer se ut för en organisation i framtiden. Analyserna 

ger inte en fullständig prognos 

har vi sammanställt en modell som 

 

Studiens teman  
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3.9 Kritik till sekundärkällor 

PESTEL teorin är ett bra verktyg för att kartlägga de faktorer som påverkar ett företag men det 

är också vara svårt att urskilja vad som verkligen påverkar företaget. Vissa faktorer kanske tros 

påverka verksamheten men i själva verket så är det faktiskt irrelevant och tidskrävande att 

analysera dessa faktorer. Därför har vi också valt att försöka identifiera de nyckelfaktorer som 

faktiskt spelar roll.  

 

Porters Five Forces är fokuserad på konventionell tillverkningsindustri och har inte utvecklats för 

att vara applicerbar även på serviceindustrin. Detta medför givetvis att teorin inte är lika 

kompatibel för serviceindustrin som för tillverkningsindustrin. Five Forces är även inriktad mot 

större företag men Stora Blå är trots sitt namn ett litet företag.  Blue Ocean strategin tycker vi 

påpekar väsentliga bister i Porters resonemang då Five Forces enbart är inriktad på att utveckla 

driftsfördelar och bekämpa konkurrenter med likvärdiga produkter, till skillnad från Blue Ocean 

som förespråkar differentierade produkter och upptäckter av nya marknader. Blue Ocean är 

dessutom inriktad mot tjänsteleverantörer. 

 

Liksom PESTEL anser vi att Five Forces ändå ger oss möjligheten att positionera företaget i 

branschen och orientera oss bland de olika faktorer och konkurrenter som påverkar 

verksamheten trots dess brister. Blue Ocean teorin är relevant och kompletterar Porters Five 

Forces men den enda nackdelen att den är relativt ung och obeprövad. Få andra forskare än Kim 

& Mauborgne har gjort några bidrag eller kritiserat teorin.  

 

Vad som bör nämnas är att både PESTEL teorin och Porters Five Forces är hämtade från Johnson 

et al som är en kursbok i företagsstrategi. Kursböcker är ofta en redogörelse för befintliga 

teorier och utvecklar snarare de befintliga teorierna än skapar nya. Således är inte dessa teorier 

hämtade direkt från ursprungskällan och att det därför föreligger en risk att de blivit tolkade 

eller vinklade på något sätt. Vi anser att boken innehåller en bra redogörelse för dessa teorier 

och också valt att använda oss av Johnsons kritik till PESTEL teorin när vi applicerar den på vår 

studie.  PESTEL och Five Forces är teorier är anpassade till stora företag, men Stora Blå är ett 

relativt litet företag, vilket vi har varit medvetna om under studiens gång. Alla delar av teorierna 

är med andra ord inte applicerbara på Stora Blå, men vi anser att de innehåller så pass relevanta 

delar att vi valt att ändå använda oss av dem.  

 

I avsaknad av teorier om säsongsvariationer inom upplevelsebranschen fick vända oss till teorier 

som berör säsongsvariationer inom turism. Det är just denna brist som föranleder den här 

studien. Var och en måste fråga sig hur tillämpar den här teorin är på upplevelsebranschen och 

identifiera skillnaderna mellan de båda branscherna. Vi anser att det finns flera likheter mellan 

turismen och upplevelsebranschen. Som en första övergripande likhet är det faktum att båda 
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branscherna förmedlar tjänster och har som avsikt att förnöja eller på något sätt berika 

köparen. Upplevelser är dessutom ofta en del av turismen och kanske också ett skäl till att 

turismen uppstår. På samma sätt kan upplevelser uppstå som reaktion på turismen vilket länkar 

dessa två företeelser till varandra.   

 

En tydlig skillnad är att teorierna om säsongsvariationen inom turism är nästan uteslutande 

baserade på studier utförda på traditionell turism, det vill säga privatresenärer. Stora Blå har 

uteslutande företagskunder och har med stor sannolikhet inte samma rörelsemönster eller 

preferenser som privatresenärer. Det finns även en hel del teorier om hur man ska hantera 

säsongsvariationer i tillverkningsindustrin med färdiga algoritmer som försäkrar att tillverkning 

ligger på en nivå som motsvarar efterfrågan. Det är inte svårt att förstå varför det inte finns en 

motsvarighet inom serviceindustrin, tjänsters natur innehåller helt enkelt för många osäkra 

variabler för att kunna standardisera en tillämpning.  

 

En studie som vi använder oss av i vår teoretiska referensram kommer från och är utförd Kina. 

Sverige och Kina är två väldigt olika länder, framförallt har länderna olika kulturer men 

företagsmiljön skiljer sig också åt enligt vår uppfattning. Vilket gör att studien eventuellt inte 

skulle fått samma reslutat om den utförts i Sverige. Dock anser vi att undersökningen är 

relevant i vår studie för att påvisa att ledningen i ett företag bör undvika ett allt för smalt fokus 

på hur de ska möta konkurrensen. 
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras det empiriska material framtaget ur intervjun med Stefan Roslund Vd 

för Stora Blå samt intervjuerna med företagets kunder. Våra intervjuer är liksom vårt 

teorikapitel uppbyggda utifrån tre teman som vi kallat, Samhället, Marknaden, Företaget och 

framtiden. Vi har också valt att lägga till en inledande del för att få en bild av intervjupersonen 

och deras relation till Stora Blå. Sist i kapitlet presenteras en fyrfältare för att göra det empiriska 

materialet överskådligt och för att visa på viktiga likheter och skillnader.     

4.1 Intervju med Stefan Roslund  

4.1.1 Inledning  

Vår intervju med Stora Blås Vd Stefan Roslund startade med en inledande fas då vi bad honom 

fritt berätta om Stora Blås historia. Vi bad också Stefan kort berätta om nuläget och hur ett 

verksamhetsår ser ut.   

 

Stora Blås historia tar sin början 1991 då nuvarande Vd Stefan Roslund kom hem efter vistelse i 

Västindien enormt inspirerad av livet med segling och dykning. Han såg mycket potential i 

Båstads marina och fick låna 100 000 för att utveckla marinan. Tyvärr blev det inte riktigt som 

Stefan tänkt sig. 1996 hade Stefan inte råd att misslyckas och skrev därmed ner en affärsplanen: 

Stor Blå arbetar med att stärka relationer åt företag genom teaminriktade äventyr och 

upplevelser. Detta förverkligar vi med unika aktiviteter där naturen är vårt viktigaste instrument 

och kunden står i fokus. Vi själva ska leva som vi lär. Efter det gick Stefan till hotellen och 

övertalade dem att han kunde hjälpa dem att utveckla sin verksamhet. Stefan lärde sig också att 

Stora Blå har ett unikt värde som ingen annan har, vilket är ett sätt för företaget att överleva. 

1999 tog verksamheten verkligen fart, men 2008 var det bästa året hittills med en omsättning 

på 9,5 miljoner. Skillnaden från tidigare år var att Stora Blå fick fler men framför allt större jobb.  

Idag har Stora Blå tio stycken heltidsanställda och många projektanställda.    

 

Under januari har Stora Blå en liten peak, men i februari och mars är det nästintill dött och 

väldigt tufft. April beror på hur påsken infaller. Under maj månad är det mycket bra omsättning, 

liksom i juni och juli. Augusti är den bästa månaden under hela året och de två sista veckorna är 

helt kaotiska. September är även den en bra månad och blir med åren bara blir bättre.  Oktober 

är helt ok. November och december däremot är väldigt lugna. Det är då Stora Blå är som svagast 

eftersom de sitter på fina lokaler, leasingbilar och personalen löner som måste betalas. Under 

de lugnare månaderna försöker Stora Blå serva sin utrustning och inte göra av med så mycket 

pengar, men det är extremt svårt att sätta en budget med dessa extrema säsongsvariationer.   
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4.1.2 Samhället 

Politiskt påverkas Stora Blå av regler på sjön och hur dessa ska tolkas. Företaget påverkas också 

av allemansrätten eftersom de verkar mycket i skog och natur. Ekonomiskt kan företaget inte 

blunda för den lågkonjunktur som råder. Stefan säger att mycket har förändrats på kort tid och 

om vi hade genomfört denna intervju i januari hade han inte känt sig lika pressad eller negativ. 

Redan nu har företaget tappat stora summor pengar på grund av lågkonjunkturen. Många 

liknande bolag har fått lägga ner men Stora Blå finns ändå kvar trots att företaget går en miljon 

back i år. Socialt sett påverkas Stora Blå fördelaktigt av att det finns människor med mycket 

pengar som vill förverkliga sig själva. Det blir allt vanligare att det kommer ett sällskap som vill 

lägga ett par tusen var för en bra eftermiddag, vilket också påverkar företaget i positiv 

bemärkelse. Teknologiskt påverkas företaget positivt av den utveckling som skett eftersom 

deras verksamhet innefattar filmaktiviteter. Idag behöver inte en bra kamera kosta 200 000, 

utan det går att hitta en mycket bra kamera för 5000. Tekniken har också gjort det möjligt att 

lägga ut videos och bilder på internet, vilket är gratis marknadsföring. Legalt finns det inga andra 

faktorer som påverkar förutom de politiska faktorerna som nämnts tidigare.  

4.1.3 Marknaden 

Svårigheten med att slå sig in på en ny marknad är enligt Stefan att det krävs mycket kontakter, 

erfarenheter och ”knowhow”. Frågan är hur Stora Blå kan bli bättre, framförallt i november-

december? Svaret är inte att göra vintersegling utan kompletteringar måste göras och detta 

utanför Båstad. Problemet är egentligen inte det ekonomiska, utan det största hindret är bristen 

på relationer, kunskap, erfarenheter och ”knowhow”. Har du bara rätt personer omkring dig är 

det ekonomiska det minsta problemet.  

 

Substitut är den värsta konkurrenten till Stora Blå. Om det är dåligt väder lägger kunderna 

pengar på en pokerturnering istället för en RIB-tur, vilket blir lite av en kannibalism av deras 

egna produkter. Det går enligt Stefan inte bara att erbjudna lönsamma arrangemang, utan det 

krävs sådant som inspirerar och attraherar människor. Det är en balansgång, men det är lätt att 

det blir en kannibalism av egna produkter.  

 

Till 99% har Stora Blå företagskunder. Ingen marknadsföring till privatpersoner görs i dagens 

läge. Stefan tror att det ”word of mouth” som bidrar mycket till att deras kunder anlitar dem, de 

har hört att Stora Blå är duktiga eller har varit i kontakt oss tidigare. En kund som har större 

inflytande är hotell Skansen och Tylösand, fast Stefan ser egentligen hotellen mer som en 

partner eftersom de anlitar Stora Blå för sina kunder. När en slutkund som Tetrapack hör av sig 

och vill ha ett globalt managementmöte, skärper man sig lite extra säger Stefan.  De kan ju 

betala och Stora Blå måste leverera därefter. Stora Blå har inga bindningar eller avtal, så länge vi 

är duktiga kommer kunder komma tillbaka till oss säger Stefan.  
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När vi frågar Stefan om hur stor del av kunderna som kommer till Båstad enbart för att besöka 

Stora Blå säger han att han inte har någon exakt siffra men uppskattar den till under 20 %. Vi 

frågade också Stefan om han kunde se någon specifik kundgrupp som en potentiell kund under 

vinterhalvåret. Han svarade att storkunder så som Tetrapack gör aktiviteter året om och där 

måste vi vara tydligare och kommunicera med dem.  Stora Blå har en stark anknytning till Båstad 

eftersom det var här allt började och företaget har profilerat sig med RIB-båtar, vatten och 

natur.  Stefan berättar att han ser hotellen som en viktig leverantör, bara hotell Skansen 

omsätter säkerligen 3 miljoner. Annars är den ingen leverantör som företaget står och faller 

med.     

 

När vi frågar Stefan om konkurrensen säger han att det är väldigt utspritt, men att känner sig i 

dagens läge mer hotad av substitut. Om företaget skulle slå sig in i Åre finns det däremot många 

duktiga aktörer. Eftersom Stefan nämnde Åre frågade vi hur han trodde konkurrenterna skulle 

reagera om Stora Blå försökte slå sig in på deras marknad. Stefan svarade att:  

 

”det är väl inte med öppna armar men samtidigt kommer vi med kunder och behöver hyra och 

använda oss av deras material…” (Stefan Roslund, Stora Blå, april 2009) 

 

Vi frågade Stefan vart Stora Blås inverstingsfokus ligger idag. Svaret vi fick var att mycket 

investeringar görs på personal i och med utbildningar och att förbättra vinterhalvåret genom att 

etablera nya relationer. Fokus ligger också på att köpa in ny utrustning och gå igenom rutiner för 

att förbättra lönsamheten. Det som gör Stora Blå annorlunda från andra aktörer på marknaden 

är kompetensen, erfarenheten och det unika och starka varumärket. Företaget har också en 

fantastisk bredd med alltifrån ocsarsgalor till glödande kol till match race. Stefan tror också på 

att företaget lever som de lär och att personalen gillar affärsidén. När vi frågar Stefan om hur en 

etablering på en ny marknad tror han på differentiera sig istället för att direkt konfrontera 

konkurrensen.   

 

Vi frågade Stefan vilket unikt värde Stora Blås arrangemang bidrar med. Svaret på den frågan 

var att arrangemangen berikar företagen, stärker relationerna internt, bygger varumärket, det 

kan bli en häftig arbetsplats förknippade med sport, hälsa och friskvård och som väljer 

miljövänliga alternativ. Stefan och Stora Blå menar att en sund arbetsplats och en bra miljö 

föder en lojal personal och det är jätteviktigt i framtiden. Man ska ha kul ihop det är vår filosofi.     

Stefan berättar även att Stora Blås vision är att vara det upplevelsebolag som bäst, attraherar 

och inspirerar och utvecklar människor. Om visionen omfattar Sverige måste den revideras till 

att även innefatta Norden för att organisationen ska kunna växa. Alltså att vara det 

upplevelsebolag i Norden som bäst, attraherar och inspirerar och utvecklar människor.    
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När vi frågar Stefan om Stora Blås image svarar han: Imagen bestämmer ju kunderna och jag 

hoppas att den är bra. I vår affärsidé står det att vi ska syssla med upplevelser i naturen och vi 

vill göra det med hög kvalité och det är vi stolta över. Det är kul att jobba med bra material som 

fungerar och när kunderna blir imponerande stärks vårt varumärke och imagen. Stefan säger 

också att han anser att företaget är duktiga på att synas vid rätt tillfällen t.ex. under Volvo 

Ocean Race och med snygga kläder och bilar. Det är viktigt med bra kvalité hela vägen, ända 

från affärsidén.  Att bibehålla en image är alltid svårt och då gäller det att vara lite hungrig och 

nytänkande, särskilt om man ska slå sig in på en ny marknad.  

4.1.4 Företaget    

Vi började med att fråga Stefan vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot han såg hos Stora 

Blå. Våra styrkor är givetvis personalen, de produkter som vi är ensamma om att skapa och 

differentierade i form av varumärke och namn säger Stefan. Vi har också bra och långa 

erfarenheter och rutiner i och med vårt CRM-system. En annan styrka är att vi har lite spridda 

aktieägare kombinerat med tunga ägare som är beredda att backa upp oss om vi är överens. När 

Stefan ska berätta om företagets svagheter skrattar han först och säger skämtsamt att det finns 

inga. Stefan säger sedan han ser en svaghet i att företaget saknar den aktiva marknadsföringen 

och rutiner i tuffa tider. En annan svaghet som påverkar Stora Blå mycket är säsongsvariationen, 

från november till mars äter vi upp alla pengar vi tjänat. Om jag får vara lite självgod så är jag ju 

onekligen en drivande kraft och det skulle bli svårt att fylla min plats som jag försvann. 

Ägarstrukturen kan även den vara en svaghet om vi inte är överens. Enligt Stefan finns det ett 

oändligt antal möjligheter och det är bara de själv som sätter stopp, det finns hur mycket som 

helst att bli bättre på. Stora Blås största hot är myndigheterna som sätter käppar i hjulet. Ett 

annat hot kan vara att om inte Stora Blå fortsätter aktivt med produktutveckling och knyta 

kontakter kan vi tappa relationer. Ytterligare ett hot kan vara om personalen inte länge trivs och 

slutar.        

 

Säsongsvariationen är en av Stora Blå största svagheter, därför frågade vi Stefan varför 

företaget drabbas av detta. Det beror på att företag inte vill aktivera sig under vinterhalvåret 

och om livsstil, människor är bekväma säger Stefan. När det är sommar och sol går människor ut 

och aktiverar sig, det är ett beteende som våra kunder har. Regionen Båstad har alltid 

marknadsfört sig som en sommarort och folk har svårt att se tjusningen med regn och rusk, 

vilket är ganska naturligt. Det sitter djupt rotat och det är svårt att ändra en hel bransch själv. 

Stefan och Stora Blå försöker hantera dessa problem genom att erbjuda inomhusaktiviteter, 

låna ut bra kläder, tält och värmande kolgrillar så att kunderna inte fryser och förhoppningsvis 

ser tjusningen med regn och rusk. När vi frågar om de använder sig av några prisstrategier 

berättar Stefan att de inte har olika prislistor för hög och lågsäsong, men att en krona är tio 

gånger mer värd i januari än i augusti då det ändå blir fullt.  
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Under intervjun frågar vi Stefan vad han tror att deras kunder efterfrågar under vinterhalvåret. 

Våra kunder efterfrågar en bra upplevelse som är trevlig och välorganiserad med lite spänning 

utan att vara farlig. Det är ju inte segling och dykning som gäller utan mer poker, orscarsgala och 

musicquiz. Till vinter hör ju skidåkning och skotersafari och om vi toppar det med teambuilding 

och föredrag så blir inte att bara nöjen utan något nyttigt också.  

4.1.5 Framtiden 

Vi frågade Stefan om Stora Blå har möjlighet att erbjuda sina kunder vad de efterfrågar i 

framtiden. Stefan berättar att med hjälp av sina nuvarande kontakters erfarenheter är det 

möjligt att erbjuda denna typ av upplevelser. Stefan tror också att det är viktigt att kunna vara 

mobila om Stora Blå ska sälja arrangemang även på vintern. Kunder skulle välja Stora Blå 

framför lokala bolag på grund av att det finns ingen annan aktör som alla de produkter Stora Blå 

har. Stefan berättar också att de genom deras kontakter kan erbjuda de bästa leverantörerna.  

 

Satsningen på att bli kvitt säsongvariationen genom att vara mobila kommer att fokuseras på en 

eller två destinationer. Det vi har diskuterat är, Åre, Sydafrika och Italien där vi har fina 

kontakter berättar Stefan. Åre erbjuder jättebra skidåkning när vädret tillåter, Sydafrika 

förlänger sommaren hemma och Italien kan vi komplettera med under tidig vår, sommar och 

höst. 

 

Nedan följer det empiriska material som framkommit av intervjuerna med Stora Blås kunder. 

Som vi tidigare nämnt är respondenterna anonyma och har därför tilldelats fiktiva namn.  

4. 2 Kundintervju 1 

Vi intervjuade Per som är delägare i ett bolag som anlitat Stora Blå uppskattningsvis 15 gånger 

och då nästan uteslutande som en del i de konferenser de anordnat. Stora Blås aktiviteter har 

alltså varit integrerade i konferenser och fungerat som ett avbrott eller effekthöjare. Storleken 

på arrangemanget som beställs av Stora Blå kan variera beroende på vilken sorts konferens det 

är. 

4.2.1 Samhället 

Per säger att han märker en tydlig skillnad i bokningsingångar på grund av konjunkturen och tror 

att det är det är den yttre faktorn som påverkar dem mest.  

4.2.2 Marknaden 

På marknaden saknar Per främst aktörer som är kreativa och kommer med nya idéer. Han 

menar att aktiviteter som är nyskapande och banbrytande kan höja värdet på en konferens 

väldigt mycket men upplever dessa inslag är få.  Det som annars påverkar Per och hans företag i 

deras val av aktivitetsbolag är hur mobila de är.  
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Om ett aktivitetsbolag är väldigt fast förankrade i sin egen destination tvingas man ofta att 

anlita lokala bolag på den destination vi ska till eller helt enkelt hitta en annan leverantör 

fortsätter Per. Enligt Per skiljer sig inte Stora Blå sig från andra aktörer på marknaden i avseende 

om kvalité. Dock förtydligar Per att ofta har upplevelsebolag väldigt skiljda specialiteter och helt 

olika produkter vilket gör det svårt att jämföra kvalité och service. 

 

Stora Blå har ett väldigt brett utbud gentemot andra konkurrenter och är väl den största 

skillnaden mot andra aktörer. Ett annat sätt Stora Blå särskiljer sig på är priset enligt Per, han 

säger att Stora Blå är betydligt dyrare än sina konkurrenter. Han nämner att anledningen till att 

man använder sig av andra leverantörer är främst av två orsaker. Det första är just priset, ibland 

har företaget helt inte råd att anlita Stora blå då Pers kunder i sin tur är den som sätter 

budgeten. Den andra orsaken är helt enkelt att man söker en annan form av aktivitet än den 

Stora Blå erbjuder och därför tvingas att anlita en annan leverantör. 

 

När vi frågar Per om han upplever några säsongsvariationer hos hans kunder och svarar jakande 

utan att fundera. Från i början av april till början av juni samt augusti till oktober är högsäsonger 

och också den tid på året han anser att det ä mest troligt att de anlitar Stora Blå. Trots 

säsongsvariationerna finns det givetvis företag som både vill anordna konferenser och ha 

aktiviteter utanför dessa perioder men de är ytterst få. Per säger att image inte påverkar deras 

val av aktivitetsbolag och menar istället att det är viktigare att aktiviteten ett bolag erbjuder 

passar in i en konferens tema och följer helheten. Per försöker planera konferenserna så att han 

genomför en aktivitet där man kan applicera eller använda det som man behandlat i 

konferensrummet även på aktiviteten och att det är viktigare än image. 

4.2.3 Företaget 

På frågan om Per förknippar Stora Blå med Båstad svarar han att han inte direkt kopplar 

samman företaget med orten. Per säger sig veta att många av hans konkurrenter dock 

förknippar Stora Blå med Båstad eller ännu starkare med hotell Skansen, kanske för att Stora Blå 

har sitt kontor i samma byggnad som hotellet. Enligt Per anlitar de Stora Blå för att kunderna 

idag är väldigt medvetna och vill ha avkastning på varje investerad krona. Därför kan vi inte 

riskera att anlita någon som gör ett mediokert jobb.  

 

Per berättar också att mycket av deras arbete är relaterat till kvartalsrapporter och 

halvårsbokslut samt årsbokslut. Beslut om tid för genomförande av aktivitet påverkas också av 

säljstarter på kampanger osv. Det är detta som ligger som grund till när vi kan anlita Stora Blå 

oavsett årstider. Generellt sett vill våra kunder till värmen under vinterhalvåret och då är det sol 

och bad som lockar.  
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Där har Stora Blå lite svårt att konkurrera. Handlar det om en vinterkonferens så är det 

skidåkning som lockar och här är det svårt att se Stora Blå som leverantör. Kunder har idag 

ganska begränsad budget vilket gör att de ”naturliga” aktiviteterna som sol och bad eller 

skidåkning kommer före en arrangerad aktivitet från Stora Blå.  

4.2.4 Framtiden 

 

”Förr så tyckte kunden att, nu har vi haft en konferens och nu ska vi ut och ha latjo lajban, så är 

det inte längre.” (Per, maj 2009)   

 

Vi ber Per sia lite om den kommande tiden och frågar vad han tror att de kommer att efterfråga 

i framtiden. Efter en kort stunds fundering säger Per att han är ganska säker på att kunder i 

framtiden kommer vilja ha aktiviteter som knyter an till ämnet konferensen behandlar. Ett 

intellektuellt samband måste finnas mellan aktiviteten och mötet. Det var vanligare förr att en 

kund bokade en konferens och helt enkelt ville bryta av den med en aktivitet som var rolig eller 

spännande utan något som helst krav på förankring. Så är det inte längre berättar Per och är 

övertygad att det beror på att företagen har blivit mer vana med att arbeta med konferenser 

och aktiviteter. Företagen har också förstått att det är dyrt och att det därför också måste en 

konferens eller aktivitet ge avkastning konstaterar Per. Det är här kreativiteten kommer in i 

bilden säger Per och menar att ett aktivitetsbolag måste se helheten och kunna anpassa sig till 

upplägget på ett visst arrangemang och hitta en aktivitet som knyter an.  

 

Per tror också att marknaden rör sig emot att göra större arrangemang vid färre tillfällen. Med 

det menar Per att arbetslivstempot idag är så uppskruvat att företagen inte har råd eller tid att 

skicka iväg hela företaget varje år. Istället kommer företagen att göra det vartannat eller vart 

tredje år. När företagen då väljer att anordna en kongress eller konferens så kommer man att 

har mer pengar att spendera, men kommer då också att vara mer mån om att företagen får 

avkastning på sin investering.  

 

I parallell till detta ser Per ett sidospår där arrangemang för mindre grupper så som 

säljavdelningar, ledningsgrupper eller kunder kommer att efterfrågas. Dessa arrangemang 

kommer att skilja sig i den mån att de kommer att vara mer fixerade på extrema upplevelser 

samt samhörighet och kommer att sträcka sig över ett antal dagar. Per tror att dessa 

arrangemang behöver vara ytterst välplanerade och innehålla hinder eller väldigt starka 

självuppfyllelseupplevelser för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Per nämner 

överlevnadsveckor i djungel, bergsbestigning eller atlantseglingar för att förtydliga.
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4.3 Kundintervju 2  

Intervjun började med att Olof berättade lite kort om förtaget och vad han gör där. Olof sitter i 

ledningen och ordnar konferenserna som förtaget har årligen. När vi frågade Olof hur många 

gånger de har anlitat Stora Blå säger han att det är svårt att uppskatta eftersom det är olika 

delar av företaget som gör arrangemang med Stora Blå.  

4.3.1 Samhället 

Vi frågade Olof om det var några yttre faktorer som påverkade deras företagsarrangemang. Han 

svarade att kortsiktigt drar vi ner på denna typ av arrangemang på grund av den ekonomiska 

situationen, men vi försöker ändå göra trevliga saker med våra kunder.  

4.3.2 Marknaden  

Vi frågade även Olof om han saknade något på upplevelsemarknaden under vinterhalvåret. Olof 

svarade att han måste tänka. Efter en stunds funderande säger han, vi har ju haft allt ifrån 

Robert Wells till Robert Nilsson, nej det kan jag inte säga att jag gör. Jag saknar inget det är bara 

svårt att hitta rätt grejer till rätt pris. Du kan ju hoppa, springa, segla, åka skidor, skjuta, ja man 

kan ju göra allt. Vi återknöt till något Olof sagt tidigare och frågade om företaget gjorde 

vinterarrangemang. Olof säger att det inte är så enkelt med vinterarrangemang, men att de 

hade ett lyckat vinterarrangemang för inte så länge sen. Det är svårare att vara utomhus på 

vintern, lättare att göra arrangemang inomhus.   

 

På frågan om vad som påverkar företagets val av upplevelsebolag svarar Olof att det är viktigt 

att bolaget tar ett stort ansvar och det tycker han Stora Blå gör. När du sitter på den positionen 

som jag gör har du inte tid att planera denna typ av händelser själv, utan du får köpa ett paket, 

fortsätter han. Det viktiga är att de har totalkonceptet.  Det är också viktigt att man hittar en 

nivå som är hanterbar. Är det en blandad kompott av människor är det viktigt att det är 

aktiviteter som alla kan göra. Vilka kunder har vi denna gång? Vilket är möjligt och vad är 

lämpligt? Vad kan vi avråda ifrån?  Som en följdfråga till detta frågar vi om det är 

situationsanpassat. Vilken Olof svarar jakade på, han berättar också att det är ganska viktigt att 

ha ett intellektuellt samband mellan konferensen och aktiviteten.  

 

”Om du har ett budskap på en konferens kan du förstärka det budskapet genom ett event eller 

arrangemang” (Olof, maj 2009)  

 

Vi kan också ha en konferens som handlar om prissättning och gör en aktivitet som avkoppling 

eller teambuilding berättar Olof. I alla sammanhang måste människor kunna kommunicera med 

varandra och detta kan vara ett sätt att öka kommunikationen. Vi frågade också Olof om de 

anlitade något annat bolag än Stora Blå. 
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 Olof berättade att de använder sig av ett annat bolag, men att de har väldigt goda relationer 

med båda bolagen eftersom det finns en öppenhet som gör att de förstår varandra väldigt bra.  

På frågan om image spelar roll svarade Olof att han att det är viktig att man hittar sin nisch. Han 

lade även till att det är viktigt att man är duktig på det man gör även om det innebär att man 

tappar en del.  Olof anser att företagen tjänar på att nischa sig, annars finns det risk att 

satsningen blir på lite av allt och det blir inte bra.  

 

Olof berättade även att företaget främst vill försträka budskap och skapa sociala relationer i sina 

arrangemang. Det kan röra sig om ledarskap eller teambuildning. Vi ställde också frågor om 

unikt värde och om Stora Blå förmedlade något unikt. Olof hade svårt att svara på den frågan 

eftersom han inte har information om de andra aktörerna. Jag arbetar med 3-4 

upplevelseföretag och de har alla olika specialiteter. Närheten är en avgörande faktor när vi 

väljer bolag. Olofs företag använder sig mycket av Hotell Skansen och då underlättar det att 

hotellet har ett samarbete med Stora Blå.  Det gör det möjligt att visa företaget och samtidigt 

visa den vackra Bjärehalvön. 

4.3.3 Företaget 

Vi frågar Olof hur många aktiviteter de har under ett kalenderår, han funderar en stund och 

svarar sedan 15-20 st, var av 5-6 stycken i Båstad. Vi frågar även Olof vad som skulle få företaget 

att anordna fler vinterkonferenser. Det som gör att företaget styr över på den ljusa tiden beror 

på att de vill visa upp det ljusa och fina för sina kunder. Det är inte så spännande att komma hit 

på vintern. Olof anser att de måste passa på att visa upp den fina Bjärehalvön på sommarn när 

de har chansen. Oktober, november, december, januari och februari är inte så trevliga.  För 

egna anställda kan de göra aktiviteter under vintern i och med att de har en anknytning till 

Skåne och orten, men för kunderna vill Olof och företaget visa orten från dess bästa sida.  

4.3.4 Framtiden 

Vi frågar Olof några frågor om framtiden och han säger att det viktigt att behålla viktiga 

medarbetare och stärka band till viktiga kontakter. Den känslan måste fortsätta förmedlas och 

det är en trend Olof tycker sig tydligt se. Olof anser även att det kommer vara en viktig del i 

framtiden, att det finns aktiviteter som stödjer varumärket och främjar kulturen. Utvecklingen i 

framtiden anser Olof vara väldigt situationsanpassat. För företagets del kommer det troligtvis se 

ut som det gör idag, stärka relationer med kunderna genom att ta med dem hit för att få 

företaget och sedan någon form av aktivitet. En blandning av större och mindre arrangemang 

anser Olof vara en tydlig trend på upplevelsemarknaden.    
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4.4 Kundintervju 3   

4.4.1 Inledning 

En av Stora Blås kunder heter Lars och sitter på ledanden position på företaget där han arbetar 

och tar även hand om kundaktiviteter. På frågan om hur många gånger företaget har anlitat 

Stora Blå svarar Lars att det är svårt att säga, men att det varit till och från under de 6-7 senaste 

åren. Det har varit i samband med konferenser och då företaget har önskat inslag av trivsel och 

aktiviteter med upplevelsekaraktär. Vi har använt oss av Stora Blå både för våra egna anställda 

men också för till våra kunder.   

4.4.2 Samhället 

När vi frågade Lars om företagets arrangemang påverkades av några yttre faktorer svarade han 

att han anser att det är lite av en lågsäsong nu på grund av den ekonomiska situationen och att 

företaget drar in på denna typ av aktiviteter.  

4.4.3 Marknaden  

Vi frågade Lars om det var något han saknade på upplevelsemarknaden under vinterhalvåret. 

Han svarade att Stora Blå breddat sin verksamhet väldigt mycket på senare tid. Ett tag tyckte 

Lars att det bara handlade om RIB-båtar och klättring, men nu har de har en bättre bredd. Lars 

ser även en fördel i att upplevelserna inte behöver vara storstilat. När vi har konferens kan vi 

nöja vi oss med att gå ner på stranden och ha en liten femkamp vilket är alldeles tillräckligt 

berättar Lars. På frågan om Lars anlitar något annat bolag än Stora Blå svarar han nej, vilket har 

att göra med att de själva har ganska kreativ höjd och då blir det en onödig utgift, men ibland 

behöver företaget ett bollpank. Arrangemangen med Stora Blå har ägt rum i Båstad. 

Anledningen till att företaget vänt sig till Stora Blå är att det innebär att en trygghet att anlita 

dem och att kemin stämmer. Varje gång Lars företag har gjort något med Stora Blå har det varit 

bra och det är mycket viktigt. Det är väldigt skönt att anlita någon för dessa aktiviteter så kan jag 

arbeta med kärnverksamheten själv och Om vi får felaktigt fokus på verksamheten kommer 

Stora Blå in och gör det bra, berättar Lars.  

 

Vi vill få ökad lojalitet från våra kunder och att de ska tycka det är trevligt att arbeta med vårt 

företag säger Lars. Dessutom har vi en devis som heter vardagsglädje så allt vi gör ska 

genomsyra det svarar Lars när vi frågar vad de vill få ut av sina företagsarrangemang. Vi frågade 

Lars vilken typ av arrangemang de gör, stora eller små. Lars konstaterar att sist hade de en stor 

konferens och då tog de hjälp av Stora Blå för att ordna en aktivitet. Han berättade även att de 

ofta är Tylösand och Båstad och det blir naturligt att han väljer de aktiviteter som finns där.  

4.4.4 Företaget 

Vi frågade Lars hur många aktiviteter de har med Stora Blå under ett kalenderår. Lars funderar 

en stund och svarar att det är högst varierande.  
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Just nu är det lite av en lågsäsong på grund av det ekonomiska läget och då är ofta denna typ av 

aktiviteter som vi drar in på, men gör ändå en uppskattning på 2 till 5 aktiviteter om året. Lars 

berättar även att företaget har brukar ha en stor konferens per år och några mindre aktiviteter. 

Vi passar på att fråga om konferenserna alltid är vid samma tid under året. På den frågan svarar 

Lars att det inte är, men de senaste åren har vi försökt lägga den i januari eller februari eftersom 

det är lågsäsong i vår bransch då och även hotellen har lugnare period då.  På frågan om 

företaget ofta håller till i Skåne svarar Lars att de har varit på annan ort någon gång, men att det 

blir mycket dyrare då.  

 

Vi frågade även Lars om deras företagsarrangemang bundna till en viss del av året. Lars svarar 

att det inte behöver vara det vi kan mycket väl tänka oss att göra ett arrangemang i Stockholm 

eller Sälen. Det är ofta det här med resan och login som får bestämma hur många och om vi kan 

ta oss dit. Lars berättar också att ett intellektuellt samband inte är ett måste då han bokar 

företagsarrangemang. Ibland har företaget en aktivitet bara för att slappna av. Nu släpper de 

allt vad business heter och tar tre timmars ren avkoppling och då behöver det inte ha med 

affärerna att göra.    

4.4.5 Framtiden 

När vi frågar Lars vad han tror om framtiden och företagsarrangemang säger han: 

 

”Jag tror att vi kommer att ha ett större arrangemang om året sen tror jag att vi kommer att 

kitta ihop det med mindre arrangemang med lite mindre grupper.” (Lars, maj 2009) 

 

Jag tror att företag kommer ha mindre arrangemang i framtiden eftersom de större är så pass 

tunga och tidskrävande, säger Lars. Vi passar på att fråga om aktiviteter kommer vara en stor 

del av ert relationsbyggande och marknadsföring. Lars svarar att det tror han absolut. En tydlig 

trend som jag ser är att folk har redan allt de behöver, eftersom de köper saker och ting själva, 

men då vill vi bjuda på upplevelser istället. Jag tror att det krävs ett mycket innovativt synsätt 

för att Stora Blå ska hänga med i framtiden.  

4.5 Kundintervju 4  

Vi intervjuade Gunnar som bokar mycket möten åt sitt företag och att det är på den vägen han 

har kommit i kontakt med Stora Blå. Det rör sig om mest om konferenser och anlitar Stora Blå 

för interna arrangemang såväl som för externa.  

4.5.1 Samhället  

Gunnar nämner nedgången i ekonomin utan att tänka som svar på frågan om vilka yttre faktorer 

som påverkar företagets köp av aktiviteter och menar att det kommer definitivt att bli mindre 
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när det är så dystra tider.  Man måste vara sparsam i dessa dagar annars kan det gå riktigt illa 

säger han. 

4.5.2 Marknaden 

Eftersom Gunnars företag alltid försöker göra något nytt när de ska ha aktiviteter och lyckats 

hitta nya aktiviteter varje gång det blivit aktuellt så anser dig Gunnar inte sakna något på 

aktivitets och upplevelsemarknaden. Möjligtvis kan de göra en aktivitet internt först och sen 

eventuellt med externa kunder.  Gunnar uppger att det är oftast det är platsen som styr deras 

val av upplevelsebolag. Han kan inte se några direkt andra aspekter som spelar in. Ofta är det 

hotellet som vi bor på som rekommenderar eller har använt sig av någon tidigare och då tar vi 

oftast dem. När det är lokalt här hemma i Skåne så kontaktar vi faktiskt bara Stora Blå för att det 

känns tryggt fortsätter Gunnar.  Vi frågar Gunnar om han förknippar Stora Blå med Båstad och 

svarar ja utan att tveka och utvecklar sedan att Stora Blå var en av deras första kontakter med 

Upplevelsebolag och det mötet skedde på hemmaplan och sen dess har Stora Blå alltid varit 

förknippat med Båstad med omnejd. Men Gunnar svarar ändå med ett bestämt absolut och 

tillägger utan tvekan på frågan om de kan tänka sig anlita Stora Blå på annan ort.  

4.5.3 Företaget 

Gunnar konstaterar att när man har en relation som fungerar finns det ingen anledning att byta. 

Vi är väl medvetna om att det finns flera större upplevelsebolag i närheten men vi väljer ändå 

att anlita Stora Blå på grund av den relation vi har. Stora Blå är väldigt kul att arbeta med och 

väldigt proffsiga, vi bestämmer vad vi vill ha och när arrangemanget väl är igång behöver vi 

aldrig tänka på något själv utan allt bara flyter på berättar Gunnar. På frågan om Stora Blå 

särskiljer sig från andra bolag svarar Gunnar att de andra arrangemang de har gjort har varit 

mindre och är svåra att jämföra med Stora Blås arrangemang. Gunnar säger också att han 

upplever Stora Blå väldigt tillmötesgående och anpassar sig efter deras önskemål.  

 

Först och främst är vi ute efter att ha skoj när vi köper in en aktivitet till en konferens. På en 

tredagarskonferens har vi kanske avsatt tid en kväll för något som ska bryta av det tunga och 

informativa. Då vill vi bara ha skoj och slappna av ett tag förklarar Gunnar. Vi frågar då om de 

inte vill ha något intellektuellt samband mellan aktiviteten och det som konferensen har 

behandlat varpå Gunnar säger att det inte alls är nödvändigt men att det kanske har snubblat 

över det upplägget några gånger. Givetvis vill också öka känslan av samhörighet och skapa lite 

teamwork med våra aktiviteter tillägger Gunnar.  

 

Gunnar uppger att hans företag gör ca 2 aktiviteter per år och att de inte är kopplade till någon 

specifik tid på året utan styrs helt och hållet efter tillfälle.  
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”Vi kan inte riktigt bestämma att vi vill ha en vinterkonferens utan vi får helt styra tiden efter 

när det passar alla parter ” (Gunnar, maj 2009) 

 

Således är konferenser och aktiviteterna utspridda i stort sett på hela året med undantaget 

industrisemestern berättar Gunnar.  

4.5.4 Framtid 

Gunnar tror att alla blir mer kostnadsmedvetna och en förutsättning för att fortsätta med den 

här typen av arrangemang är att det inte blir dyrare. Aktiviteter är dyra och det är tyvärr dem 

man sker ned på eftersom i min bransch är konferenser väldigt kontrollerade och det är väldigt 

mycket informationsutbyte som ska ske på kort tid och då prioriterar man det. Han tror att det 

är bra att Stora Blå har ett brett utbud men även mindre arrangemang som företag ändå kan 

köpa när de stora produktionerna blir för dyra. Gunnar säger att han är väl medveten om vad 

aktiviteter tillför och vilket värde de har för att de har använt de så länge men tyvärr är det inte 

tillräckligt utan det som man skär ned på först.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

lnledning Metod

Denna fyrfältare har skapats för att kvantifiera materialet och tydliggöra viktiga delar i 

empiriska materialet vi fick av 

kvantitativa likheter och skillnader som vi anser vara viktiga. 

materialet finns i analysen samt i scenariona. 

 

Figur 3. Fyrfältare 
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fältare har skapats för att kvantifiera materialet och tydliggöra viktiga delar i 

ska materialet vi fick av intervjuerna med Stora Blås kunder.

kvantitativa likheter och skillnader som vi anser vara viktiga. Den kvalitativa analysen av 

samt i scenariona.   
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fältare har skapats för att kvantifiera materialet och tydliggöra viktiga delar i av det 

intervjuerna med Stora Blås kunder. Fyrfältaren belyser 

Den kvalitativa analysen av 
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5. Analys 

I detta kapitel presenterar vi resultatet och analysen av vår studie. Liksom tidigare kommer vi att 

använda oss av de fyra temana Samhället, Marknaden, Företaget och Framtiden i vår analys.  

 

Att konstruera ett scenario handlar om att öppna upp för nya möjligheter och förhindra att 

ledningen i ett företag bortser från nya alternativ. Med andra ord, scenarioanalyser ska ge 

alternativa perspektiv på hur företagsmiljön kommer se ut i framtiden. Analyserna bygger på 

PESTEL och nyckelfaktorerna till förändring men kan inte ge en fullständig prognos gällande 

framtiden (Johnson et al., 2009, s.27). Ramverket för användande av scenarioplanering består 

av fem olika delar spårning, analysering, föreställande, beslutande och agerande.  Först och 

främst måste ett företag sondera den terräng denne rör sig i vilket handlar om att upptäcka 

faror och utvecklingsmöjligheter (Lindgren & Bandhold, 2003, s. 38, 55). Som vi tidigare nämnt 

kommer vi att fokusera på de två första delarna i ramverket eftersom vårt uppdrag består i att 

ta fram strategiska vägar ut ur säsongsberoendet. De tre sista delarna i ramverket måste Stora 

Blå och dess personal själv gå igenom för att scenario planeringen ska bli effektiv och 

genomförbar.  

5.1 Samhället 

För att sondera Stora Blås terräng och upptäcka hot och utvecklingsmöjligheter har vi i 

genomfört en analys av företagsmiljön genom att använda oss av PESTEL. Stefan listade en hel 

del yttre faktorer som påverkar Stora Blås verksamhet men han anser att den ekominska 

konjunkturen är den som utan tvivel påverkar företaget mest. När marknaden går ner minskar 

också sysselsättningen för Stora Blå. Denna bild får vi också bekräftad från kunderna som är 

samstämmiga om att aktiviteter är något de skär ned på när det är lågkonjunktur. Utöver det 

den ekonomiska faktorn säger Stefan att ny teknologi samt lagar och bestämmelser också har 

en betydande del i företagets situation. Ny teknologi såsom webbaserad kommunikation 

underlättar och gör att det blir billigare att kommunicera och kan också utveckla aktiviteterna. 

De restriktioner som berör Stora blås verksamhet rör mycket sjöfart och vem som är behörig att 

köra RIB båtarna samt om ett förbjud mot vattenskoter kommer till stånd säger Stefan. Precis 

som Johansson et al (2009) förespråkar är det viktigt att välja ut vilka faktorer som har störst 

inverkan på verksamheten(s. 27). Dessa tre faktorer anser vi som viktigast för Stora Blå och som 

vi kommer att ta i beaktning när vi senare ska utforma vår strategi.   

5.2 Marknaden  

För att ytterligare upptäcka hot och möjligheter har vi lagt till Five Forces i vår analys av 

företagsmiljön i första delen av scenarioanalysen. Porters Five Forces är utvecklad för att 

värdera konkurrenskraften hos olika industrier.  
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Five Forces första del är hinder för nyetableringar och innebär att svårigheten med att ta sig in 

på marknaden beror på omfattningen av barriärerna (Johnson et al., 2009, s. 30). Barriärer kan 

uppstå i form av en hämnd i ett priskrig eller i form av lagar och restriktioner (Johnson et al., 

2009, s. 32). Stefan tror inte att Stora Blå kommer ta tas emot med öppna armar om de slår sig 

in på en ny marknad, men samtidigt kommer företaget att ta med sig nya kunder och kommer 

att vara i behov av att hyra konkurrenternas utrustning. Stefan berättar också att Stora Blå 

påverkas av allemansätten eftersom de verkar mycket i skog och natur. De påverkas även av 

tolkning av reglerna på sjön, vilket kan fungera som en barriär om Stora Blå vill slå sig in på en 

ny marknad inom Sveriges gränser. Väljer företaget istället att slå sig in på en ny marknad 

utomlands kommer det naturligtvis att finnas andra regler och beteenden hos konkurrenterna 

som fungerar som barriärer.   

 

Five Forces andra del består av hotet i from av substitut som innebär att ett annat företag 

erbjuder liknande produkter eller tjänster eller då kunden själv utför det som företaget erbjuder 

(Johnson et al., 2009, s. 32-33). Stefan säger att han idag känner sig mer hotad av substitut än av 

rena konkurrenter. Om det är dåligt väder lägger kunderna pengar på en pokerturnering istället 

för på RiB-tur, vilket resulterar i en kannibalism av Stora Blås egna produkter. Enligt Stefan går 

det dock inte bara att erbjuda lönsamma arrangemang utan det krävs också sådant som 

inspirerar och attraherar människor. Det krävs en balansgång, men det är som tidigare nämnt 

lätt att det blir en kannibalism av egna produkter. Lars berättar att han anser att företaget har 

en bra kreativ höjd på företaget men ibland behöver man ett bollplank som Stora Blå. Detta 

tolkar vi som ett hot i form av ett substitut till Stora Blå, detta på grund av att Lars utför det som 

Stora Blå erbjuder på egen hand.   

 

För att ett företag ska överleva krävs det naturligtvis kunder och då några få av dessa står för 

majoriteten av köpen ökar deras makt över företaget (Johnson et al., 2009, s. 33). Enligt Stefan 

har Hotell Skansen och Tylösand större inflytande, men att han mer ser dem som en partner 

eftersom de Stora Blå för sina kunder. Tetrapack ser han också som en stor slutkund som har 

större inflytande än andra. Dessa kunder har inte inflytande i den form att de kan pressa 

priserna eftersom de kan betala, men Stora Blå måste prestera därefter och därmed  måste man 

skärpa sig lite extra enligt Stefan.  Om det är enkelt att byta leverantör har kunderna en stark 

förhandlingsposition (Johnson et al., 2009, s. 33), men enligt Stefan kommer kunderna tillbaka 

så länge de är duktiga och därför har Stora Blå inga bindningar eller avtal.  

 

Leverantörer är de som förser en organisation med det som krävs för att producera en vara eller 

tjänst. Dessa leverantörers makt är som störst då det endast finns ett fåtal av dessa på 

marknaden (Johnson et al., 2009, s. 34).  
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För att Stefan ska kunna sälja sina arrangemang krävs det ett kundunderlag. Hotell Skansen och 

Tylösand är de som förser honom med detta underlag och därför kan hotellen även ses som en 

leverantör. Vi tolkar detta som att hotellen har ett större inflytande på Stora Blå även i detta 

avseende.  

Konkurrenter är de organisationer som producerar liknande produkter eller tjänster. När 

konkurrenter är av samma storlek finns det risk för mycket intensiv konkurrens och priskrig. 

Under en tid av låg tillväxt finns det också risk för intensiv konkurrens och priskrig då en 

organisations tillväxt ofta sker på bekostnad av någon annan (Johnson et al., 2009, s. 35). När vi 

frågade Stefan om hur det såg ut konkurrensmässigt svarade han att det var väldigt utspritt och 

som tidigare nämnt att hotet från substitut var större.  Det finns risk att Stora Blås entré på en 

ny marknad sker på bekostnad av någon annan vilket gör att de enligt Stefan inte tas emot med 

öppna armar. Dock kommer Stora Blå att ta med sig nya kunder till platsen och ha ett behov av 

att hyra utrustningen.          

 

På grund av att PESTEL och Five Forces fokuserar främst på större tillverkningsindustrier har vi 

valt att lägga till teorier som riktar sig mer mot upplevelser vilka är Blue Ocean och teorier om 

upplevelser.  

 

Grundtanken i Blå Ocean strategin är att differentiera sig gentemot andra konkurrenter istället 

för att efterlikna dem (Kim & Mauborgne, 2005. s. 49). Stefan delar den uppfattningen om att 

Stora Blå måste differentiera sig gentemot andra för att vara unika på marknaden. Stefan säger 

sig göra detta genom att deras aktiviteter berikar företag, stärker relationer intern och externt, 

bygger varumärke och att företaget anses som sunda och friska när de anlitar Stora Blå.  

 

Ingen av de intervjuade kunderna upplevde att Stora blå förmedlade något unikt gentemot 

andra konkurrenter. Två av kunderna var imponerade av Stora Blås utbud och menade att det 

kan vara en framgångsfaktor då att de inte vill göra samma aktivitet flera gånger . Men i övrigt 

var det ingen av kunderna som såg Stora Blå i ett annat ljus än konkurrenterna.  

 

Pine & Gilmore (1999) beskrev upplevelser som en värdeskapande dimension när man erbjuder 

en produkt eller tjänst (s. 2). Mossberg (2003) anser att upplevelser är ett sätt att bygga 

relationer med kunder och öka återköpsfrekvensen (s.39). Stefan har en liknande uppfattning 

och menar som vi redan nämnt att Stora Blås tjänster bygger varumärken, utvecklar relationer 

och profilerar företag.  
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De intervjuade kunderna har nämnt att stärka relationer som en viktig faktor till varför de 

anlitar Stora Blå. Även O´Dells (2002) resonemang om att människor idag blir ”mätta” på att 

konsumera när de redan har alla livsnödvändigheter och förverkligar sig själv genom upplevelser 

stärks av Lars (s.33).  

 

”En tydlig trend som jag ser är att folk har redan allt de behöver eftersom de köper saker och 

ting själv, då vill vi bjuda på upplevelser istället” (Lars, personlig kommunikation 8 maj 2009) 

Gunnar säger sig veta det värde aktiviteter tillför, att ha kul ihop och öka samhörigheten är 

otroligt viktigt, men menar att det är svårt att försvara i ett sådant resultatinriktat 

marknadsklimat som nästan enbart ser till mätbara värden. Olof är inne på samma linje och 

säger att han tror det är viktigt med aktiviteter för att förbättra kommunikationen samt att det 

är ett sätt att stimulera anställda och därför ett medel till att behålla nyckelkompetens.  

5.3 Företaget 

Under detta tema kommer vi att fortsätta sondera Stora Blås terräng genom att göra en SWOT-

analys, men vi kommer även att analysera säsongsvariationen. Dock har vi valt att först 

diskutera teori och empiriskt material ur ett upplevelseperspektiv.     

 

För att nå framgång i dagens värld måste företagen känna till vad kunderna vill ha och att 

marknaden de verkar på ständigt förändras. (O´Dell, 2002, s.13) Vi tolkar detta som att Stefan 

och Stora Blå vill nå framgång genom att ta reda på vad de befintliga kunderna efterfrågar under 

vinterhalvåret och därmed bekämpa säsongsvariationen. Enligt Mossberg (2003) försöker 

företag allt oftare förmedla mervärden kring sin produkt eller tjänst genom att addera en 

upplevelse eller tjänst till sitt erbjudande detta för att få gratis reklam genom word of mouth 

(s.39). Som vi ser det vill kunderna förmedla ett mervärde kring sin produkt genom att addera 

en upplevelse till kärnprodukten, därför anlitar de Stora Blå. Stefan och Stora Blå hoppas i sin 

tur att kunna utnyttja word of mouth för att locka till sig fler kunder.           

 

Mossberg (2003) nämner att ge en samtidighet av nytta och nöje är en central del av utveckling 

av upplevelseerbjudandet (s.40- 43).  Med det menas att upplevelsen inte bara ska vara ett nöje 

eller minnesvärd händelse. Per berättar att en av de viktigaste aspekterna när de anordnar en 

konferens är att aktiviteten ska ge en intellektuell koppling till konferensens tema eller 

kärnvärden. Helst ska aktiviteten vara ett lättsamt sätt att praktisera de nyvunna kunskaperna .  

Vi tolkar detta som att vi får belägg för Mossbergs teori. 

 

En SWOT analys handlar om att fastställa företagets resurser, möjligheter och hot. Ordagrant så 

är det svaghet, styrka, möjligheter och hot som ska analyseras (Karppi et al., 2001, s. 15-16). 

Stefan nämner personalen som deras största tillgång samt deras långa erfarenhet som gett dem 

många långvariga relationer med kunder.  



 

56 
 

lnledning Metod
Teoretisk 

referensram
Empiri Analys

Slutsats och 
diskussion

Stefan nämner också att man har en bra ryggrad i sina investerare. De främsta svagheterna 

Stora Blå har enligt Stefan är säsongsvariationen som ohotad nummer ett men också att 

företaget inte säljer sina tjänster aktivt. Möjligheterna är obegränsade enligt Stefan och säger 

att han gärna ser att företaget utvecklas kontinuerligt. Att Stora Blå inte skulle fortsätta 

utvecklas är däremot deras största hot tillsammans med risken för att vital kompetens skulle gå 

förlorad om personalen skulle sluta.  

 

Samtliga intervjuade kunder anser sig ha en bra relation till Stora Blå och att det är tryggt att 

anlita dem vilket vi tolkar som att de långvariga relationerna som Stefan beskriver mycket riktigt 

är en av företagets främsta styrkor.  Per var den enda av de fyra intervjuade som inte anlitar 

Stora Blå främst på hemmamarknaden. Olof säger att Bjärehalvön är som attraktivast när det är 

ljust och varmt, vintermånaderna är området inte speciellt reppresentabelt. Att Stora Blå har en 

så stor anknytning till hemmamarknaden tolkar vi givetvis som en svaghet när denna enligt 

Stefans egen utsago är så starkt säsongsbetonad.   

 

Säsongsvariationen skapar hinder och problem för alla intressenter inblandade t.ex. får 

förtagare en ojämn arbetsbelastning och inkomst samt svårt att behålla heltidsanställda. 

(Butler, 1994, s.5) När vi frågar Stefan om hur ett verksamhetsår ser ut berättar han att de har 

en svagare period från november till mars då det är väldigt lugnt, samtidigt som de måste betala 

löner, leasingbilar och fina lokaler. Från april till oktober är det däremot mycket att göra och bra 

omsättning.  Detta gör det väldigt svårt att sätta en budget eftersom svängningarna är så pass 

kraftiga säger Stefan.  Det tolkar vi som att Stora Blå har ett säsongsberoende som skapar 

hinder och problem för dem eftersom inkomstfördelningen blir väldigt ojämn.  

 

Säsongsvariationerna delas in i två grupper, den naturliga som beror på klimat och årstider samt 

den institutionella som beror på kulturella, etniska och sociala faktorer så som helgdagar, 

högtider, skollov och semestertider (Butler, 1994, s.8-9). Olof säger att han anser det vara svårt 

att vara utomhus under vinterhalvåret och genomföra arrangemang, det är lättare att vara 

inomhus. Han berättar även att företaget hellre vill visa upp det fina och ljusa av Sverige och 

väljer därför att genomföra arrangemang under våren och sommaren. Per berättar att han 

upplever en säsongsvariation även hos sina kunder, därför är det mest troligt att de anlitar Stora 

Blå från april till juni och från augusti till oktober. Pers kunder är helt enkelt mer intresserade av 

sommar och sol än av regn och rusk. Det som Olof och Per och berättar tolkar vi som att 

säsongsvariationen beror på naturliga orsaker. Dock tolkar vi det som att andra faktorer än de 

naturliga och institutionella spelar in. När Per berättar arrangemangen äger rum påverkas av 

kvartalsrapporter och säljkampanjer, ser vi som ett exempel på en annan faktor som också 

bidrar till säsongsvariationen. Gunnar säger till motsats till de andra respondenterna att årstiden 

spelar ingen roll, utan det är när alla kan träffas som avgör när ett arrangemang äger rum.  
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Stefan säger att han tror att säsongvariationen beror på att företag inte vill aktivera sig under 

vinterhalvåret och om livsstil. Stefan berättar att kunderna tenderar att vilja aktivera sig under 

sommaren, vilket stämmer väl överens med Pers och Olofs åsikter.  Regionen Båstad har 

marknadsfört sig som en sommarort och människor har svårt att se tjusningen med regn och 

rusk, vilket är ganska naturligt säger Stefan. Det sitter djupt rotat och det är svårt att ändra en 

hel bransch själv. Stora Blå försöker dock att hantera dessa problem genom att erbjuda 

inomhusaktiviteter, låna ut bra kläder, tält och värmande kolgrillar så att kunderna inte fryser 

och förhoppningsvis ser tjusningen med regn och rusk.       

 

För att motverka säsongsvariationerna inom hotellbranschen föreslås en anpassad prisstrategi 

och ett differentierat utbud (Barden & Jeffery, 1999, s.137-139). När vi frågar Stefan om han 

tillämpar några prisstrategier i from av högre pris på högsäsong och lägre pris på lågsäsong blir 

svaret nej. Stora Blå har inte olika prislistor för hög- och lågsäsong, men en krona är tio gånger 

mer värd i januari än i augusti för då blir det ändå fullt.  

 

Enligt Donald Getz (2005) har event en unik förmåga att besegra säsongsvariationen och skapa 

efterfrågan utanför högsäsong genom att anordna aktiviteter inomhus (s. 142-143). Många 

väljer även att lägga sina arrangemang under lågsäsong för att undvika brus från utomstående 

faktorer. Lars berättar att de brukar lägga sin stora konferens i januari eller februari för det är 

lågsäsong i deras bransch. Page och Connell (2006) ger också förslag på åtgärder för att 

motverka och hantera säsongsvariationen. Det förtaget kan göra är att acceptera högsäsongen 

och lägga in alla tillgängliga resurser och försöka maximera intäkterna. En annan åtgärd är att 

under lågsäsongen utveckla och underhålla sin verksamhet (s.88). Då vi frågar Stefan om hur 

Stora Blå försöker motverka säsongsvariationen berättar han att de servar och underhåller sin 

utrustning men att ändå äter upp alla pengar de tjänat under högsäsongen på grund av att de 

måste betala löner och dyra lokaler. 

 

Företagen kan även ägna sig åt att försöka förlänga säsongen genom ett ökat utbud eller 

marknadsföring. Detta uppnås på bästa sätt genom att olika aktörer på marknaden samarbetar 

(Page & Connell, 2006, s.88). Fernström (2005) skriver liksom Page och Connell att företagen 

måste skapa aktivteter som lockar kunderna under lågsäsongen (s.38).  Under vinterhalvåret 

tror Stefan att kunderna söker en upplevelse som är trevlig och spännande, utan att vara farlig. 

Det är inte segling och dykning som gäller utan mer poker, oscarsgala och musicquiz. Till vinter 

hör ju skidåkning och skotersafari och om vi toppar det med teambuildning och föredrag förenar 

vi nytta med nöje. Stefan berättar att Stora Blå med sina nuvarande kontakter kan utöka sitt 

utbud och erbjuda denna typ av upplevelser, vilket vi tolkar som att Stora Blå söker att 

samarbeta med konkurrenter på en ny marknad. Stefan tror att det är viktigt att vara mobila om 

de ska kunna erbjuda arrangemang under vinterhalvåret.  



 

58 
 

lnledning Metod
Teoretisk 

referensram
Empiri Analys

Slutsats och 
diskussion

Destinationer som Stora Blå har är Åre, Sydafrika och Italien. Åre erbjuder bra vinteraktiviteter, 

Sydafrika förlänger sommaren och Italien kan komplettera tidig vår, sommar och höst. Dock 

anser Stefan att satsningen på att vara mer mobila bör fokuserar på en eller två destinationer.       

5.4 Framtiden    

Stefan tror att man kan komplettera sommarsäsongen med en annan sorts aktivitet såsom 

oscarsgalor, poker eller liknande som är mer lämpade för inomhusbruk. Han ser också 

skidåkning som ett alternativ som ligger nära till hands. Stefan snuddar också vid att man kan 

koppla föreläsningar till aktiviteter och därigenom få ut mer nytta ur arrangemangen. Här vill vi 

göra en koppling med den utveckling Per tror på, nämligen att aktiviteter kommer att behöva 

vara mer effektiva i framtiden och koppla an till värden eller teman och inte bara vara ett nöje 

som avbryter en konferens. 

 

Per och Stefan är också överens om att mobilitet är en framgångsfaktor för ett aktivitetsbolag 

för att kunna locka till sig nya kunder. Pers framtidsvisioner skiljer sig från de övriga 

respondenterna i och med att han tror att större arrangemang kommer att efterfrågas i 

framtiden även om han ser att små nischade upplevelser också kommer att ha en naturlig plats i 

branschen. De tre övriga respondenterna och Pers åsikter skiljer sig åt i många avseenden om 

vad framtiden kommer innebära. Dessa tre tror inte att de kommer förändra sitt köpbeteende 

nämnvärt utan fortsätta att anlita lokala bolag samt mindre arrangemang eller i alla fall en 

blandning av mindre och större arrangemang. Samma respondenter ser inte heller behovet av 

att aktiviteten ska knyta an till värden eller teman som en nödvändighet. De tror alla att 

aktiviteten kan fungera som ett förnöjande avbrott även i framtiden. En av respondenterna tror 

att utvecklingen kommer att röra sig motsatt riktning jämfört med den bild Per målar upp, att 

företag i själva verket kommer att välja mindre arrangemang för att de större är så dyra och 

tidskrävande. Gunnar menar också att aktiviteter är kostsamma och kraven ökar på 

avkastningen av konferenser och då får ofta aktiviteterna stryka på foten.  

  

Hittills har vi rört oss i ramverket för scenarioanalysers första del, spårning d.v.s. att sondera 

terrängen för att upptäcka hot och utvecklingsmöjligheter(Lindgren & Bandhold, 2003, s. 38, 

55).  I slutsatsen och diskussionen kommer vi att gå över i ramverkets andra del, analysering, 

som innebär att vi skapar kreativa scenarion samt hittar svagheter och styrkor i dessa (Lindgren 

& Bandhold, 2003, s. 39, 60).  
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6. Slutsats och diskussion  

I detta kapitel presenteras vår slutsats med utgångspunkt syftet och frågeställningarna. Som 

tidigare nämnt har vi valt att presentera vårt resultat av studien i scenarion därför att dessa blir 

tydliga för Stora Blå att förhålla sig till samt att det leder till strategiskt konkreta förslag. Dessa 

scenarion intar formen av fyra olika strategiska vägar ut ur säsongsberoendet.   

 

Vår huvudsakliga frågeställning är att utröna vilka strategier Stora Blå bör nyttja för att 

motverka säsongsberoendet. För att kunna angripa detta problem måste vi också utröna vilka 

faktorer som skapar den säsongsbetonade marknad som Stora Blå är verksam inom.  

 

Svaret på vår andra frågeställning om vilka faktorer som skapar säsongsberoendet är att Stora 

Blå har idag en väldigt stark lokalanknytning och Båstad har i sin tur en distinkt betonad 

sommarsäsong. Stora Blås kunder är helt enkel inte intresserade av att genomföra aktiviteter 

under vinterhalvåret på grund av att de vill visa det fina och ljusa av Båstad men även för att 

deras kunder i sin tur efterfrågar sol och värme.  En annan bidragande faktor är att många väljer 

att lägga sina konferenser i början eller i slutet av sommaren som en kickoff. Svaret på vår 

främsta frågeställning om vilka strategier Stora Blå ska använda sig av för att motverka 

säsongsberoendet presenternas på nästa sida i fyra scenarion. Vi har även presenterat 

motivation till val av dessa samt fördelar och nackdelar med scenariona.   

Vid skapandet av dessa scenarion har vi försökt att hela tiden ha i åtanke att alla respondenter 

sagt att de på grund av den ekonomiska situationen drar in på de typer av arrangemang som 

Stora Blå erbjuder. Dock anser vi att detta är en övergående fas och ekonomin kommer att 

återhämta sig och då gäller det att vara väl förberedd. Att skapa scenarion handlar inte om hur 

Stora Blå ska agera imorgon utan om hur företaget ska agera framtiden. Vi tror och hoppas att 

framtiden inte håller någon ekonomisk kris i sitt sköte.  Stefan nämnde även att teknologin och 

regler som finns i samhället påverkar dem, vi anser dock att ekonomin har en större betydelse 

och har fokuserat mer på den faktorn. Trots detta måste Stora Blå ha teknologin och reglerna i 

åtanke när och om de utvidgar sin verksamhet. Detta för att företaget på bästa sätt ska kunna 

utnyttja teknologins fördelar och säkerställa att inte blir överraskade av restriktioner och lagar 

på den nya marknaden.      
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6.1 Scenario 1.  

Det första scenariot är en utveckling av Stora Blås utbud till att fokusera på små och effektiva 

arrangemang som är gångbara även under vinterhalvåret. Samtliga intervjuade kunder uppgav 

att aktiviteter i samband konferenser måste bli mer kostnadseffektiva för att kunna motiveras i 

framtiden. Samtidigt anser 3 av 4 intervjuade kunder att de tror på mindre arrangemang eller 

åtminstone en blandning av mindre och större arrangemang snarare än större arrangemang i 

framtiden. Vi tror att en utvecklingsmöjlighet för Stora Blå är att satsa på mindre, flexibla och 

mobila arrangemang som är lätta att anpassa till kundernas önskemål. Dessa arrangemang bör 

också vara oberoende av årstid och vara möjliga att genomföra inomhus. Tanken är att själva 

arrangemanget i sig ska vara mellan en till tre timmar för att fungera som en avbrytare för en 

konferens och inte kräva någon planeringstid för företaget som köper arrangemanget. En 

grundtanke detta scenario är att Stora Blå ska bli anlitade utanför Båstads gränser och främst då 

på konferensanläggningar runt om i Skåne men även i övriga södra Sverige.  

 

Vi motiverar detta val av scenario med att tre av fyra respondenter direkt efterfrågade mindre 

och billiga arrangemang. Som vi ser det finns det redan en marknad för denna typ av 

arrangemang, vilket vi fick bekräftat bl.a. vid intervjun med Gunnar. Tanken är att de små 

arrangemangen på vinterhalvåret ska vara billigare än motsvarande arrangemang på sommaren 

som en del i en prisstrategi. Vi menar Stora Blå kan erbjuda billigare och mindre aktiviteter 

under vinterhalvåret där syftet är att täcka de kostnader företaget har under vintern så att 

företaget inte behöver förbruka den vinst som tjänats in under sommarhalvåret. Vi kan även 

stödja vårt val av scenario på att Stefan anser det vara mycket viktigt att vara mobila om 

företaget ska kunna erbjuda arrangemang under vinterhalvåret. Per anser liksom Stefan att det 

är av stor vikt att vara mobil. Denna typ av arrangemang gör det möjligt för kunder som Gunnar 

och hans företag att göra ett mindre arrangemang på olika ställen varje gång.  

 

Fördelen med detta scenario är att Stora Blå tillgodoser de befintliga kunderna önskemål genom 

att erbjuda mindre, enkla och tidbesparande arrangemang. För Stora Blå medför detta ingen 

större förändring av verksamheten eftersom de i stort sett kan använda sig av de resurser som 

finns. Med andra ord kan Stora Blå fortsätta använda sig av sin främsta styrka nämligen 

personalen. En annan fördel är att det inte är fullt så tidskrävande och dyrt att planera ett 

mindre arrangemang som ett större. Kundernas önskemål om att ha aktiviteter som enbart 

bryter av en konferens som ett nöje kan också tillgodoses genom denna profilering. Genom att 

arbeta med andra konferenscenter runtom i södra Sverige ökar man även deras attraktionskraft 

och får också möjligheten att stifta bekantskap med nya kunder.  

 

Ett potentiellt problem som vi ser är att det kan vara svårt att få lönsamhet i mindre 

arrangemang när du adderar resekostnader till ekvationen.  
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Scenariot innefattar att Stora Blå kan erbjuda billigare arrangemang genom att skära ned på 

vinstpålägget som då ändå kommer att fördyras av resekostnaderna. Dock uppskattar vi att 

transportkostnaderna ändå inte kommer att fördyra arrangemangen nämnvärt eftersom Stora 

Blå redan besitter alla fortskaffningsmedel som är nödvändiga.  

6.2 Scenario 2. 

Tanken bakom det andra scenariot är att Stora Blå differentierar sig genom att addera en 

värdehöjande effekt till deras aktiviteter. Genom att koppla samman aktivteter med en 

konferens värderingar, teman eller mål kan deltagarna få intellektuellt samband som förtydligar 

och gestaltar dessa värdegrunder. Stora Blå bör satsa på att utveckla ett koncept tillsammans 

med kunden där företaget försäkrar sig om att hitta en aktivitet som kan förstärka konferensens 

budskap eller företagets värderingar. Tanken är att man hittar en symbolik som kan anpassas till 

aktiviteten och det aktuella företagets situation eller hinder varpå deltagarna ska agera 

tillsammans för att bemästra uppdraget. Aktiviteten kan mycket väl bestå i en redan befintlig 

aktivitet som omarbetats för att passa det aktuella uppdraget. Ett mål med detta scenario är att 

särskilja sig från andra aktörer och få en unik nisch på marknaden med ett helt nytt koncept.  

Alla respondenter anger att konferenser och aktiviteter måste bli mer kostnadseffektiva och vi 

anser att genom att koppla aktiviteten till värdegrunderna förstärks och förtydligas 

konferensens budskap.  Detta scenario underbyggs även av att Per direkt efterfrågade ett 

intellektuellt samband mellan konferens och aktivitet. Stefan tror att vägen till att sälja mer är 

att differentiera sig gentemot andra aktörer vilket skulle kunna åstadkommas genom att 

profilera sig som ett bolag som erbjuder ett intellektuellt samband genom värdeskapande 

aktiviteter.  Detta finner vi också stöd för i teorin om Blue Ocean som föreslår att företagen ska 

skapa en ny marknad bl.a. genom att differentiera sig på marknaden. Upplevelseteorin 

förespråkar också att företagen ska förena nytta med nöje vilket är fullt möjligt om ett 

intellektuellt samband finns mellan konferens och aktivitet då lekfullheten fortfarande måste 

finnas med i arrangemanget.  

 

Fördelen med denna typ av scenario är att Stora Blå kommer att förmedla ett relativt unikt 

värde, då de erbjuder något mer än bara avkoppling, vilket inte är vanligt inom branschen.  

 

Nackdelen med denna typ av scenario är att det kan vara svårt att finna ett intellektuellt 

samband mellan konferens och aktivitet. Detta medför att det ställs högre krav på Stora Blås 

prestationer då det krävs mer kunskap om kunden och branschen denna är verksam inom. En 

svårighet med detta scenario kan ligga i problematiken att sälja in det till kunderna och för dem 

att förstå vilket mervärde det ger för deltagarna.  
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Skillnaden mellan en aktivitet med ett intellektuellt samband och en konventionell aktivitet går 

inte att mätas och utvärderas utan måste upplevas.  

6.3 Scenario 3.  

Det tredje scenariot innebär att Stora Blå utvidgar sin verksamhet till att innefatta Åre eller 

alternativt en ort i Alperna. Denna typ av verksamhet reducerar först och främst de naturliga 

säsongsvariationerna med hjälp av en ort som har en motsatt naturlig säsongsvariation. Detta 

för att göra sig kvitt den starka anknytningen förtaget har till Båstad. Framtidsbilden är att Stora 

Blå etablerar sig på en skidort där de bygger en liknande verksamhet som de nu har i Båstad fast 

givetvis med inriktning på vinteraktivteter. En etablering på en vinterdestination skulle givetvis 

motverka företagets säsongsberoende och skapa oändliga möjligheter att utvecklas. Denna 

etablering kan ske genom att Stora Blå bryter sig in på marknaden eller genom ett samarbete 

med en befintlig aktör. 

 

Majoriteten av våra respondenter kan tänka sig att i framtiden genomföra arrangemang med 

Stora Blå utanför Båstad. En av de intervjuade kunderna sa uttryckligen att Båstad och Skåne 

inte är attraktivt på vinterhalvåret och därför väljer att planera sina aktiviteter under den ljusa 

årstiden. Med detta i åtanke och stöd i teorin om säsongsvariationer kan det vara mest lönsamt 

att fokusera på en annan ort och helt stänga ned verksamheten i Båstad. Vi ser även en stor 

potential i den befintliga marknaden som är väletablerad och redan ett begrepp bland 

kunderna. Detta finner vi även stöd för i teorin som föreslår att ett samarbete mellan aktörer på 

marknaden bör etableras för att bekämpa säsongsberoendet.  Det faller sig naturligt att 

bekämpa en verksamhet som är beroende av sommaren med vinteraktiviteter. Vi kan även 

motivera vårt val av scenario med att tre av fyra respondenter inte saknar något på 

upplevelsemarknaden och därför känns det överflödigt att helt byta koncept. Vidare kan vi även 

motivera vårt val av scenario med att Stefan anser det vara skidåkning och skotersafari som 

gäller under vintern, vilket är fullt möjligt och fördelaktigt att genomföra på en 

vinterdestination. 

          

Fördelen med detta scenario är att det finns stor potential att lyckas om Stora Blå är 

framgångsrika i att förena dessa två säsongsberoende marknader. En annan fördel är att Stora 

Blå redan har goda kontakter på marknaden ibland annat Åre vilket gör det lättare att slå sig in 

på marknaden. Ytterligare en fördel med detta är att det är orter med stor attraktionskraft och 

en marknad som redan existerar. De problem som finns förknippade med en etablering på en 

vinterdestination är att det är väldigt dyrt och tidskrävande. Ett annat problem är att det krävs 

mer personal som har en annan kunskap samt att den befintliga personalen eventuellt inte är 

villiga att flytta till annan ort. Stora Blå måste också konkurrera med befintliga aktörer och slå 

sig in på en ny marknad där de inte har samma lokalkännedom vilket gör att etableringen kan 

tvingas gå med ett negativt resultat under de första säsongerna.  
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6.4 Scenario 4.  

Syftet med det fjärde scenariot är att profilera sig mot större konferensarrangörer för att få 

större arrangemang under vinterhalvåret. Stora Blå ska aktivt marknadsföra sig mot 

konferensbokare och liknande för att kunna bredda sin verksamhet och fokusera på större 

arrangemang. Enligt Lars och Gunnar är deras företagsarrangemang inte styrda av årstider utan 

av kvartalsrapporter, marknadsvariationer och när det passar in med företagets övriga 

verksamhet. Detta visar att stora företag inte är styrda av att lägga konferenser till en viss del av 

året utan kan lika gärna göra det under vinterhalvåret. Dock besöker de sällan samma ställe två 

gånger och en av respondenterna tror på större konferenser vid färre tillfällen. Problemet är 

således att om ett företag väljer att göra en större konferens med inplanerad aktivitet utanför 

Båstad är det inte troligt att de kommer i kontakt med Stora Blå eftersom man först och främst 

verkar lokalt. Genom att kontakta kongress och konferensarrangörer når Stora Blå ut till en 

större marknad som sträcker sig över hela Sverige och till och med utlandet.          

 

Detta finner vi också stöd för i teorin som föreslår att företagen ska anordna aktiviteter på 

lågsäsong för att undvika brus från utomstående faktorer. Eftersom Stefan har uppgett att 

större arrangemangen ger större avkastning finner vi det naturligt att satsa på större 

arrangemang under vinterhalvåret. Trots att tre av fyra respondenter inte direkt efterfrågar ett 

större arrangemang anser vi att dessa kunder inte kommer att avstå helt från att investera i 

större arrangemang.    

 

Fördelen med större arrangemang är de ger en bättre avkastning än de mindre arrangemangen. 

För att genomföra denna typ av arrangemang krävs bra planering i god tid innan, vilket gör att 

Stora Blå får en överskådlig och tydlig framtid. Detta tror vi medför en trygghet då företaget vet 

att de har sysselsättning en i en överskådlig framtid.  Denna typ av stora arrangemang kan 

medföra att Stora Blå får möjligheten att komma i kontakt med nya kunder då företagen som 

anlitar dem i sin tur tar med sig sina kunder. Att genomföra stora projekt för ett litet företag 

som Stora Blå är mycket tidskrävande och påfrestande att genomföra, det krävs mycket av Stora 

Blå och dess personal. Vidare kan vi även se en nackdel i att inrikta sig på större arrangemang 

eftersom det kan medföra färre men stora kunder vilket i sin tur kan leda till att dessa kunder 

får ett större inflytande över Stora Blå.   

 

Just säsongsberoende inom upplevelsebranschen är ett ämne som inte har blivit diskuterat i 

någon större utsträckning i akademiska sammanhang. Därför kan den här studien ses som en 

ansats till att ge ett bidrag till detta problem.  

 

Syftet med vår studie var att utifrån problembakgrunden att skapa scenarion med hjälp av Stora 

Blås Vd Stefan Roslund, en lägesanalys av företaget och kunders framtidsförväntningar på Stora 
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Blå samt marknaden som helhet. Dessa scenarion är tänkta att ligga som grund för företagets 

strategiska agerande för att kunna göra sig fria från säsongsberoendet. Just säsongsberoende 

inom upplevelsebranschen är ett ämne som inte har blivit diskuterat i någon större utsträckning 

i akademiska sammanhang. Därför kan den här studien ses som en ansats till att ge ett bidrag till 

detta problem.  

6.4 Egna reflektioner   

Oberoende av vilket scenario Stora Blå väljer att använda måste de skaffa sig ett ytterligare 

kundunderlag för att öka verksamheten. För att finna nytt kundunderlag anser vi att Stora Blå 

måste ägna sig åt aktiv marknadsföring, ett enkelt och billigt sätt att göra detta är att skapa 

relationer till konferensbokare och arrangörer.   

Stora Blå måste arbeta med att minska anknytningen till Båstad för att göra de befintliga 

kunderna uppmärksamma på att de kan anlita företaget på andra orter. För att lyckas med detta 

måste Stora Blå kunna förmedla att de är mobila och har angelägna att anordna arrangemang 

utanför Båstad.       

6.4.1  Teoretiskt bidrag 

Vi hoppas att den teoretiska referensram som vi använts oss av och sammanfattat med vår 

modell livmodern har möjlighet att fungera som en har mall för att angripa säsongsberoende 

inom aktivitets- och upplevelsebranschen. Livmodern kan ses som ett angreppssätt att minska 

det teoretiska gap som vi har beskrivit mellan strategiteori och säsongsteori. Modellen bygger 

på omfattande analyser med hjälp av strategiteorier. Dessa analyser ska sedan tillsammans med 

input från kunderna ligga som grund för scenarioplaneringen som är den slutliga och centrala 

delen i skapandet av strategier för att motverka säsongsberoendet. 

6. 5 Förslag på vidare studier  

Vi hade önskat att respondenterna hade varit fler till antalet, men som vi tidigare nämnt fanns 

inte den möjligheten på grund av bortfall och sen access. För att ytterligare säkerställa att 

resultatet är riktigt hade fler intervjuer med framförallt större kongressarrangörer varit att 

föredra. Detta för att undersöka om skillnaden mellan större kongressarrangörer och 

direktkunder stämmer. Vi anser att de större kongressarrangörerna ofta har mycket kontakt 

med kunderna och därför en bra insyn på marknaden och kunskap om vad kunderna efterfrågar. 

Detta har gett oss incitament till vidare studier för att undersöka skillnader mellan de större 

kongressarrangörerna och de mindre lokala bolagen. Detta för att se om vi kan få belägg för de 

skillnader vi tycker oss ha sett i vår studie.   

 

Ett annat förslag på fortsatta studier är att undersöka potentiella kunders preferenser och 

efterfrågan gällande arrangemang under vinterhalvåret. Vi ser även en möjlighet att undersöka 
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huruvida Danmark kan vara en potentiell ny marknad. Vidare anser vi att det vore högst 

intressant att undersöka hur Stora Blå skulle operativt kunna implementera något av dessa 

scenarion och hur de skulle nå ut till sina kunder med detta.     

  

Samtliga respondenter inklusive Stefan har uppgett att det ekonomiska läget påverkar 

köpfrekvensen så väl som omfattningen av arrangemangen.  På grund av detta hade det även 

varit intressant att undersöka om det finns en korrelation mellan konjunkturen och 

upplevelsebranschen.  
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Bilaga 1. Följebrev 
 

   
 

Säsongsvariationer i Upplevelsebranschen  
Bakgrund 

Många företag inom Upplevelsebranschen brottas idag med en säsongsbetonad 
marknad vilket skapar en rad olika komplikationer för deras verksamhet. 
Anledningen till säsongsvariationerna kan skifta men gemensamt är att det skapar 
svårigheter med personalfrågor, skiftande arbetsbelastning, osäkerhet i 
avkastning som i sin tur leder till svårigheter att hitta villiga investerare till 
verksamheten.  
Hur ska då företag agera för att motverka säsongsvariationerna? Vilka möjligheter 
finns och hur ser framtiden ut? 
 

Syftet med studien är att hitta en strategisk väg för Stora Blå att kringgå 
säsongsvariationerna med hjälp av skapade scenarion. Dessa scenarion skapas 
utifrån teorier och kundernas preferenser samt deras syn på utvecklingen av 
marknaden.  
 

Syftet med att intervjua kunder till Stora Blå är att få en nyanserad bild av hur de 
upplever Stora Blå. Men även för att få insikt om deras förväntningar på 
marknaden och åt vilket håll de tror att utvecklingen kommer att ske.  
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Bilaga 2. Intervjuguide Stefan Roslund 
Översikt 

Inledning – Om Stora Blå 

Samhället – Yttre faktorer som påverkar 

Marknaden – Om  

Leverantörer – Finns det något beroende 

Konkurrens – Vilka är de största konkurrenterna  

Blue Ocean teorin – om investeringsfokus och mervärde 

SWOT – företagets position 

Säsongsvariation – Vad som förväntas vara orsaken 

 

Inledning 

Berätta kortfattat om SBs bakgrund 

Berätta kortfattat om SB nuvarande läge i avseende av anställda och nyckeltal 

Hur ser verksamheten ut under ett kalenderår? 

Samhället 

Finns det några yttre krafter som påverkar er verksamhet idag? 

Politiskt? 

Ekonomiskt? 

Socialt? 

Teknologiskt? 

Miljömässigt? 

Legalt? 

Finns det några yttre krafter som kan påverka er verksamhet i framtiden? 

Marknaden 

Five Forces 

Barriärer 

Vad ser ni för direkta svårigheter eller hinder med att slå er in på en ny marknad?  

Har ni några substitut till ert utbud? 

 

Kunder 

Vilken typ av kunder har ni? Företag eller privatpersoner? 

Varför tror du att era kunder anlitar er? 

Vilka är enligt dig era viktigaste kunder? 

 

Har era viktigaste kunder någon form av makt över i form av att kunna pressa priserna? 

Är det lätt för era kunder att byta till ett annat företag? 

Uppskattningsvis hur stor del av era kunder besöker Båstad enbart för anlita er?  



 

 

Finns det fler syften hos era kunder än att besöka Båstad och SB? 

Hur stor del av era arrangemang äger rum utanför Båstad?  

Leverantörer 

Är ni beroende av någon speciell leverantör? 

Har ni någon större aktör som förmedlar kunder? 

Anser du att ni klarar er utan denna aktör? 

Konkurrens 

Har ni någon direkt konkurrent? 

Hur stor del av marknaden har denna aktör? 

Hur tror du att era konkurrenter kommer att reagera om ni slår er in på deras marknad? 

Blue Ocean 

Vart ligger er fokus inverstingsmässigt? 

Vart ligger ert fokus verksamhetsmässigt, d.v.s. vilken eller vilka är era kärntjänster? 

Vad är det som gör er annorlunda från andra aktörer på marknaden? Hur skapar ni ett unikt 

värde för kunden? 

Har ni något motto? Vision? 

Hur tror du att en inbrytning på en ny marknad bör ske: genom att bekämpa konkurrenter eller 

differentiera sig? 

Företaget 

Upplevelse 

Vilket unikt värde ger era arrangemang? 

På vilket sätt paketerar ni era upplevelser? 

Hur har ni skapat er image? 

Vilken sorts image vill ni förmedla? 

Kan ni bibehålla den imagen om verksamheten utvecklas till andra idag icke existerande 

områden? 

 

SWOT 

Vad är era styrkor? Dvs de resurser ni använder för att nå era mål! 

Vad är era svagheter? En begräsning som hindrar er från att nå era mål! 

Vad är era möjligheter? En fördelaktig situation i miljön! 

Vad är era hot? En ofördelaktig situation i miljön! 

Säsongsvariation  

Hur ser er inkomstfördelning ut under året? 

Ni lider alltså av ett säsongberoende…? 

Varför tror du att ni drabbas av säsongsberoendet? Plats? Klimat osv? 

Vilka problem skapar det för er? 

Hur hanterar ni dessa problem?  



 

 

Vad tror du att era kunder efterfrågar under vinterhalvåret?   

Har ni möjlighet att erbjuda det i framtiden? 

För att bredda er verksamhet till att sälja evenemang även på vintern tror du att stora blå ska:  

A: Satsa på att utveckla verksamheten på hemmaplan? 

B: Vara mobila och utnyttja andra orters popularitet under vintern? 

Använder ni er av någon form av Prisstrateg, Billigare på vintern, dyrare på sommaren? 

Varför skulle företaget anlita er istället för ett lokalt upplevelsebolag? 

Tror ni att ni kommer att fokusera på en ort utöver Båstad för att expandera eller kommer 

mobilitet att vara ert främsta konkurrensmedel?  

 

  



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide kunder 
Översikt 

Inledning – Vem är du och vad gör du, position? 

Samhället – Vad påverkar er? 

Marknaden – Konkurrens och Five Forces? 

Företaget – Säsongsvariation 

Framtiden – Vad kommer ni att efterfråga? 

 

Inledning 

Vem är du och vad sysslar du med? 

Hur många gånger har ni anlitat SB? 

I vilket sammanhang har ni anlitat stora blå? 

 

Samhället 

PESTEL 

Finns det några yttre faktorer om påverkar era företagsarrangemang?   

(politiskt, ekonomiskt, socialt, teknologiskt, miljömässigt, legalt) 

 

Marknaden 

FF 

Saknar ni något på upplevelsemarknaden under vinterhalvåret idag? 

Vilka faktorer påverkar ert val av upplevelsebolag? 

Har ni anlitat något annat upplevelsebolag under kontinuerligt under vinterhalvåret?  

Följdfråga: I så fall vad var det som fick er att anlita dem? 

Har ni upplevt någon skillnad på kvaliteten mellan SB och de andra bolagen? 

Särskiljer sig SB mot andra aktörer på marknaden på något sätt?  

Finns det några substitut till det SB erbjuder? 

 

Upplevelse 

Spelar image någon roll i ert val av upplevelsebolag? 

Vad vill ni främst få ut av era företagsarrangemang? 

Upplever ni att SB erbjuder något unikt som ingen annan aktör på marknaden gör? 

 

Företaget 

Säsongvariation 

Hur många aktiviteter har ni på ett kalenderår? 

Är era företagsarrangemang bundna till en viss del av året? 

I så fall varför? 



 

 

Har ni regelbundet event under vinterhalvåret? Oktober till maj? 

Om inte: Vad skulle krävas för att ni skulle ha regelbundna event året runt? 

Förknippar du spontat Stora Blå med arrangemang i och omkring Båstad? 

Hur viktig är orten och platsen för valet av era arrangemang? 

Har de arrangemang ni haft med SB ägt rum i Båstad med omnejd?  

Kan ni tänka er att lämna Båstad med omnejd?  

Åker ni till Båstad enbart för att anlita SB?  

Framtiden 

Vad kommer ni att efterfråga i framtiden? 

Hur tror du att event och upplevelsemarknaden kommer att utvecklas? 

Hur tror du att marknaden ser ut om fem till tio år? 

 

 

 

 

 

 

 

 


