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Sammanfattning 

Ett tjänstevarumärke är uppbyggt av flera olika komponenter och det är inte bara 

tjänsten i sig som räknas till varumärket. Det är hur kunderna uppfattar vad företaget 

säger att de erbjuder, hur andra människor ser på varumärket, samt hur väl företaget tar 

sig an sitt tjänsteutförande som bidrar till kundernas syn och uppfattning om ett 

tjänstevarumärke. Det gör att ett tjänstevarumärke är mer komplext än ett 

produktvarumärke. Kunders upplevelser i samband med en tjänst påverkas av vilken syn 

de har på tjänstevarumärket, samtidigt som värdet i tjänstevarumärkets påverkas av 

kundens uppfattning gällande sin egen upplevelse. Trots att forskning visar på att ett 

tjänstevarumärkes komplexa natur gör att det finns mer risker relaterat till att 

repositionera tjänstevarumärken, finns det inga tidigare studier som specifikt har inriktat 

sig emot repositionering av tjänstevarumärken. Vi ämnar därför i denna studie 

undersöka hur kunder förhåller sig till ett repositionerat eller med andra ord ett 

återlanserat tjänstevarumärke och om detta påverkar hur de upplever tjänsten. 

 

Det här är en kvalitativ fallstudie som syftar till att skapa en förståelse för vad som 

påverkar kunders syn på och uppfattning om ett återlanserat tjänstevarumärke och dess 

tjänsteerbjudande. Vi har i denna studie genomfört 14 kundintervjuer ombord på ett på 

kryssningsfartyg mellan Umeå och Vasa. Datan har vi sedan analyserat med hjälp av vår 

teoretiskareferensram och syftet har varit att skapa en förståelse för vad som påverkar 

kunders syn på och uppfattning om ett återlanserat tjänstevarumärke och hur detta 

påverkar deras tjänsteupplevelse. Vidare kommer vi i studien diskutera kring vilka 

problem och möjligheter ett företag kan stöta på i repositioneringsprocessen. 

 

Vi fann i våra slutsatser att en återlansering av ett gammalt tjänstevarumärke kan bidra 

till både för- och nackdelar för ett företag. Ett problem som kan uppstå är att kunderna 

inte skiljer på företag och varumärke, utan kunderna är av uppfattningen att det är 

samma verksamhet som återupptas. Det kan bidra till att förtaget och kunderna har olika 

uppfattningar om vad varumärket representerar, vilket kan påverka kundernas 

tjänsteupplevelse. Genom att återlansera ett tjänstevarumärke kan det nya företaget 

anspela på gamla känslor så som nostalgi. Att ha gamla värderingar kopplat till 

varumärket kan dock leda till problem om dessa går emot det nya företagets intentioner 

med tjänsten. Vidare såg vi att det kan vara en fördel att återlansera ett gammalt och 

omtyckt tjänstevarumärke, då kunderna i denna studie hade ett större överseende med 

att fallföretaget startade upp med ett halvfärdigt koncept och att miljön ombord var i 

behov av en upprustning. De positiva associationer och minnen kunder har till ett 

tjänstevarumärke kan därmed överbrygga vissa brister i tjänsten, då kunderna ser det 

som något positivt att tjänstevarumärket är tillbaka på marknaden. 
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1. INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel har vi för avsikt att presentera en kort bakgrundsbeskrivning 

till ämnesområdena tjänstevarumärken och upplevelser, där fokus ligger på hur dessa 

påverkar varandra och hur dem i kombination kan påverka kundernas intryck och 

tolkningar, gällande varandra. Vidare kommer vi även diskutera repositionering och 

potentiella orsaker till varför ett företag väljer att repositionera sitt varumärke och hur 

detta är relaterat till de ovannämnda teoriområdena. Detta leder in oss på en mer 

specifik problemdiskussion vilket mynnar ut i vår frågeställning samt syftet med denna 

studie. 

 
 

1.1 Problembakgrund 
Vi bär alla med oss minnen av upplevelser och vare sig de är positiva eller negativa så 

finns de kvar i vårt undermedvetna (Grönroos, 2008, s .26; Johnstone & Kong, 2011, s. 

8). Om du känner efter noga då någon nämner namnet Liseberg associerar du kanske det 

till pirret i magen under en åktur i berg och dalbanan. Eller föreställer du dig kanske 

smaken av glass när du i din matvarubutik passerar frysdisken och får syn på ditt 

favoritvarumärke Ben & Jerry’s. En upplevelse är något vi minns, något vi bär med oss 

och associerar till en viss tidpunkt, händelse och ibland till och med till ett varumärke. 

Vad som avgör om din upplevelse blir positiv eller negativ beror på om du känner att 

det saknas något i upplevesen, eller om den lever upp till dina förväntningar (Varma, 

2012 s. 71; Johnstone & Kong, 2011, s. 8). 

 

Eftersom en upplevelse bedöms utefter vilka förväntningar kunden har med sig 

angående den, är det viktigt att kundupplevelsen lever upp till vad företaget och dess 

varumärke förmedlar att den ska erbjuda (Clatworthy, 2012, s. 110). Dessa 

förväntningar är ofta uppbyggda på information företaget förmedlar ut till kunden. Det 

innebär att den bild företaget ger kunden angående tjänsten via sin reklam och 

framtoning, det så kallade presenterade varumärket (Berry, 2000, s. 129), bör stämma 

överens med vad kunden faktiskt upplever när de brukar tjänsten. Ett tjänstevarumärke 

representeras dock av så mycket mer än bara reklam. Berry (2000, s. 129) menar att ett 

tjänstevarumärke går att dela upp i sex olika komponenter där det presenterade 

varumärket bara är en del av helheten och det representerar den bild av varumärket som 

företaget själva skapar genom vad de kommunicerar via sin reklam. Ett 

tjänstevarumärke har således inte enbart rollen som kommunikatör. Ett varumärke 

skapar även en emotionell känsla hos kunden och det är denna känsla som påverkar 

kunderna starkast gällande hur de ser på ett tjänstevarumärke (Berry, 2000, s. 129). Den 

känsla som kunderna förknippar med varumärket, blir således av stor vikt för ett 

upplevelsetjänsteföretag eftersom hela värdet i tjänsten då går ut på att skapa en bra 

känsla och upplevelse för kunden (Zomerdijk and Voss, 2009, s. 68).  

 

1.2 Problemdiskussion 
I begynnelsen av 1900-talet introducerades konceptet varumärke inom 

marknadsföringslitteraturen. Till en början användes varumärket enbart som ett 

igenkänningstecken, ett sätt för kunder att identifiera produkter och för att veta vart de 

tillhandahölls. I och med att antalet producenter ökade och konkurrensen på marknaden 

blev allt hårdare så övergick varumärkets roll till att bli en symbol för att kunna särskilja 
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produkter med liknande fysiska attribut, så som förpackning, design etcetera. 

Varumärken och varumärkesbyggnad var länge enbart fokuserat på det värde kunder 

upplevde vid köp av fysiska produkter eller en tjänst (Merz, He & Vargo, 2009, s. 330; 

de Chernatony & McDonald, 2000, s. 31-32), det vill säga det värdet kunder upplever 

då de får ett behov eller problem tillfredsställt. Under de senaste 20 åren har dock 

varumärkesfokuset expanderat till att även inkludera marknadsföring av 

tjänstevarumärken, så kallad tjänstevarumärkesmarknadsföring (Vargo & Lusch, 2008, 

s. 254). Utvecklingen har gjort att bilden av ett varumärke har gått ifrån att vara knutet 

till enbart en fysisk produkt där värdet skapas i samband med försäljning och 

användning av produkten, till att bli en process där kunder och företag tillsammans 

skapar ett värde på tjänsten (Merz, He & Vargo, 2009, s. 335). 

 

Det ansågs till en början inte vara någon skillnad på marknadsföring av ett 

produktvarumärke och ett tjänstevarumärke, vilket med tiden visade sig vara felaktigt 

(de Chernatony & McDonald, 2000, s. 205). Forskning menar att styrkan i ett 

produktvarumärke grundar sig i, till vilken utsträckning kunder upplever att produkten 

lever upp till det kommunicerade värdet i samband med användandet. Det vill säga hur 

bra produkten lever upp till den bild, kvalité och känsla som förmedlas via fysiska 

attribut som bland annat produktdesign, men även genom företagets reklam där olika 

slogans och personer skapar en image.(Berry, 2000, s. 128) Ett tjänstevarumärke 

däremot representeras av hela företaget, det är inte enbart en produkt eller tjänst som 

skapar värdet för kunden, utan även de som arbetar i företaget, hur lokalerna är 

utformade och ibland även andra kunder (Berry, 2000, s. 128 - 129).  

 

Berry (2000, s. 128) förklarar vidare att det inte heller är lika enkelt att paketera och 

visa upp hur en tjänsteupplevelse kommer att bli och uppfattas som det är att paketera 

en produkt. Ta en parfym till exempel, den kan kunderna titta, känna och lukta på innan 

ett köp, vilket ger kunder en chans att skaffa sig en uppfattning om de kommer att 

uppskatta produkten redan innan köpet. En tjänst har däremot kunder oftast inte 

möjlighet att testa på förhand, vilket gör det är svårt för kunder att få en uppfattning av 

dess kvalité och det kan därmed leda till att kunder upplever en risk med köpet (Berry, 

2000, s. 128-129; Wilson et al., 2008, s. 34). Att tjänster oftast inte går att testa på 

förhand leder till att de blir svårare för kunder att jämföra tjänster mot varandra, vilket 

även det kan upplevas som en risk. Samtidigt gör detta även det svårare för företagen att 

differentiera sig ifrån varandra. (Berry, 2000, s. 129) Att inneha ett starkt varumärke blir 

på grund av detta extra viktigt inom tjänstelevererande branscher. Ett starkt varumärke 

är ett trovärdigt varumärke vilket ökar kundernas tillit gentemot tjänsten och leder till 

att köpet kan upplevas som mindre riskfyllt (Berry, 2000, s. 128-129; de Chernatony 

och McDonald, 1998, s. 214-217; Kapferer, 1997, s. 26; Wilson et al., 2008, s. 34). 

Värdet av ett tjänstevarumärke skapas genom de associationer, uppfattningar och 
intryck kunder har gällande varumärket och dessa är i första hand baserade på kunders 

upplevelser från tjänsten, om de har några. Dessa upplevelser påverkas mycket av hur 

bra kunden känner att interaktionen med företaget är under tjänsteprocessen i relation 

till de föruppfattningar och de förväntningar kunden tar med sig in i detta möte. (Berry, 

2000, s. 129; Grönroos, 2008, s. 66) Vidare nämner Verhoef et al. (2009, s. 37) att 

kundupplevelsen även kan influera till hur kunden uppfattar varumärket.  

  

Hur bra kunden utvärderar tjänsteprocessen och därmed tjänstevarumärket beror till viss 

del på hur delaktiga kunderna känner sig och hur väl de uppfattar och förstår sin egen 
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roll i tjänsteprocessen. Vissa kunder vill inta en mer passiv roll och få tjänsten serverad 

utan att de själv behöver engagera sig i processen, medan andra kunder vill känna sig 

delaktiga i tjänsteutövandet. Det är därför viktigt för företaget att förstå i hur stor 

utsträckning kunderna är villiga att medverka i tjänsteprocessen för att inte kräva att 

kunderna tar ett större ansvar än vad de är villiga att bidra med. (de Chernatony & 

McDonald, 2000, s. 227-229) Ett sätt att lösa detta problem är att erbjuda kunderna 

valmöjligheter avseende grad av kundmedverkan. Genom att erbjuda kunderna en 

standardiserad kärntjänst som basen i tjänsten så kan kunderna därefter addera bitjänster 

i den mån de vill aktivera sig. (Mossberg, 2003, s. 59) Graden av kundmedverkan är 

även något som skiljer tjänster och upplevelser åt vilket Pine och Gilmore (2011) 

beskriver genomgående i sin bok ”Welcome to the experience economy”, i vilken de 

redogör för att kunder i en upplevelse själva är med som en aktör och skapar sin egna 

unika tjänst, vilket kräver mer engagemang från kundens sida än i en ”vanlig” tjänst. En 

upplevelse definieras av Carbone och Haeckel (1994, s. 1) som ett intryck en kund tar 

med sig, vilket är format ur dennes interaktion med en produkt, service eller ett företag 

och är en uppfattning som skapas när en människa bearbetar sinnesintryck. En 

kundupplevelse representerar med andra ord den känsla personer erhåller i samband 

med en direkt eller indirekt interaktion med ett företag (Varma, 2012, s. 71-72).  

 

En upplevelseinriktad tjänst har således som mål att engagera kunden i tjänsteprocessen 

och därmed möjliggöra för kunden att skapa en personlig och minnesvärd anknytning 

till den (Pine & Gilmore 2011, s. 56-54; Zomerdijk and Voss, 2009, s. 68). Ett 

engagemang kan vara alltifrån en intellektuell medverkan till en känslomässig 

medverkan (Zomerdijk and Voss, 2009, s. 68; Pine & Gilmore 2011, s 45-47), som 

exempelvis att medverka på en kurs eller att bli hänförd av en omgivning på en resa. 

Genom detta engagemang skapar kunden en känslomässig relation till företaget som 

främjar upprepade besök och positiv word- of- mouth (Zomerdijk and Voss, 2009, s. 

68). Vidare menar Beltagui et al. (2012, s. 133) att en upplevelse består av både det 

emotionella och funktionella interaktionerna mellan ett tjänsteföretag och dess kunder. 

För att till fullo kunna leverera en upplevelse som en del av ett värde, bör företag 

fokusera lika mycket på den känslomässiga dimensionen av en tjänst som den 

funktionella dimensionen. (Beltagui et al. 2012, s. 113) Vidare bör företag ha i åtanke 

att en kundupplevelse är något personligt och att en upplevelseinriktad tjänst aldrig 

kommer uppfattas på samman sätt av två olika kunder, då upplevelsen skapas i samband 

med interaktionen mellan kund och företag (Pine and Gilmore, 1998, s. 99). 

 

Ett flertal författare menar att upplevelser kan vara det nya sättet att vinna 

konkurrensandelar (Pine & Gilmore, 1998; Shaw & Ivens, 2002; Voss, 2003; Prahalad 

and Ramaswamy, 2004; Meyer and Schwager, 2007). Att erbjuda kunder en bra 

upplevelse leder inte bara till nöjda kunder utan påverkar även kundlojalitet, inger 
förtroende, förstärker varumärket samt hjälper till att skapa ett känslomässigt band 

emellan kund och företag (Johnston & Kong, 2011, s. 6). Att förändra och överblicka 

sin tjänsteprocess utifrån ett upplevelsesynsätt skapar inte bara värde för kunden utan 

även för personalen, då de genererar en ökad förståelse för hur de ska arbeta för att 

leverera det kunderna efterfrågar, vilket även ökar deras motivation till sitt arbete 

(Johnston & Kong, 2011, s. 28).  

 

Det finns en koppling mellan tjänstevarumärken och kundupplevelser i forskningen 

(Clatworthy, 2012, s. 110 ). Företag jobbar ofta med emotionella budskap när de 
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marknadsför sitt varumärke, men misslyckas ofta att levererar det i tjänsten. Därmed 

uppstår det ett gap i vad kunder förväntar sig av varumärket och vad de egentligen 

upplever, vilket är en följd av företaget inte vet hur de ska skapa en tjänst som lever upp 

till det som de förmedlar ut. (Varma, 2012, s. 72) Ett sådant gap kan lätt uppstå när ett 

företag på olika sätt arbetar med att förändra eller utveckla bilden av sitt varumärke för 

att stärka dess värde, det vill säga då ett företag på något sätt repositionerar sitt 

varumärke. Att repositionera sitt varumärke, kan innebär att företaget väljer att förändra 

sin varumärkesposition på marknaden, men det finns även flera anledningar till varför 

ett företag vill repositionera sitt varumärke. Det kan till exempel vara en strategisk 

lösning för att bemöta en ökad konkurrens från omgivningen eller för att väcka liv i ett 

gammalt varumärke genom en nylansering
1
 av det. (Uggla, 2006, s. 162; Emerald, 2008, 

s. 6) Vidare kan en repositionering även bero på att ett företag genomgår ett ägarbyte, 

där de nya ägarna har en annan vision om vad företaget och dess varumärke ska 

förmedla för budskap till sina kunder (Emerald, 2008, s. 6). När ett företag väljer att 

göra en repositionering för att stärka sitt varumärke kan ett sätt att gå tillväga vara att 

förändra den kommunicerade bilden av varumärket ut mot kunderna, detta för att kunna 

nå ut till en ny målgrupp. (Uggla, 2006, s. 159,162) I och med detta är det av stor vikt 

att företag även arbetar aktivt med sitt tjänstekoncept så att detta stämmer överens med 

den nya kommunicerade bilden. Gör inte företaget det kan kunderna istället förlora 

förtroendet gentemot varumärket och repositionering tappar sitt syfte, som är att öka 

varumärkesvärdet. (Uggla, 2006, s. 179) 

 

Ett tjänstevarumärke som just nu står inför en repositioneringsprocess, som innebär att 

varumärket åter igen lanseras på marknaden men nu under andra ägandeformer är 

Vasabåtarna. Vasabåtarna är ett tjänstevarumärke som idag tillhör NLC Ferry AB Oy, 

som erbjuder kryssningar mellan Umeå och Vasa. NLC Ferry AB Oy, som ägs 

gemensamt av Umeå kommun och Vasa stad, tog över verksamheten i januari 2013 då 

det förra bolaget som körde linjen gick i konkurs. De förra rederiet tillhandahöll en 

färjelinje främst för att bibehålla möjligheten till export och import samt pendling, då 

länken mellan länderna är en viktig del för de båda samhällenas utveckling och välfärd. 

De nya ägarna NLC Ferry AB Oy har dock för avsikt att, förutom erbjuda pendling och 

godsfrakt, gå tillbaka till hur det var förut när Vasabåtarna var aktiva. Då var 

kryssningarna ett populärt helgnöje som erbjöd både dans och live musik och kunderna 

åkte med båten även i rent nöjessyfte. Avsikten med övertagandet av rutten är därmed 

att företaget vill få kunderna att återigen se färjelinjen mer som en nöjeskryssning än 

transport, vilket även gör att de ämnar bredda sitt kundsegment (Catarina Fant, 

Telefonintervju 13 mars 2013).  

 

Vad bör då ett företag tänka på för att lyckas med att återlansera ett tjänstevarumärke 

och vilka problem och möjligheter kan uppstå i och med detta? Detta är något som vi 
har funnit bristande information om när vi har studerat ämnet repositionering och 

återlansering av ett varumärke. De böcker och artiklar vi har funnit har enbart berört 

repositionering av varumärken i allmänhet och inte specifikt särskilt på tjänste- och 

produktvarumärken. Till exempel har vi läst en publicering av Emerald (2008) som 

pratade om fallgropar som kan uppstå i och med en repositionering. I denna 

diskuterades bara varumärken i allmänhet och frågan gällande om det kan skilja sig åt 

beroende på om de är tjänste- eller produktvarumärken lyftes aldrig. Vidare nämner 

                                                 
1
 Vi kommer hädanefter i denna studie att använda begreppet återlansering av ett varumärke när vi syftar 

till att ett företag börjar använda sig av ett tjänstevarumärke som funnits på marknaden tidigare.   
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även Kapferer i sin bok ” Strategic brand management: creating and sustaining brand 

equity long term” att det är noga att bibehålla grundidén i samband med en återlansering 

av ett varumärke, dock nämner även han bara varumärken i allmänhet och påvisar inga 

skillnader gällande produkt- och tjänstevarumärken. Den enda författare vi funnit som 

berör dessa skillnader är Uggla (2006, s. 179) som tar upp att det kan uppstå fler 

problem i en repositioneringsprocess av ett tjänstevarumärke, eftersom dessa oftast är 

mer komplexa och är beroende av både tekniska- och mänskliga faktorer. Det vill säga, 

ett tjänstevarumärke värderas dels gällande vad tjänsten kan erbjuda kunden rent 

funktionellt men även utefter hur själva tjänsten levereras. Uggla (2006) slutar dock 

diskussionen där och går inte djupare in på detaljerna gällande vilka problem som kan 

uppstå gällande detta. Därav fann vi att informationen gällande hur ett företag kan 

arbeta när de ämnar återlansera ett gammalt tjänstevarumärke, saknas inom forskningen. 

Eftersom vi även har funnit att ett tjänstevarumärke till stor del kan påverka hur kunder 

uppfattar sina upplevelser, anser vi det vara intressant att studera en 

repositioneringsprocess hos ett företag som erbjuder kundupplevelser via sin tjänst. Vi 

ämnar därför i vår studie att studera hur företag som inriktar sig mot tjänsteupplevelser 

kan arbeta med att åter blåsa liv i ett avlagt tjänstevarumärke. 

 

1.3 Problemfrågeställning 
Hur uppfattar de befintliga kunderna varumärket Vasabåtarna och dess 

tjänsteupplevelse i samband med nystarten av verksamheten? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för vad som påverkar kunders syn på 

och uppfattning om ett återlanserat tjänstevarumärke och hur detta påverkar deras 

tjänsteupplevelse. Vidare kommer vi diskutera kring vilka problem och möjligheter ett 

företag kan stöta på i repositioneringsprocessen. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 

I detta kapitel kommer vi skriva om de grundläggande aspekterna av vår studie. Vi 

kommer visa på vår förståelse inom ämnesområdena, vår kunskapssyn, vilket perspektiv 

vi kommer inta, samt vilket angreppsätt vi väljer att arbeta utifrån i studien. Vi kommer 

även redogöra för våra val av teorier, hur och var vi hittat dessa samt kritiskt diskutera 

kring våra val av källor. 

 

2.1 Kunskapssyn 
Forskarens syn på världen är något som kommer influera studiens utformning och 

vilken kunskap som eftersöks i studien (Bryman & Bell, 2005, s. 35). Då syftet med 

denna uppsats är att skapa en förståelse för vad som påverkar kunders syn på och 

uppfattning om ett återlanserat tjänstevarumärke och hur detta påverkar deras 

tjänsteupplevelse, samt att diskutera kring vilka problem och möjligheter ett företag kan 

stöta på i repositioneringsprocessen, ser vi det som nödvändigt att förhålla oss till ett 

vetenskapligt synsätt som låter oss tolka kunders uppfattning gällande tjänstevarumärket 

och upplevelser. Vi väljer därmed att inta ett hermeneutiskt synsätt i denna studie då det 

syftar till att tolka, förstå men även förmedla upplevelser av olika företeelser. (Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 62) Ett hermeneutiskt synsätt är även passande eftersom vi ämnar 

tolka och diskutera kring problem och möjligheter, då dessa till en stor del är skapade 

utifrån tolkningar. Vi vill förstå kundernas subjektiva bild om hur de upplever 

Vasabåtarna, vilket gör att vi anser att deras bild av tjänstevarumärket gör att vi måste 

inta en kunskapssyn som ser subjektivt på verkligheten. Vi söker således inte en 

förklaring utan en förståelse, vilket även det gör att vi anser att ett hermeneutisk synsätt 

är bäst lämpad för vår studie. Hermeneutiken syftar till, att genom tolkning av fenomen 

skapa sig en förståelse om varför det ser ut som det gör (Patel & Davidson, 2011, s. 29), 

vilket gör det till en lämplig kunskapssyn att använda sig av när avsikten med studien är 

att få tillgång till respondenternas egna upplevelser kring det studerade fenomenet 

(Fejes & Thornberg, 2009, s. 62). Vidare hävdar hermeneutiken att verkligheten är 

socialt konstruerad och den kan därmed inte tolkas genom ett objektivt perspektiv 

(Johansson, 2011, s. 96). 

Inom hermeneutiken tar forskaren hänsyn till de sociala sammanhangen och kontexten 

som respondenterna befinner sig i för att kunna tolka och förstå människors beteenden 

(Bryman & Bell, 2005, s. 443). Eftersom vi har för avsikt att undersöka kundernas syn 

på ett återlanserat tjänstevarumärke men även hur detta påverkar deras upplevelse 

ombord på båten, anser vi att ett hermeneutik synsätt är lämpligast att utgå ifrån i vår 

studie. Det möjliggör även för oss som författare att göra personliga tolkningar, i 

motsvarighet till ett positivistisk synsätt där författaren strävar efter absolut vetskap, där 

vetenskapliga teorier antingen styrks eller avslås baserat på de resultat det empiriska 

materialet ger (Patel & Davidson, 2011, s. 27). Vidare förespråkar även ett 

hermeneutiskt synsätt att forskare skapar sig en förståelse för ett fenomen, jämfört med 

ett positivistiskt synsätt som istället vill uppnå en förklaring (Johansson-Lindfors 1993, 

s. 46). 

Det är viktigt att komma ihåg att de resultaten vi presenterar i denna studie är bundna 

till sin kontext, vilket innebär att svaren angående upplevelserummet och dess miljö är 

direkt kopplade till båten Wasa express. Även respondenternas tidigare erfarenheter av 

Vasabåtarna samt deras syfte med sin resa är saker som i stor utsträckning påverka 
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respondenternas svar. Dessa ovannämnda aspekter kommer även påverka resenärernas 

upplevelse i samband med resan och därmed även påverka studiens resultat. Därför bör 

resultaten i denna studie studeras utifrån dess rätta sammanhang, för att kunna 

analyseras på ett korrekt sätt. Vilket än en gång antyder till att ett hermeneutiskt synsätt 

är det rätta valet för vår studie. 

2.2 Förförståelse 
Vi som individer tar alltid med oss tidigare kunskaper in i en studie. Dessa kunskaper 

kan komma från tidigare erfarenheter, tidigare studier eller förutfattande meningar kring 

varför saker och ting förefaller på ett visst sätt. Detta kallas förförståelse och det är 

viktigt att vi som individer är medvetna att denna förförståelse kan påverka 

genomförandet av studien, eftersom det kan influera utformningen och tolkningen av 

studien. (Johansson- Lindfors, 1993, s. 76-77) Våra förhoppningar är att vi genom att 

påvisa vår medvetenhet kring dessa kunskaper och hur de kan påverka oss, har kunnat 

vara mer kritiska till oss själva och att det därmed hjälpt oss att förhålla oss mer 

objektiva i våra tolkningar i denna studie. Dock menar Johansson (2011, s. 96) att den 

förståelsen en författare har kring ett ämne, kommer att påverka det teoretiska 
underlaget till studien och därefter kommer den empiriska studien antingen förverkliga 

eller omforma författarens förståelse. Våra tidigare erfarenheter och kunskaper har dels 

påverkat de teorival vi gjort och därmed utformningen av den teoretiska referensramen 

och dels påverkat hur vi tolkat de empiriska resultaten i relation till teorin. Vi finner det 

därav relevant att ge läsaren en inblick i vilken förförståelse vi som författare besitter 

inom de valda teoriområdena och gällande studiens fokus. Vi tror det hjälper läsaren att 

bilda sig en uppfattning av vår roll i studien och tillåter denna att analysera 

trovärdigheten och objektiviteten i studien mer djupgående.  

 

Nedan kommer vi att presentera vår förförståelse både ur ett teoretisk och praktiskt 

aspekt inom ämnena tjänstevarumärken, upplevelser samt repositionering. Vår 

teoretiska förförståelse grundar sig i vår akademiska bakgrund och den teoretiska 

kunskap vi samlat på oss genom tidigare studier. Vår praktiska förförståelse grundar sig 

på verkliga händelser och tidigare erfarenhet vi har med oss från bland annat arbetslivet 

eller annan praktisk erfarenhet. 

. 

Vår teoretiska förförståelse har vi först och främst samlat på oss under vår tid som 

studenter på Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Service Management-programmet inriktar sig 

mot hur tjänsteföretags arbetssätt och tjänsteutbud bör utformas, till skillnad mot 

produktionsindustrin. Vi har genom vår utbildning och dess specifika kurser såsom 

service management och service marketing lärt oss att de mjuka värdena såsom 

relationer, förväntningar, upplevelser, servicemöten och personal, är en viktig del till att 

skapa nöjda kunder. Dessa kurser har även givit oss en ökad kunskap inom området 

tjänstevarumärken och belyst viktiga aspekter i uppbyggnad av ett sådant, då 

tjänstevarumärken är flitigt benämnt och diskuterat inom dessa kurser. Upplevelser och 

upplevelsedesign är ett relativt nytt och oanvänt teoriområde för oss som författare, men 

vi ser starka likheter till ämnet service design, vilket även det är en kurs vi har studerat 

inom vårt program. Vi tror att våra förkunskaper inom de två områden, 

tjänstevarumärken och servicedesign, var två starkt bidragande orsaker till vår studie 

och dess inriktning. Vår kunskap inom ämnet repositionering är dock helt och hållet 

skapat genom den teoretiska referensram vi byggt till denna studie, vilket vi tror 
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kommer leda till att våra egna tolkningar kommer ha mindre påverkan inom detta ämne. 

Denna förkunskap gör även att vi har skapat oss egna värderingar som påverkar hur vi 

ser på saker och ting. Vi anser själva att det är viktigt att företag arbetar med att skapa 

en funktionell och trevlig miljö för servicemöten och att företag hela tiden bör arbeta 

utifrån att ha kunden i fokus. Bryman & Bell (2005, s. 42-43) menar dock att forskning 

inte kan vara värderingsfri och att en forskares tidigare kunskaper, erfarenheter och 

attityder inte bara kommer påverka hur denna uppfattar saker och ting utan också vad 

den uppfattar. 

 

Vi har förutom den teoretiska förförståelsen också praktiskt skapat oss förförståelse via 

tidigare arbetsplatser som kan komma att ha betydelse för studien. Lisa har bland annat 

jobbat med kundintervjuer i samband med sitt arbete på en eventbyrå, vilket ger henne 

erfarenhet av att ha rollen som intervjuare. Detta hoppas vi kommer bidra till att vi får 

ut bra data ifrån våra intervjuer. Vi har båda arbetat inom tjänsteyrken, vilket har gett 

oss en praktisk förståelse för personalens roll, dels som en representant för 

tjänstevarumärket och dels för personalens roll i ett tjänstemöte. Vi tror även att våra 

praktiska erfarenheter som kunder i upplevelsetjänster kan komma att påverkar våra 

tolkningar och resonemang, då vi båda har personliga uppfattningar om vad vi anser 

vara en bra upplevelse. Hur dessa teoretiska och praktiska förkunskaper kommer att 

påverka vår studie är svårt att säga. Ejvegård (2003, s. 19) menar att det är författarens 

skyldighet att sträva efter objektivitet vid vetenskapliga studier. Vi har försökt hålla oss 

objektiva när vi gjort tolkningar i denna studie.  Vi är dock medvetna om att vår 

teoretiska och praktiska förförståelse omedvetet har påverkat oss till viss grad, bland 

annat gällande tolkning av empirin. Vi tror att våra praktiska och teoretiska kunskaper 

bland annat påverkat vilka faktorer vi har lagt mest tyngd i gällande vår analys. Vi 

hoppas och tror dock att vår medvetenhet kring detta har öka möjligheten för oss att 

vara så objektiva som möjligt genom studien. Dock är det i slutändan upp till dig som 

läsare att avgöra huruvida du upplever oss som objektiva eller ej. Vad som är värt att 

nämna är dock att de tolkningar som grundar sig i författarnas förförståelse också är en 

del av det hermeneutiska synsättet och bör därför inte ses som något fel, så länge 

författaren inte medvetet påverkar eller förvränger resultatet (Johansson, 2011, s. 96). 

 

2.3 Angreppssätt 
När en forskare utgår utifrån redan befintliga teorier, för att sedan med hjälp av empirin 

kunna utforma en slutsats, använder forskaren ett deduktivt angreppssätt.  När en 

forskare däremot väljer att arbeta utifrån ett induktivt angreppsätt arbetar denne istället 

utifrån det omvända händelseförloppet. Med andra ord utgår forskaren ifrån den empiri 

denne själv samlat in och analyserat och utifrån det skapar forskaren nya teorier inom 

området. (Patel & Davidson, 2011, s. 23-25) Det huvudsakliga målet med denna studie 

är att skapa en förståelse för vad som påverkar kunders syn på och uppfattning om ett 

återlanserat tjänstevarumärke, samt hur detta påverkar deras tjänsteupplevelse. Vi har 

därför först läst in oss på teorin, för att skapa oss kunskap och förväntningar om hur 

kundernas uppfattning om tjänstevarumärket och deras upplevelser kommer att se ut 

enligt teorin. Utifrån dessa teorier skapade vi en teoretisk referensram, vilken även var 

till stöd då vi konstruerade vår intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden är utformade för 

att hjälpa oss att skapa oss en förståelse för kundernas uppfattning om dels 

tjänstevarumärket men även hur kunderna uppfattar sin egen upplevelse. Dessa två 

verktyg har sedan legat som grund och har påverkat hur vi tolkat och analyserat den 
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information vi samlat in genom våra intervjuer. Utefter detta har vi kunnat skapa oss en 

uppfattning om i vilken utsträckning detta överensstämmer med vad teorin säger. 

 

När en studie är utformad så att författarna utgår ifrån befintlig teori för att sedan 

genomföra en empirisk studie kallas angreppsättet för deduktion (Bryman & Bell, 2005, 

s. 23-25). Vi kommer med andra ord att använda oss av en deduktiv angreppssätt i 

denna uppsats. Dock skall vi klargöra att vi inte skriver en rent deduktiv uppsats 

eftersom vi som författare inte enbart är ute efter att finna orsaker som bekräftar de 

befintliga teorierna som vår uppsats bygger på. Vi har valt att hålla oss öppna och 

tillåter därför att vår insamlade data att omformulera vårt teoretiska perspektiv, vilket 

ger studien induktiva inslag.  Detta menar Johansson - Lindfors (1993, s. 60) vara av 

stor vikt i denna typ av undersökande studier. Angreppsättet gör således att vi utifrån 

vår analys av empirin, vill se om de befintliga teorierna inom teoriområdena kan 

appliceras på ett företag inom upplevelseindustrin och dess tjänstevarumärke. 

 

Vidare är vi dock medvetna om det negativa med att använda sig av ett deduktivt 

angreppsätt då det finns en risk att studien kan bli för styrd (Patel & Davidson, 2011, s. 

23). Denna risk kan uppstå i och med att forskaren utgår ifrån specifika teorier och hur 

dessa förklarar verkligheten, vilket bidrar till att denna redan införskaffade kunskap, 

påverkar utformningen av intervjuguiden. Det gör att den teori vi har valt att bygga våra 

analyser kring kommer att påverka resultatet av studien till en viss grad. Anledningen 

till vi ändå valt att utgå ifrån ett deduktivt angreppsätt, istället för ett induktivt, är för att 

vi i vår studie valt att använda oss av enbart ett fallföretag, vilket gör det är svårt att 

generalisera svaren. I en induktivprocess samlar forskaren in data gällande ett fenomen, 

utifrån vilken denne sedan drar generaliserbara slutsatser (Bryman & Bell, 2005, s. 

25).  Vi anser därmed att det är opassande för oss att använda ett renodlat induktivt 

angreppssätt i vår studie, då vi inte anser det trovärdigt att utforma teorier utifrån enbart 

ett fallföretags företeelser. Ytterligare en anledning till varför vi valt att utgå utifrån ett 

deduktivt angreppsätt, trots att det vanligtvis sammankopplas med en positivistisk 

kunskapssyn (Johansson - Lindfors 1993, s. 56), beror på att vi anser att vår 

förförståelse inom de valda teoriområdena inte är tillräckligt utvecklade. Detta gör det 

svårt för oss att anta ett induktivt angreppsätt, vilket även Wallén (1996, s. 89) säger 

eftersom han menar att forskare som saknar teoretisk förståelse inte vet vad de skall 

mäta i sin studie.  

 

2.4 Perspektiv 
Anledningen till varför en forskares perspektiv är viktigt att belysa för läsarna, är för att 

två forskare med samma data kan komma fram till olika slutsatser beroende på vilket 

perspektiv de utgår ifrån. Det kan ske eftersom forskarna kan välja att fokusera på olika 

saker. (Johansson - Lindfors, 1993, s. 37-38) Det är däremot viktigt att skilja på studiens 

perspektiv och undersökningens perspektiv. När vi har utformat och genomfört våra 

undersökningar har vi utgått ifrån kundens perspektiv, då vi vill skapa en bild av deras 

verklighetsuppfattning, åsikter och upplevelser. Studiens syfte är inte att ge förslag till 

hur kunderna kan förbättra sin upplevelse eller ändra synen på tjänstevarumärket. De 

resultat och förslag till förbättringar vi ämnar presentera i studien är istället riktat 

gentemot ett företagsperspektiv. Det beror till stor del på att kundernas upplevelser och 

åsikter kan komma att påvisa eventuella problem och möjligheter ett företag kan stöta 

på i samband med att de väljer att återlansera ett gammalt varumärke. Vi intar därför ett 
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företagsperspektiv i vår studie, då vi ämnar diskutera problem och möjligheter sett 

utifrån ett företagsperspektiv och ej utifrån ett kundperspektiv. 

 

2.5 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata är information av hög relevans och kvalité som genom tidigare forskning 

redan tagits fram och färdigställts. En av anledningar till att forskare väljer att använda 

sig av sekundärdata i studier är på grund av att det bidrar till ett större tids- och 

kostnadsbesparande arbete, samtidigt som de erbjuder data och information av hög 

kvalitet. Vidare erbjuder även användandet av sekundärdata en sammanställning av 

andra forskares tankar och slutsatser, vilket kan bidra till en bredare utgångspunkt för 

studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 230-231) De sekundärkällor vi valt att utgå ifrån i vår 

studie är huvudsakligen vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur och elektroniska källor. 

 

Vid insamlandet av vår sekundärdata har vi använt oss av söktjänsten Business Source 

Premier (EBSCO) som vår huvudkälla till vetenskapliga publikationer, vilket är en 

databas för vetenskapliga artiklar vi har tillgång till via Umeå Universitetsbiblioteks 
hemsida. Utöver EBSCO har vi även använt oss av sökbaserna Emerald och Google 

Scholar när vi sökt efter relevanta vetenskapliga artiklar. Vi har även valt att använda 

oss utav databasen DIVA - Digitala vetenskapliga artiklar, för att hitta avhandlingar 

som diskuterar relevanta ämnen som kan vara till nytta i vår studie. Främst för att få tips 

på relevanta artiklar inom våra ämnesområden men även för att få tips på sökord. Vi 

började söka på de tre ord som representerar teoriområden vi kommer att behandla, 

tjänstevarumärken, repositionering och upplevelser. Vi har utöver dessa tre svenska ord 

även valt att översätta dessa sökord till engelska för att få en bredare träffyta. De sökord 

som utgjort kärnan i vår sökning är; service brand, vilket vi sedan utökade till 

successful service brand, powerful brand, brand identity, brand equity, brand love, 

brand repositioning och revival brand. 

 

Då vi sökte på den engelska översättningen av upplevelsedesign använde vi sökordet 

experience design, vilket tyvärr ofta ledde oss till artiklar om interaktionsdesign vilket 

inte var det område vi eftersökte. Vi valde därför att utöka detta sökord genom att 

addera ord så som customer, brand och touch points i samband med orden experience 

och experience design och experience management. Även ordet service centric 

experience användes. Vidare valde vi att söka på de svenska orden upplevelsetjänst, 

upplevelsedesign och kundupplevelse. Allt eftersom vi läste in oss på området 

upplevelser så utökades även sökorden till bland annat emotional management och 

emotional design då det visade sig att detta var områden som var stark kopplade till 

upplevelser. Vi valde även att sätta ihop sökorden emotional och branding, för 

möjliggöra för oss själva att hitta artiklar som var ännu mer specifika till vår 

problemformulering. I artiklar där vi funnit intressanta argument och synsätt har vi sökt 

oss vidare till ursprungskällorna via artiklarnas egna referenser, vilket Ejvegård (2003, 

s. 45) menar kan hjälpa författare att snabbare hitta centrala studier för de valda 

ämnesområdena. Speciellt i de fall då det var en återkommande artikel som citerades av 

flera författare. Detta gör att vi har en hel del äldre publikationer och böcker ifrån 1990-

talet som vi refererar till. Vi anser dock att de fortfarande är av relevans då de nyare 

artiklarna än idag refererar tillbaka till dem. Vi har i vår studie inte specifikt satt upp 

kriteriet att enbart utgå ifrån väl citerade källor. Däremot har det blivit så att vi har läst 

ett flertal olika artiklar och via dessa sett att många artiklar utgår i från samma 

ursprungskällor, vilket gör att vi anser att dessa kan ses som källor med hög 
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trovärdighet då flera forskare hänvisar tillbaka till dem. Leonard Berry och Leslie de 

Chernatony är återkommande refererade forskare inom området tjänstevarumärken, 

vilket tyder på att de är kända inom ämnet. De publikationerna vi funnit från dessa två 

författare både vad gäller artiklar och böcker är något äldre, de nyaste från år 2000, och 

den äldsta boken är ifrån 1998. Vi anser dock att deras publikationer fortfarande är 

relevanta då andra forskare refererar till dem än idag. Vi är även av uppfattningen att 

dessa författare är mycket framstående inom teoriområdet. 

 

2.6 Källkritik 
Vi har i vår studie utgått ifrån Berrys teorier kring tjänstevarumärket och dess 

uppbyggnad då vi anser att det ger en bra överblick över vad ett tjänstevarumärket 

representerar. Vidare hänvisar många andra forskare där ibland Wilson et al. (2008) 

tillbaka till Berry och hans teorier kring varumärkets uppbyggnad när det beskriver 

vilka faktorer som influerar ett tjänstevarumärke. Vidare har vi vävt samman detta med 

andra forskares teorier kring tjänstevarumärket för att bredda och stärka upp det Berry 

skriver. Detta för att inte förlita oss fullt ut på en enda forskares åsikt inom området 
eftersom vi anser att det bör kompletteras med andra forskares åsikter. Det är nämligen 

viktigt att vi som forskare tar till oss, att all information som ges inte är den absoluta 

sanning, utan även kan vara tolkningar gjorda av upphovsförfattaren, även fast 

informationen är uppbyggd utav en empirisk grund och därav bör ses som tillförlitlig. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 231) Vidare har även Mossbergs ”Att skapa upplevelser: från 

OK till WOW!” och Pine and Gilmores ”The experience economy” varit böcker som 

givits stort utrymme inom ämnesområdet upplevelser, eftersom är några av de få böcker 

som inte enbart talar om upplevelser inom en specifik bransch eller kategori. Även här 

har vi dock i största möjliga mån försökt komplettera upp med teorier ifrån andra 

författare för att inte fullt ut förlita oss på det Mossberg skrivit. Tyvärr har det dock 

visat sig att många av artiklarna inom teoriområdet kundupplevelser och 

upplevelsedesign vi funnit relevanta är artiklar ur specifika branschtidningar. Vi har valt 

att inte använda oss av dessa då vi inte vill påverka trovärdigheten i vår studie. Vi väljer 

dock att nämna att vi har läst vissa av dessa och att det antagligen har påverkat vår 

förförståelse och eventuellt har kommit och påverka oss i våra tolkningar 

undermedvetet. 

 

Vi har till största delen utgått ifrån vetenskapliga artiklar vilka är peer-reviewed, men vi 

har även valt att använda oss av vissa icke granskade källor som kommer från Emerald 

och Harvard Business Review. Vi anser dock att dessa utgivare har ett högt anseende 

och inte skulle släppa information som inte är tillförlitlig. Att kritisk granska källor 

handlar om att ge trovärdighet till de teorier som används i en studie, då syftet är att ta 

reda på vad som är sant eller sannolikt (Thurén, 2005, s. 9). 

  

http://album.umu.se/F/EIAQ617CMBIE8EB9F4LLK3G99H2AA1L298XYIFHQCDX1PDBEUJ-42197?func=BOR-LOAN-EXP&doc_number=000823814&item_sequence=000010&index=0003&adm_library=UME50
http://album.umu.se/F/EIAQ617CMBIE8EB9F4LLK3G99H2AA1L298XYIFHQCDX1PDBEUJ-42197?func=BOR-LOAN-EXP&doc_number=000823814&item_sequence=000010&index=0003&adm_library=UME50
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3. TEORI 
 

I detta kapitel ämnar vi ge dig som läsare en inblick i de teoriområden vi valt att bygga 

denna uppsats kring. Vi har valt att dela upp detta kapitel i fyra huvudkategorier, 

repositionering, tjänstevarumärke, emotionell design samt upplevelsetjänster. Efter 

detta kapitel hoppas vi att du som läsare har skapat dig en djupare förståelse för 

ämnesområdena samt att du tydligare förstår hur dessa har utformat den empiriska 

studien men även analysen och slutsatserna i denna studie.  

 

3.1 Produkt- och tjänstevarumärken  
Det nämns ofta att den karaktärmässigt största skillnaden mellan produkt och tjänst är 

att en tjänst inte går att ta eller känna på i samma utsträckning som en produkt (de 

Chernatony & McDonald, 1998, s. 214; Wilson et al., 2008, s. 16). Det här gör att det är 

komplicerat att marknadsföra en tjänst och dess innehåll. Dels för att det är svårt att 

översätta tjänstens innebörd till en bild som tydligt visar kunden vad den får i samband 

med köpet, men även för att det är svårt att avgöra vad som är en rättvis enhetskostnad 

för olika tjänster, vilket bidrar till att relationen mellan pris och kvalité blir mer 

komplex. (Wilson et al., 2008, s. 16) Dock menar Grönroos (2008, s. 64) att det inte går 

att hävda att opåtagligheten är den största skillnaden, då även produkter i vissa fall kan 

framstå som mer eller mindre diffusa.  

 

Grönroos (2008, s. 64) menar istället att en tjänst karaktäriseras av en utförd handling. 

Det innebär med andra ord att tjänster är heterogena, vilket antyder att en tjänst upplevs 

olika från gång till gång till skillnad från en produkt som levererar samma sak 

oberoende av vem kunden är (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 218). Tjänstens 

heterogena karaktär bidrar därmed till att kunder inte kan jämföra och utvärdera tjänster 

i samma utsträckning, innan köpet är genomfört (Grönroos, 2008, s. 64; Wilson et al., 

2008, s. 16). Leslie de Chernatony och Malcolm McDonald (1998, s. 216) skriver i sin 

bok ”Creating powerful brands in consumer, service and industrial markets ” om att 

kunder finner det enklare att värdera tjänster som innehåller de attribut som de 

eftersöker och värderar i tjänsten. Desto fler attribut tjänsten har desto enklare blir det 

för kunden att värdera den, vilket även kan minska risken kunden annars kan känna vid 

köp. (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 216) 

 

En tjänst kan dessutom aldrig lagras, utan den uppstår först i och med att kunden väljer 

att konsumera tjänsten, till skillnad mot produkter som kunder kan spara och använda 

vid en annan tidpunkt. (Grönroos, 2008, s. 63-64; de Chernatony & McDonald, 1998, s. 

219) Det är därför av vikt att företag har en färdig strategi för hur de ska bemöta och 

lösa olika kundproblem som kan uppstå i och med tjänsteutnyttjandet. Vidare är det 

viktigt att företag för kundstatistik och försöker få en bild av hur efterfrågan kommer te 

sig i framtiden (Wilson et al., 2008, s. 17). Det är dock inte bara tjänster eller produkter 

som skiljer sig åt, utan även deras varumärken och dess betydelse för kunder. Den stora 

skillnaden är att ett produktvarumärke till stor del representeras av produkten och dess 

attribut. Ett tjänstevarumärke däremot representeras mer eller mindre av hela företaget, 

då det inte finns någon fysisk produkt för kunden att knyta an till. (Berry, 2000, s. 128; 

Shostack, 1977, s. 78-80) Dessa skillnader mellan produkter, tjänster och deras 

varumärken kan göra att kunder upplever en större risk vid köp av en tjänst än 

produkter. Därmed är det viktigt för tjänsteföretag att skapa ett starkt varumärke, då det 

kan ge ett företag många fördelar. Dels kan det öka förtroendet för en tjänst då företaget 
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via sitt varumärkesbudskap försöker ge en bildlig förklaring av sin tjänst och dels kan 

det dämpa den upplevda risk kunder kan känna vid ett tjänsteköp (Berry, 2000, s. 128-

129; de Chernatony och McDonald, 1998, s. 214-217; Kapferer, 1997, s. 26; Wilson et 

al., 2008, s. 34). Ett starkt tjänstevarumärke kan även bidra till stabilare efterfrågan av 

tjänsten, vilket i sin tur kan resultera i större möjligheter att nå en större marknadsandel 

(de Chernatony & McDonald, 1998 s. 214-217). Det är därför av största vikt att företag 

förstår sina kunder och skapar sig en bild av vad de upplever som riskfyllt. Lyckas de 

med detta kan de utveckla strategier för att minska kunders upplevda risk med ett köp. 

Wilson et al. (2008, s. 34) menar att ett sätt för företag att minska den upplevda risken 

vore att erbjuda prövotider av sina tjänster, antingen helt gratis eller till reducerat pris, 

för att få kunder att våga prova tjänsten. De skulle även kunna erbjuda någon form av 

garanti som kompenserar kunder som inte känner sig nöjda eller tillfredsställda efter 

tjänsten genomförts. Detta menar Wilson et al. (2008, s. 34) skulle kunna minska de 

barriärer som uppstår för kunder i samband med nyttjandet av en ny tjänst. Dock menar 

Kapferer (1997, s. 26) att varumärken bara behövs i de situationer då kunder upplever 

någon form av risk med köpet. Om kunder inte upplever någon risk blir varumärket bara 

ett namn på varan eller tjänsten, medan om de upplever ett köp som riskfyllt kan 

varumärket bidra till att skapa ett större värde hos kunderna. (Kapferer, 1997, s. 26) 

 

Utöver de ovannämnda skillnaderna menar även Wilson et al. (2008, s. 20; Grönroos, 

2008, s. 262) att det finns klara skillnader mellan tjänstevarumärken och 

produktvarumärkens marknadsstrategier. När det gäller produkter kan företag använda 

sig av den så kallade ”fyra P”– modellen, men när det gäller tjänster arbetar företag 

utifrån ”sju P”- modellen. En marknadsstrategi för produkter är uppbyggt av faktorerna 

produkten, priset, platsen och marknadsföringen (engelskan promotion). Dessa fyra 

faktorer är viktiga grundpelare i alla marknadsförningsplaner och strategier och 

påverkar mer eller mindre varandra. (Wilson et al., 2008, s. 20; Grönroos, 2008, s. 262) 

Dessa faktorer återfinns även i marknadsstrategin för en tjänst, men eftersom en tjänst är 

mer komplex än en produkt, menar Wilson et al. (2008, s. 20) att det behövs ytterligare 

tre faktorer och det är; personer, processen och påtagliga bevis. Det gör att vi fann det 

viktigt att i den fortsatta delen av teorikapitlet även ägna plats åt både miljön, 

personalen och processen, vilka alla mer eller mindre därav är invävda i de olika 

teoridelar där de har stor inverkan. Grönroos (2008, s. 262) nämner dock att i de båda 

ovannämnda marknadsföringsstrategierna ofta är skapade utifrån företagets processer. 

De variabler som förklarar kundernas aktiviteter och processer glöms ofta bort. Vi har 

därför sett till att även kunderna och deras medverkan lyfts fram i de kommande 

teoridelarna. 

 

3.2 Repositionering 
Ett starkt varumärke är något som kan säkra en framtida inkomst för ett företag (de 

Chernatony & McDonald, 1998, s. 18). Vidare skriver de Chernatony och McDonald 

(1998, s. 17) att starka varumärken som har en lång bakgrundshistoria hela tiden har 

tagit hänsyn till förändringar som skett på marknaden och anpassat sig efter dem. 

Därmed bör ett företag som vill nå framgång hela tiden vara beredda på att anpassa sig 

till de förändringar som kan uppstå på marknaden (Emerald, 2008, s. 6). Dessa 

förändringar kan få olika stor omfattning och för en del företag kan det gå så långt att de 

till och med väljer att repositionera sig helt och hållet (Emerald, 2008, s. 6). En 

anledning till att ett företag väljer att repositionera sig kan vara att det är hård 

konkurrens på marknaden och att företaget därmed förändrar sig för att behålla sin 
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marknadsandel (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 280). En annan anledning till att 

företag väljer att genomföra en repositionering kan bero på att de genomgår någon form 

av strategisk eller organisatorisk förändring, som ett ägarbyte eller en utvidgning av 

deras produkt eller tjänstekoncept (Emerald, 2008, s. 6). Vidare kan repositionering av 

ett varumärke även bero på andra anledningar. Enligt Uggla (2006, s. 162) kan några 

orsaker vara att företagen vill nå ut till nya eller större målgrupper, inta flera 

marknadspositioner eller blåsa liv i ett varumärke. Vi kommer i vår uppsats inte gå in så 

mycket på konkurrenter som orsak till repositionering utan vi kommer i huvudsak att 

fokusera på de andra ovannämnda orsakerna, såsom en återlansering av ett varumärke 

och utvidgning av målgrupper. Detta eftersom det i huvudsak är dessa orsaker som 

ligger till grund för repositioneringen för det fallföretag vi ämnar studera i detta arbete. 

 

Enligt Uggla (2006, s. 159) handlar repositionering i första hand om att förändra 

konsumentens uppfattning av varumärket. Repositionering av ett varumärke kan skapa 

nya möjligheter för ett företag då det kan bidra till ökad lönsamhet. Detta eftersom den 

nya positionen på marknaden kan bidra till att företaget kan locka till sig nya 

kundsegment. Det kan även leda till att företaget får en nytändning eftersom det kan 

skapa en klarhet och ett större fokus på vad de egentligen erbjuder sina kunder. (Uggla, 

2006, s. 178-179) De problem som kan uppstå i samband med en repositionering är ifall 

kundernas uppfattningar influeras av deras tidigare erfarenheter av varumärket och vad 

det representerade innan förändringen (Dawar & Pillutla, 2000, s. 216). Dessa 

förutfattade meningar kan göra det svårt för kunderna att uppfatta den nya 

varumärkespositionen. En annan sak som Uggla (2006, s. 179) lyfter fram som ett 

problem i samband med en repositionering är ifall företaget inte kan hålla vad de lovar i 

och med förändringen, vilket kan göra att de tappar trovärdighet hos kunderna. Han 

menar även att det innebär en större risk att repositionera ett tjänsteföretag, då dessa har 

fler oförutsägbara processer och kan påverkas av flera tekniska- och mänskliga faktorer 

(Uggla, 2006, s. 179). Det innebär alltså att tjänsteföretag har fler delar att arbeta med 

vid en repositionering och de möter därmed fler potentiella risker att inte leva upp till 

vad de utlovar i och med den nya positionen. En annan aspekt företag bör ha i åtanke 

när det gäller repositionering är att detta inte är något de bör genomföra flera gånger, 

eftersom det kan göra kunder skeptiska till varumärket och därmed minska 

varumärkesvärdet (Uggla, 2006, s. 179). Det är viktigt att företag har dessa problem och 

möjligheter i åtanke när de beslutar sig för att genomföra en repositionering, annars 

finns det risk för att agerandet inte är tillräckligt genomtänkt (Emerald, 2008, s. 6-7). 

 

Ett annat arbetssätt när det gäller att vinna tillbaka kunders förtroende för ett varumärke 

är att vara noga med att påvisa att företaget är medvetna om vilka problem de tidigare 

haft och att de visar att de är villiga att ta ansvar för dessa (Dawar & Pillutla, 2000, s. 

224). Vidare menar Jewell (2007, s. 239) att det är viktigt att vara tydlig med att påvisa 
skillnaderna mellan den tidigare positionen och den nya positionen för varumärket, detta 

för att tydligt visa vad det är som skiljer dem åt och varför den nya 

varumärkespositionen är bättre.  För företag som genomgått en krissituation eller av 

någon annan anledning har en negativ bild i kundernas medvetande är det viktigt att de 

är noga med att inte bara ändra kundernas varumärkesassociationer i syfte att minska de 

negativa kommentarerna riktade mot företaget. De bör även arbeta med personalens 

varumärkessyn så att de inte behåller den eventuella negativa uppfattningen av 

företaget. Detta eftersom anställda likaväl som kunder kan påverkas av negativ 

information angående företaget vilket kan återspegla sig i deras agerande. (Emerald, 
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2008, s. 7) Personalen är en viktig del i uppbyggnaden av tjänstevarumärket (de 

Chernatony & McDonald, 1998, s. 205) och det är därmed av stor vikt att företaget 

uppmärksammar detta i sitt repositioneringsarbete. Om personalen inte får rätt 

information och kunskap kring förändringarna kan de heller inte förmedla detta vidare 

till företagets kunder i samband med tjänstemötet. 

3.2.1 Konsten att återlansera ett varumärke 
Bellman (2005, s. 216) anser att fler entreprenörer bör överväga att köpa upp ett vilande 

varumärke då det är ett lönsamt alternativ gentemot att bygga sitt eget varumärke från 

grunden. Väljer ett företag att väcka liv i ett gammalt varumärke är det dock viktigt att 

tänka på att inte frångå företagets och varumärkets grundvärderingar i för stor 

utsträckning i och med repositioneringsprocessen (Emerald, 2008, s. 6). Att återlansera 

tidigare etablerade varumärken är fullt möjligt och kunderna brukar ha lätt för att 

acceptera ett vilande varumärke som tas i bruk igen. Med en bra marknadsstrategi är det 

nämligen möjligt att väcka liv i det gamla varumärkesvärdet. (Bellman, 2005, s. 215) 

Palmer (1999, refererad i Bellman, 2005, s. 215) menar att knepet för att lyckas med att 

återlansera ett varumärke är att försöka segmentera livsstil och preferenser hos både nya 

och gamla kunder och sedan skräddarsy varumärkets unika attribut och kärnvärden till 

varje segment. Detta bör följas upp med aggressiva marknadsföringskampanjer och 

uppfräschade eller förbättrade fysiska attribut (Palmer 1999, refererad i; Bellman, 2005, 

s. 215). Även Jewell (2007, s. 239) anser det vara viktigt att arbeta mycket med en 

upprepande kommunikation av det nya värdet för att kunderna ska inse förändringen. 

Palmer är av tron att genom att fokusera hårt på sin målmarknad, kan leda till 

framgångar i varumärkets återlanseringsprocess. (Palmer, 1999, refererad i; Bellman, 

2005, s. 215-216) 

 

En av de viktigaste sakerna i en marknadsstrategi är enligt Bellman (2005, s. 218) att 

bygga varumärkeskännedom, vilket kräver en väl igenomtänkt strategi och en stor 

budget. Genom att använda sig av ett redan etablerat varumärke får de nya ägarna till 

varumärket med sig associationer relaterat till varumärket på köpet. Detta kan leda till 

att gamla kunder med positiva erfarenheter av den dåvarande tjänsten på grund av detta 

väljer att prova den nya tjänsten. (Bellman, 2005, s. 218) Kunder med hög 

varumärkeskännedom upplever ofta en lägre risk i samband med köpet (Wang & Yang, 

2010, s. 185) vilket gör att ett företag som väljer att återlansera ett gammalt och välkänt 

varumärke kan dra nytta av kundernas varumärkeskännedom. Detta ger en stark grund 

att stå på i och med lanseringen av tjänsten eller produkten. Det är sedan upp till det nya 

företaget att skapa sin egen kundrelation till kunderna och på så sätt skapa 

återkommande och lojala kunder. (Bellman, 2005, s. 218) 

 

Det är därför av vikt att företaget innan uppköp tar reda på vilka värden och 

associationer kunder relaterar till varumärket. Om ett varumärke är relaterat till negativa 

associationer får företaget en hel del arbete med att överbevisa dessa associationer. 

(Bellman, 2005, s. 218) Väljer ett företag att återlansera ett gammalt varumärke är det 

dock viktigt att tänka på att inte gå ifrån företaget och varumärkets grundvärderingar i 

för stor utsträckning i och med repositioneringsprocessen. Det är även viktigt att inte 

stressa igenom beslutet utan att företaget tar sig tid att lyssna på dess intressenter. 

(Emerald, 2008, s. 6-7) Det håller även Bellman (2005, s. 218) med om då han menar 

att det är viktig att ta reda på vilka kärnvärden som varumärket representerar i 

kundernas medvetande, det vill säga vilken betydelse varumärket har hos kunden, innan 
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en återlansering av ett varumärke sker. När ett varumärke återlanseras kommer många 

kunder att känna igen varumärket, men innan de väljer att göra ett köp vill kunderna 

oftast veta vad som är nytt med varumärket. Det är därför viktigt att företaget genomför 

kundundersökningar, dels för att hitta rätt segment att inrikta sig emot och dels för att 

förstå vad dessa värdesätter i tjänsten. (Bellman, 2005, s. 218) Detta för att kunna skapa 

en varumärkesidentitet som är relevant för kunderna i dagsläget. Ett företag som 

bestämt sig för att genomföra en repositionering av ett varumärke bör inte stressa 

igenom förändringsprocessen utan de bör succesivt arbeta med processen inom företaget 

(Emerald, 2008, s. 7-8) men även succesivt kommunicera ut detta till kunderna (Jewell, 

2007, s. 239). Detta för att undvika att överraska företagets intressenter och minska 

risken att de känner sig överkörda (Emerald, 2008, s. 7). Det gäller därmed att företaget 

är noga att under repositioneringsprocessen använda sig av en ständig dialog med sina 

intressenter och därigenom ta reda på vad de förväntar sig av förändringarna (Emerald, 

2008). Intressenter kan vara till exempel investerare, kunder och personal. Det är viktigt 

att lyssna på alla intressentgrupper och vad de har för förväntningar, annars är det lätt 

hänt att företaget går för fort fram och därmed missar vissa viktiga delar i sin 

repositioneringsprocess. (Emerald, 2008, s. 7) 

 

En annan väg att gå, utifall information om vad varumärkets identitet och image stod för 

förra gången finns lättillgänglig, är att företaget återanvänder denna identitet, men med 

en modernare vinkling, anpassat till dagens marknad. (Bellman, 2005, s. 218) Att 

bibehålla grundidén och grundtjänsten menar Kapferer (1997, s. 53, 334) kan resultera i 

att företag inte löper samma risk att förlora några av företagets redan befintliga kunder. 

Däremot går det att utveckla dessa för att kunna nå ut till nya målgrupper som företaget 

eftersträvar att rikta sig emot. (Kapferer, 1997, s. 334) Det är nämligen mycket lättare 

att förnya ett varumärke som kunderna redan har en bild av, än att arbeta fram en helt ny 

varumärkesidentitet, samtidigt som det är mindre kostsamt och riskfyllt (Bellman, 2005, 

s. 218). 

 

Att anspela på nostalgiska minnen kan kickstarta ett varumärkes comeback, då de spelar 

en viktig roll i att etablera sig på en marknad (Bellman, 2005, s. 216). Nostalgi som 

marknadsföringsverktyg fungera dock enbart så länge kunderna inte relaterar den nya 

tjänsten med det gamla varumärket. Den största svagheten med att använda nostalgi 

som marknadsföringsverktyg är att det kan leda till att bli en kortsiktig lösning. Om 

konsumenterna associerar ett återlanserat varumärke för mycket med det förflutna kan 

det nya företaget behöva en ny slogan eller motto och troligen rikta sig mot en ny 

målgrupp. (Bellman, 2005, s. 219) 

 

Det kan därför diskuteras om företag bör satsa på nostalgimarknaden eller helt byta 

marknad för att bli mer lönsamma. Bellman (2005, s. 219) menar att det är klokast att 
inrikta sig mot både den gamla och den nya marknaden, men att sätta en av dem som 

huvudmarknad.  Vidare menar han att en lösning är att ha en strategi som skiljer sig rätt 

mycket ifrån originalets. Att enbart satsa på nostalgikoncepten är antagligen inte 

tillräckligt, speciellt inte om dagens kunder aldrig var riktigt insatta i produkten när den 

först lanserades. (Bellman 2005, s. 219) 

 

3.3 Tjänstevarumärket 
Ett tjänstevarumärke skiljer sig precis som vi nämnde ovan en hel del från ett 

produktvarumärke. Det är inte bara tjänsten i sig som räknas till ett tjänstevarumärke, 
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utan det är mer eller mindre en mix av hur kunderna uppfattar vad företaget säger att de 

erbjuder, vad andra människor anser att tjänstevarumärket representerar samt hur väl 

företaget tar sig an sitt tjänsteutförande (Berry, 2000, s. 129). Vi skulle därför vilja påstå 

att den gemensamma nämnaren i denna mix är personalen, då det ofta är servicemötet 

och personalens attityd som diskuteras bland kunder samt att det är personalens uppgift 

att se till att tjänsten faktiskt lever upp till den planerade tjänstenivån. Vidare menar de 

Chernatony & McDonald (1998, s. 205) att tjänstevarumärket karaktäriseras av att 

kunden kommer i kontakt med flera olika delar inom företaget i samband med 

utnyttjandet av deras tjänster, vilket bidrar till att varumärket representeras av hela 

företaget och inte bara vissa specifika avdelningar (Dall'Olmo Riley & de Chernatony, 

2000, s. 141; Berry 2000, s. 129). 

 

Vidare agerar varumärket inom en tjänsteindustri som ett slags substitut till en fysisk 

produkt och varumärket kan då hjälpa kunderna att få en uppfattning av tjänstekvalitén, 

när det inte finns någon produkt att testa, känna eller titta på (Berry, 2000, s. 128; 

Wilson 2008, s. 16). Det är dock svårt att bedöma värdet av ett tjänstevarumärke, 

eftersom det är så många olika delar som ligger till grund för bedömningen. Samtidigt 

är tjänster är heterogena och kan därmed aldrig leverera exakt samma upplevelse till två 

olika kunder (Wilson 2008, s. 16). En viktig faktor för att öka kunders köpvilja är 

varumärkets trovärdighet, eftersom ett tjänstevarumärke som inger ett stark förtroende 

hos kunderna ökar deras intentioner att genomföra ett köp (Wang & Yang, 2010, s. 

185). Ett varumärkes trovärdighet påverkas av de sammanlagda effekterna av tidigare 

marknadsaktiviteter och kan komma att influera konsumenters framtida överväganden 

att köpa en tjänst (Erdem, Swait, & Louviere, 2002, s. 3).  

3.3.1 Tjänstevarumärkets image 
Image står för hur en person eller målgrupp uppfattar en produkt, ett företag eller en 

plats (Mossberg, 2003, s. 167). Image spelar därför en stor roll, då kunder tenderar att 

besöka företag och platser som de uppfattar har en bra image som motsvarar deras 

förväntningar. En stark image kan alltså öka kundens förtroende. (Mossberg, 2003, s. 

168) Grönroos (2008, s. 324-325) menar att image har flera roller för ett företag, dels 

kommunicerar det förväntningar till kunden och dels kan den ses som ett filter, som 

påverkar kundens uppfattning. Image är även ett resultat av vilka förväntningar och 

erfarenheter kunden har sedan tidigare. Image kan likaså ha en intern påverkan på 

personal samt en extern påverkan på kunden (Grönroos 2008, s. 326). 

Upplevelserummet och själva upplevelsen i sig är också delar som påverkar företagets 

image och detta har stor betydelse för kunden när de ska välja och köpa företagets 

erbjudande (Fernström, 2005, s. 93). Grönroos (2008, s. 324) och Fernström (2005, s. 

93-94 ) menar att imagen kan komma att påverka både kundens förväntningar och 

upplevda erfarenhet. Genom den funktionella och tekniska kvalitén i kombination med 

företagets image skapar kunden en uppfattning om vad ett företag kan erbjuda dem. Den 

funktionella kvalitén står för hur kunden får tjänsten levererad och den tekniska kvalitén 

står för vad tjänsten erbjuder dem. Hur kunden sedan utvärderar tjänsten beror sedan på 

vilken image de anser att företaget har. (Grönroos, 2008, s. 326) En sak som kan 

påverka kundernas uppfattning gällande ett företags image är kundernas egen självbild. 

Beroende på hur väl interaktionen mellan tjänsten och kundens egen identitet 

överensstämmer, bidrar det till att kunden antingen känner stolthet eller skam vid 

nyttjandet av en tjänst. (Norman, 2004, s. 38) Är kunden positiv till företagets image 

kan denna verka som ett skydd och kunden blir inte lika upprörd över brister utan är mer 



Examensarbete 30 hp, VT 2013  
Lisa Eklund & Hanna Wallman  

 

19 

  

överseende med dessa. Dock kan detta överseende suddas ut om problemen upprepas. 

Om kunden anser att företaget har en dålig image kommer kundens uppfattningar 

istället bli extra negativa om något fel inträffar.(Mossberg, 2003, s. 129) Det finns dock 

ingen mall för vad som är en rätt image, utan det beror på hur väl den överensstämmer 

med hur kunderna uppfattar företaget. (Mossberg, 2003, s. 181; Fernström, 2005, s. 93) 

Är det ett glapp mellan kundernas uppfattning och företagets image bör företaget 

förändra sin marknadsföring. Företag kan bland annat använda sig av tydliga teman för 

att förstärka imagen. Exempel på företag som använder teman är Hard Rock café och 

Ishotellet i Jukkasjärvi. I dessa fall är det, det unika temat som formar imagen. 

(Mossberg, 2003, s. 181) 

3.3.2 Tjänstevarumärkets komponenter 
Ett tjänstevarumärke kan förklaras som att det är uppbyggt av sex olika 

komponenter; Det presenterade varumärket, varumärkeskännedom, extern 

varumärkeskommunikation, varumärkets betydelse, kundupplevelsen och 

varumärkesvärde (Berry, 2000, s. 129). Den sista komponenten 

varumärkesvärde influeras av alla de övriga delarna som bygger upp ett 

tjänstevarumärke (Berry, 2000, s. 130) och används ofta synonymt med det totala värdet 

av ett varumärke (Blackston, 2000, s. 101). Varumärkesvärdet går många gånger att 

dela upp i två värden, dels det grundläggande värdet och dels i mervärdet. Det 

grundläggande värdet består av klassiska marknadsföringsvariabler, så som pris och 

utseende, men även distribution och uppmätt varumärkesprofil. Mervärdet, är mer svår 

definierat och består av de immateriella karaktärerna hos tjänstevarumärket, det vill 

säga kundernas associationer och uppfattningar om det. (Blackston, 2000, s. 101) 

Företag använder ofta finansiellt mätbara resultat när de bedömer värdet av ett 

varumärke och ser därav bara mervärdeskomponenterna som influenser, vilket gör det 

komplext och svårt att bedöma hur starkt ett varumärke egentligen är (Kapferer, 1997, s. 

37). Skulle dock ett företag vilja mäta mervärdet är det fullt möjligt, men de måste då ta 

hjälpa av den information deras kunder kan ge dem, menar Blackston (2000, s. 101). 

Det är främst mervärdet vi kommer ha som utgångspunkt när vi diskuterar kring 

varumärkets värde i denna studie.  

 

Ett företags presenterade varumärke representeras av den kommunikation som företaget 

själva kontrollerar och är avsedd för att visa hur företaget själva ser på sin 

varumärkesidentitet. Tjänstevarumärkets logotyp och dess visuella utseende 

tillsammans med reklambudskapet är huvudelementet i det presenterade varumärket. 

(Berry, 2000, s. 129) Enligt Kalliokulju & Lindfors (2004, s. 1) finns två huvudsakliga 

tekniker när man arbetar med marknadsföring av ett varumärke; direkt upplevelse och 

indirekt kommunikation. Indirekt kommunikation är i detta fall det samma som det 

presenterade varumärket. Företag använder sig ofta av det presenterade varumärket för 

att nå ut till kunder och för att försöka skapa en känslomässig relation mellan dem och 

varumärket (Kalliokulju & Lindfors, 2004, s. 1). Det är även viktigt att företag som inte 

har en produkt kopplat till sitt varumärke arbetar med slogans för att ännu tydligare 

förmedla vilka känslor de vill koppla till sitt tjänstevarumärke. Denna typ av indirekt 

kommunikation kan ses som en av de effektivaste strategierna för ett företag när det 

kommer till att göra tjänsten mer synligt för deras kunder, eftersom detta kommer att 

representera påtagligheten i en tjänst. (Kapferer, 1997, s. 153) 
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Det finns dock problem och svårigheter med denna typ av marknadsföring och en 

svårighet är att reklamen ständigt bör vara synlig och tillgänglig för kunderna att 

komma i kontakt med för att vara effektiv (Kalliokulju & Lindfors, 2004, s. 1). En 

annan svårighet med denna typ av marknadsföring att den indirekta kommunikationen 

och själva tjänsteleveransen inte får avvika från varandra. Det är lätt hänt att företag i 

marknadsföringssyfte överdriver sitt tjänstelöfte, för att sticka ut jämte konkurrenterna 

och på så sätt locka till sig kunder. (Wilson et al., 2008, s. 408) Även om det känns 

lockande att överdriva reklam för att öka kundernas intresse och kanske öka 

försäljningen till en början, är det inte något att rekommendera. Wilson et al. (2008, s. 

105-109) menar att överdriven reklam kan leda till att kunder får för höga förväntningar 

på en tjänst och att företag inte kan leva upp till dessa förväntningar. Ett exempel på det 

kan vara att om ett företag lovar att deras personal alltid genomför tjänsten med ett 

leende på läpparna. Om då personalen hälften av gångerna uppfattas som irriterade och 

sura i kundmötet, kommer kundens upplevelse av tjänsten bli negativ då den inte 

matchar deras förväntningar. (de Chernatony & McDonald, 1998, s. 206, 209; Wilson et 

al. s. 105-109) Tjänsten kan därmed uppfattas som sämre än om företaget inte hade 

lovat något alls. Grönroos (2008, s. 108) menar vidare att företaget utöver att sprida 

orealistiska löften inte heller får vara för vaga med vad de lovar, då detta låter kunderna 

tolka in egna slutsatser av vad som lovas. Detta kallas att kunderna skapar uttalade 

förväntningar av tjänsten och dessa speglar vad kunden förväntar sig av tjänsten, byggt 

på de löften de anser att företaget har gett dem.  

 

En annan viktigt aspekt när det gäller att kommunicera med kunderna är att inte utesluta 

relevant information till kunderna, eftersom detta påverkar hur kunden upplever 

tjänstekvalitén (Wilson et al., 2008, s. 407). Att utesluta relevant information till 

kunderna skapar förvirring och osäkerhet om vad som sker. Det kan leda till att det 

skapas onödig irritation hos kunden som hade kunnat undvikas. Det är alltid bättre att ge 

en kund negativa besked än att inte ge dem någon information alls. (Grönroos, 2008, s. 

131 -134) Även varumärkeslogotypen kan fungera som ett sätt för företag att 

kommunicera ut budskap till sina kunder, eftersom den verkar som en symbol som kan 

dra kunders uppmärksamhet mot företagets erbjudande. Detta eftersom en logotyp med 

hög igenkänningsgrad i större utsträckning fångar kunders medvetande och väcker 

associationer hos dem från tidigare erfarenheter (Norman, 2004 s. 37-38, 84). En 

logotyp eller slogan kan framkalla känslor, både i form av stimuli, känslor eller till och 

med uppmuntra kunder till ett särskilt beteende (Schmitt et al., 2009, s. 55). Därmed kan 

en hög igenkänningsgrad av logotypen relateras till de positiva effekterna av en hög 

varumärkeskännedom. 

 

Varumärkeskännedom är den komponent som representerar hur bra kunderna känner till 

tjänstevarumärket och vad det relaterar till. Den här komponenten är lättast att påvisa 
mätbara resultat i när företag gör varumärkesundersökningar. Mätningar av 

varumärkeskännedom går ut på att undersöka hur många av de tillfrågade som kan 

namnge varumärket efter att blivit tilldelade vissa ledtrådar kopplade till varumärket. 

(Berry, 2000, s. 129) Om du som läsare genast relaterat till varumärket Gevalia om vi 

myntar frasen “När du får oväntat besök” betyder det att du har hög 

varumärkeskännedom om Gevalia. Varumärkeskännedom kan vidare ge företag 

ledtrådar till hur dess kunder uppfattar deras tjänstevarumärke och har visat sig vara en 

stor pådrivare gällande ett varumärkes trovärdighet och kundernas köpintentioner 

(Wang & Yang, 2010, s. 178, 185). Vi anser därför att det är viktigt att företag arbetar 
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med att genomför undersökningar för att ta reda på hur väl kunderna känner till dem, 

detta för att lättare kunna bedöma deras köpintentioner Det bidrar även till att göra det 

lättare för företag att bemöta kundernas efterfrågan och inte över- eller underproducera 

tjänstekapaciteten. 

 

Den externa kommunikationen av ett tjänstevarumärke representeras av all information 

en kund hör om och tar till sig gällande ett varumärke, men som inte är förmedlad av 

företaget, informationen kommer istället från andrahandskällor (Berry, 2000, s. 129). 

Exempel på extern kommunikation är bland annat word-of-mouth som kan liknas vid 

muntliga referenser, eller word-of-keybord, vilket idag kan vara allt från en Facebook 

status till en recension av ett företag på en blogg. Kunder kan genom att fråga vänner 

och bekanta få information gällande tjänstekvalitén, som bygger på deras erfarenheter 

av tjänsten (Wilson et al., 2008, s. 33). Därmed är det viktigt att företaget erbjuder en 

bra tjänsteupplevelse då denna kan komma att påverka den externa kommunikationen 

av varumärket (Wilson et al., 2008, s. 42). Ett företag som inte lever upp till kundernas 

förväntningar kan få ett negativt rykte, vilket vi tror kan bidra till att de tappar framtida 

potentiella kunder. Den externa kommunikationen är även något företag kan utnyttja 

genom att erbjuda sina kunder bonusar och belöningar om dessa hjälper till att sprida 

positiv information vidare till dem de känner. Att använda sig av kunderna på detta sätt 

kan vara ett effektivt alternativ till vanlig reklam då kunder i större utsträckning litar på 

vänners ord än reklam. (Wilson et al., 2008, s. 311-312) Den typen av 

kundrekommendationer men även sådan som skrivs i tidningar och andra medier kan 

komma att påverka hur varumärkets framtida utveckling går, både i negativ som positiv 

riktning (Berry, 2000, s. 129). Vi anser därmed att företag kontinuerligt bör arbeta med 

de budskap de sänder ut. Dels genom sin tjänsteupplevelse och därigenom indirekt 

genom den externa kommunikationen och dels genom det presenterade varumärket för 

att kunna influera kunders uppfattningar om företaget. 

 

Ett varumärkes betydelse representerar den starkaste och första uppfattning en kund får 

upp i medvetandet när denna kommer i kontakt med tjänstevarumärket. Ett varumärkes 

betydelse är vad kunden förknippar tjänstevarumärket med, det vill säga, kundens 

uppfattning av vad ett tjänstevarumärke representerar (Berry, 2000, s. 129). Berry 

(2000, s. 128) menar att vilken betydelse ett varumärke representerar hos en kund till 

stor del grundar sig i upplevelse kunden kopplar till tjänstevarumärket. I slutändan är 

det människorna och interaktionerna mellan kund och personal som skapar kundens 

upplevelse av tjänsten. Många tjänster är uppbyggda av flera olika kontaktpunkter där 

kunder kan komma i kontakt med företaget och dess personal (de Chernatony & 

McDonald, 1998, s. 205), vilket gör personalen till en viktig medproducent i skapandet 

av ett starkt varumärke. Vidare nämner Grönroos (2008, s. 73) att det inte bara är 

personalen inom marknadsavdelningen som har en viktig roll i att bygga en relation 
mellan tjänstevarumärket och dess kunder. All personal inom företaget fungerar som 

marknadsförare och kan därmed bidra till att skapa värde hos kunderna. (Grönroos, 

2008, s. 72-73) Ett tjänsteföretag kan med andra ord aldrig separera sig från sitt 

varumärke, de är sitt varumärke (Berry, 2000, s. 130). 

 

Kundupplevelsen är enligt Berry (2000, s. 129) den del som påverkar kunders 

uppfattningar och känslor gällande tjänstevarumärket starkast och är därmed en av de 

största influenserna på varumärkets värde. Varumärkesbyggnad handlar som vi tidigare 

antytt om mer än att skapa varumärkeskännedom. Verhoef et al. (2009, s. 37) nämner att 
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en viktig sak att ta med sig angående hur kundupplevelser skapas är att titta på 

relationen mellan varumärke och kundupplevelser. Hur kunden uppfattar ett varumärke 

kan komma att influera hur de upplever tjänsten, men det är inte bara tjänstevarumärket 

som har en effekt över hur kunden uppfattar tjänsten. Även kundupplevelsen kan 

influera till hur kunden uppfattar varumärket. (Verhoef et al., 2009, s. 37) Vidare menar 

Kalliokulju & Lindfors (2004, s. 1) att mycket av varumärkesforskningen har fokuserat 

på att mäta hur väl företag lever upp till vad de lovar med sin 

varumärkeskommunikation och att tjänsten lever upp till det förmedlade 

budskapet.  Fokus har mest legat på företagets kunskap och kapacitet att kommunicera 

sitt varumärke, medan mindre fokus har legat på att arbete utifrån kundupplevelsen 

(Kalliokulju & Lindfors, 2004, s. 1). Mossberg (2013, s. 14) nämner dock att det även är 

viktigt att ta lärdom från kundbeteenden och kundernas önskemål gällande tjänsten, då 

det är en av grundpelarna för att kunna marknadsföra upplevelseorienterade tjänster. Det 

spelar alltså inte så stor roll hur bra ett företag är på att kommunicera ut sin tjänst via sitt 

varumärke om det inte motsvarar den tjänst de erbjuder i verkligheten. Det är därför 

viktigt att företaget fokusera minst lika mycket på tjänsten i sig, som på budskapet de 

förmedlar. (Kalliokulju & Lindfors, 2004, s. 1).  

 

Som vi tidigare nämnt finns det två tekniker företag kan använda vid marknadsföring av 

ett varumärke; indirekt kommunikation och direktupplevelse (Kalliokulju & Lindfors, 

2004, s. 1). Direktupplevelse kan kopplas ihop med tjänstevarumärkeskomponenten 

kundupplevelse. Vid en direktupplevelse får kunderna en verklig upplevelse av hur 

en produkt eller tjänst är, det kan till exempel vara att testköra en bil. Kalliokulju & 

Lindfors (2004, s. 1) menar att denna typ av marknadsföring gör det möjligt att påverka 

kunders känslor och attityder mot en tjänst. Varumärkesrelaterade upplevelser har en 

tendens att bli en del av en persons långtidsminne eftersom det är relaterat till en 

persons varumärkesassociationer. Det är därav möjligt att några av dessa associationer 

kan spela en betydande roll när kunden utvecklar attityder till ett varumärke, såsom 

preferens, trovärdighet, nöjdhet och lojalitet. (Schmitt et al., 2009, s. 64) Då inte tjänster 

går att testa på samma vis som en produkt, blir det därmed viktigt att tjänsteföretag 

tillhandahåller en tillfredställande tjänst, nytta och lättillgänglighet blir viktiga aspekter 

att väva in i varumärkeslöftet, för att vinna kunders förtroende (Kalliokulju & Lindfors, 

2004, s. 1). Det kan dock vara svårt att erbjuda kunder marknadsföring via 

direktupplevelser när det handlar om tjänstevarumärken, eftersom tjänster oftast köps 

och levereras samtidigt (Wilson et al., 2008, s. 16). 

 

Avslutningsvis menar alltså Berry (2000, s. 129-130) att kommunikation så som reklam 

och word-of-mouth har störst inverkan på nya kunder, det vill säga kunder som ännu 

inte själva testat tjänsten. Det beror på att denna kommunikation är det enda bevis och 

information som kunden har gällande hur tjänsten faktiskt är. Kunder som redan har 
brukat och upplevt tjänsten har däremot redan skaffat sig en uppfattning av vad tjänsten 

representerar och tror mer på sin egen upplevelse än reklam och word-of-mouth. (Berry, 

2000, s. 130) Med andra ord är det i själva verket kunden som bygger 

tjänstevarumärket, medan marknadsföraren enbart kan bidra till att skapa gynnsamma 

förhållanden för utvecklingen av den bilden. (Grönroos, 2002, s. 315-318) Det kan 

därmed tolkas som att kundupplevelsen representerar en av de starkaste delarna i ett 

tjänstevarumärkes uppbyggnad. Om en kund är missnöjd med sin tjänsteupplevelse 

försvinner därmed alla tidigare värden och uppfattningar kunden hade skapat sig innan 

den testat tjänsten (Berry, 2000, s. 130). Grönroos (2002, s. 321) beskriver att ett 
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varumärke skapas genom en fortlöpande process där kunden utvecklar en bild som 

hjälper den skilja en tjänst från konkurrenterna, en bild som är baserad på alla kontakter 

kunden har med tjänstevarumärket. Även Berry (2000, s. 129) menar att kundens bild av 

tjänstevarumärket och dess värde påverkas av alla de olika komponenter vi nämnt ovan 

och nedan kommer vi visa en modell över hur dessa hör ihop och påverkas av varandra.   

  

 
Figur 3.1   En översatt och anpassad efter Berry, L. (2000) L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Journal of 
the Academy of Marketing Science, 28 (1), 128-137 

 

3.4 Emotionell design 
För att ett företag ska kunna leverera en upplevelse som en del av ett värde, bör det 

fokusera både på de känslomässiga och de funktionella dimensionerna. Cook et al. 

(2002, s. 159) stödjer detta och menar att, för att möjliggöra för ett företag att kunna 

designa mötet mellan dem och deras kunder, med avsikt att öka kundens upplevelse 

måste de inta ett beteendevetenskapligt perspektiv. Det innebär att företaget bör rita ut 

hela tjänsteresan och alla dess kontaktpunkter och fokusera på dess emotionella 

påverkan hos kunden (Cook et al., 2002, s. 172). Detta stödjer även Berry, Carbone och 

Haeckel (2002, s. 86) som menar att för att kunna skapa en bra upplevelse är att det 

viktigt att företaget känner till hela kundresan, från de förväntningar kunderna har på 

upplevelsen innan de upplever den, till vilka känslor de har efteråt.  

 

Vidare, som vi nämnde ovan, omfattas en upplevelse dels av den emotionella och dels 

den funktionella interaktionen mellan kunden och tjänsteleverantören (Beltagui et 

al., 2012, s. 113). Det blir därav naturligt att företag bör fokusera både på att skapa en 

emotionell som en praktisk mening med tjänsten. Berry, Carbone och Haeckel (2002, s. 

86) förklarar att alla funktionella delar av servicen måste fungera, som att 

hotelltoalettens spolfunktion fungerar eller att bion inte blir inställd. De andra delarna är 

däremot vad som gör upplevelsen till en minnesvärd tjänst. (Berry, Carbone och 

Haeckel, 2002, s. 86). Även Norman (2004) är inne på samma sak då han i sin bok 

”Emotional Design: why we love (or hate) everyday things.” pratar om att konceptet 

med emotionell design är att utforska samspelet mellan de logiska och emotionella 

aspekterna i en produktutveckling. Han menar vidare att emotionell design tar hänsyn 

till både användbarhet men även den känslomässiga attraktionen en kund känner 

gentemot en produkt eller tjänst. (Norman, 2004) Emotionell design är dock mest 

diskuterat i relation till produktdesign, men vi anser att emotionell design även går att 

appliceras vid skapandet av tjänster, vilket även Beltagui et al. (2012, s. 116) stödjer 

genom att hävda att eftersom det är fler kundinteraktioner i ett servicemöte, så 

innehåller en tjänst mer potentiella känslokopplade kontaktpunkter, vilket gör tjänster 

om än mer lämpliga för emotionell design. 

 

Norman med kollegor har forskat och kommit fram till att hjärnan kan delas upp i tre 

olika nivåer. Den automatiska och ”förkopplade delen” som kallas den instinktiva nivån, 
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eller enklare förklarat vad våra instinkter säger oss.  Den delen av hjärnan hjälper oss att 

snabbt bedöma vad som är bra och dåligt, farligt eller ofarligt.  Den andra delen styr vårt 

allmänna beteende, även kallad beteendenivån, denna del går på automatik och är inget 

vi är medvetna om. Den tredje nivån kallas den reflektiva nivån. Den har egentligen 

ingen direkt makt över känslor och kan inte heller kontrollera beteendet. Den har istället 

som uppgift att vaka över, reflektera och influera till ett beteende. Beroende på hur 

mycket påverkan den reflektiva nivån har över beteende nivån, kommer detta antingen 

att stärka eller hämma den instinktiva delens agerande. (Norman, 2004, s 21-22) 

 

De tre nivåer i hjärnan är utgångspunkten när Norman (2004, s. 36) förklara och berättar 

om emotionell design. Han menar att personer tolkar upplevelser på flera olika plan och 

därmed behöver det som lockar en person inte fungera på en annan person. (Norman, 

2004, s. 36). Det här gör att en upplevelse måste leverera på alla plan för att locka till 

sig kunder och Norman (2004, s. 37) delar upp design i tre delar, liknade dem som 

hjärnan är uppdelad i; 

 

 Beteendedesignen fokuserar på att göra tjänster eller produkter funktionella och 
enkla för kunder att förstå sig på. Här är det logiska och lyckade funktioner som 

står i fokus. Utgår en designer enbart utifrån den här designnivån skulle attribut 

som utseende eller andra icke-funktionella aspekter helt bortses ifrån. Här gäller 

det att skapa en funktion som kunderna efterfrågar, då det annars är meningslöst 

att skapa den. Prestation är den del av designen som påverkar hur bra tjänsten 

presterar i relation till hur kunderna tror och förväntar sig att den skall prestera, 

om prestationen är ojämntappar produkten/tjänsten värde. (Norman, 2004, s. 37) 

 

 Instinktivdesign syftar till att skapa attraktion genom visuella-, hörsel- eller 
känselintryck. Stimuli av sinnen påverkar hjärnan på ett mer primitivt och 

impulsivt plan i jämförelse med logik. Instinktivdesign är därmed det som 

påverkar en person att ta ett snabbt beslut utan att tänka på om det känns logisk 

eller ej.  Här spelar utseendet och att skapa en attraktiv miljö en viktig roll 

eftersom det är på denna nivå första intrycket avgörs. (Norman, 2004, s. 37) 

 

 Reflektivdesign har som mål att fånga den icke-verbala kommunikationen mellan 
människor och tjänster. Reflektivdesign eftersträvar att kunna spegla människors 

självbild och medlemskap i en grupp. Den koncentrerar sig på vad det är som 

gör att folk ser på produkter eller tjänster på ett visst sätt, hur de ser på sig själva 

och hur andra ser dem. Reflektivdesign berör även värdet i ett erbjudande, vilket 

kopplas till människors minnen och associationer till en tjänst. Det är dock bara 

på den reflektiva nivån som medvetande och de starkaste känslorna och 

kognition finns. (Norman, 2004, s. 37-38) Kognition har med sättet vi tar in 

lagrar och tolkar information på. Det är bara på denna nivå som både tankar och 

känslor upplevs, vilket gör att tolkning, förståelse och resonemang kring en 

upplevelse kommer från reflekterande nivån (Norman, 2004, s. 38). 

 

Vi kommer fortsatt att exemplifierar hur dessa tre designsätt skulle kunna appliceras på 

en upplevelse. 

 

För att påverka kunders beteendenivå i en upplevelse så borde fokus ligga på att först 

och främst utforma en upplevelse som fungerar praktiskt och håller en jämn nivå 
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(Norman 2004, s. 37). Det skulle kunna handla om funktionella saker så som att se till 

att tider hålls, att det finns tillräckligt med sittplatser och möjlighet att äta, att skapa 

möjligheter för kunden att aktivera sig eller att skapa utrymme för socialisering. Vikten 

läggs här på funktion samt att ordna miljöer som underlättar för kunden i upplevelsen.  

Det är av vikt att de funktionella delarna fungerar för att kunden skall uppskatta 

tjänsten, då dessa delar representerar praktiskt funktion. Först efter att dessa är i ordning 

kan företaget satsa på att påverka kundernas instinktiva känslor. Dessa kan sägas ”skapa 

en attraktion” till tjänsten, vilket gör att fokus bör ligga på att skapa en tilldragande 

miljö. Norman (2004, s. 39) kallar det att anspela på sinnen och utseende genom att 

erbjuda ett inbjudande upplevelserum, koncentrera sig på artefakter och inredning, 

färgval, lukt och material. Med andra ord blir saker som påverkar våra sinnen av vikt att 

koncentrera sig på vid utformandet av tjänsten. Reflektiv design täcker ett stort område 

och handlar om allt från vad som förmedlas ut, vilket täcker in företagskultur och även 

syftet med användandet. Det kan sägas kommunicera ut ett värde av tjänsten och 

företagets image. (Norman, 2004, s. 84) Det är därför viktigt att företaget ser till att den 

instinktiva designen avspeglar den image företaget vill förmedla men också en image 

som kunderna känner återspeglas i deras självbild. Reflektiv design är alltså helt skapat i 

betraktarens ögon. (Norman, 2004, s. 84) Vidare kan även hur företag väljer att göra 

reklam för sin upplevelse påverka kunder dels instinktivt genom snygga bilder och dels 

förmedla bilden av exklusivitet vilket påverkar den reflektiva delen.  

 

Norman (2004, s. 39) är dock noga med att påpeka att det inte går att framställa en 

produkt som passar alla. Det enda sättet att göra så många kunder som möjligt nöjda är 

därför att i så hög grad som möjligt erbjuda en variation i upplevelsen (Norman, 2004, s. 

41). I en upplevelse menas med variation, att erbjuda valmöjligheter gällande 

kundmedverkan, aktiviteter, matutbud med mera.  Detta är något vi kommer diskutera 

vidare kring i vårt nästa avsnitt, upplevelsetjänst.  

 

3.5 Upplevelsetjänster 
Idag talas det om kundupplevelse, upplevelseekonomi och upplevelseindustri som en 

del av tjänstesamhället (Mossberg, 2003 s. 11; Fernström, 2005, s. 53; Pine & Gilmore, 

2011). Det tyder på att tjänsteforskningen har fått en ny förgrening och kunder har gått 

från att ses som kunder till att bli sedda som gäster. (Pine & Gilmore, 1998, s. 98) Även 

Prahalad och Ramaswamy (2004, s. 7-8) menar att vi är på väg bort från produkt- och 

servicecentrerade modeller och istället går tankarna mot att skapa värde genom 

upplevelser. Värdet uppstår således inte från själva konsumtionen av produkter och 

tjänster utan är inbyggt i personliga upplevelser som skapas genom kunders 

medengagemang. Pine och Gilmore (1998, s. 98) menar dock att företag i dagens 

tjänsteekonomi inte har förstått detta.  

 

Upplevelser har de senaste åren hamnat i fokus både vad gäller nya företag och 

erbjudanden. Det har mycket att göra med att våra liv utvecklas och vi ständigt är på 

jakt efter något nytt. De flesta av oss upplever någon gång vardagen som trist och 

längtar efter ett avbrott i de vardagliga rutinerna. Vi vill uppleva någonting nytt och 

spännande och många upplevelser uppstår på grund av denna hedonistiska längtan att 

skämma bort sig själv och lämna vardagen (Mossberg, 2002, s. 23). Hedonism innebär 

att betrakta lust och njutning som målet med tillvaron (Saol, 2013). Upplevelser handlar 

om att få njuta och ha roligt, vilket gör de emotionella värdena betydelsefulla vid 

konsumtion, likväl som kundens egna engagemang i att skapa dessa (Mossberg, 2003 s. 
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11). Till skillnad från ett föremål som kan köpas och ägas kan en upplevelse betraktas 

som ett personligt fenomen, något personen i fråga själv är delskapare till och där värdet 

ligger inbäddat i själva upplevelsen (Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 7). Pine & 

Gilmore (2011, s. 17) påpekar även att en upplevelse är något unikt, något som skiljer 

sig från kund till kund och berör kunden på ett känslomässigt, fysiskt och ibland även 

ett intellektuellt plan.  

 

Upplevelser är idag den största möjligheten företag har att differentiera sig på idag. 

Genom att skapa positiva känslor hos kunden, får företagen möjlighet att förnya sig och 

att överraska .(Fernström, 2005 s. 62, Pine & Gilmore, 2011, s. ix; Prahalad & 

Ramaswamy, 2004, s. 8) Berry, Carbone & Haeckel (2002, s. 85) menar att chefer de 

senaste åren har börjat förstå att de kan skapa värde för kunder genom upplevelser. 

Tyvärr har de mest sett på upplevelser som detsamma som att erbjuda någon typ av 

underhållning eller vara kreativa på något sätt och många kopplar ihop just upplevelser 

med nöjesindustrin som bio, nöjesparker, eller konserter. (Pine & Gilmore, 1998, s. 99) 

Pine och Gilmore (1998, s. 99) menar istället att en upplevelse skapas när ett företag 

medvetet engagerar kunder på ett personligt och minnesvärt sätt och det är inte något 

som är specifikt för en viss bransch.  De menar att det handlar om att byta synsätt, att 

sluta tänka på servicen enbart som en funktion. De fortsätter beskriva en upplevelse som 

något som skapas genom att ett företag medvetet använder servicen som en scen och 

produkter som rekvisita, i ett försök att engagera kunder till att skapa en minnesvärd 

händelse.  De tar upp ett exempel om British Airways (1998, s. 99) som menar att de har 

gått från att lämna funktionstänket gällande sin tjänst, vilket i deras bransch enbart 

handlar om att flyga folk från punkt A till B, enligt tidsschema och till ett billigt pris. 

Istället försöker British Airways tänka utöver funktionen och anser sig konkurrera inom 

bästa upplevelse ombord. Pine och Gilmore (1998, s. 99) menar att detta är ett bra 

exempel på ett företag som använder sin bastjänst (resan i sig) som en scen, i ett försök 

att förvandla resandet till en avslappnande paus från resenärens vanliga och hetsiga liv. 

 

Pine & Gilmore (2011, s. 3) är därför av åsikten att en upplevelse skiljer sig lika mycket 

från en tjänst som en tjänst skiljer sig från en produkt. De förklarar det som att, när en 

kund köper en vanlig tjänst får han en rad opåtagliga aktiviteter som utförs för dennes 

skull, medan kunden vid köp av en upplevelse istället betalar för att spendera tid för att 

njuta av en serie minnesrikas händelser, som företaget iscensätter. (Pine & Gilmore 

2011, s. 3). Mossberg (2003, s. 14) benämner detta som funktionella respektive 

upplevelsetjänster och hon menar att funktionella tjänster är fokuserade på resultatet, 

som vid ett besök på banken då kunden vill få någonting uträttat. I en upplevelsetjänst 

däremot ligger fokus på själva konsumtionen som ett besök på museum, en konsert eller 

ett restaurangbesök. En upplevelsetjänst är någonting minnesvärt och något som 

engagerar oss på ett personligt plan (Mossberg, 2003, s. 14). Fitzsimmons & 
Fitzsimmons (2000, s. 34) förklarar detta som att upplevelser är något som växer fram 

och kan förklaras som utfallet av en rad av aktiviteter inom en social kontext, vilket 

även gör att de till skillnad mot tjänster bör studeras och utarbetas utifrån den sociala 

kontext de tillhör. 

 

Vid upplevelseorienteradetjänster sker själva tjänsteproduktionen mestadels i en synlig 

miljö, i jämförelse med många funktionella tjänster där många delar utförs utanför 

kundens synfält. (Mossberg, 2003, s. 16) Ta som ett exempel om du går till skomakaren. 

Du lämnar in dina skor trasiga och får sedan tillbaka dem hela, men själva processen har 
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du inte tagit del av. I upplevelsetjänster däremot är kunden en slags medproducent av 

själva tjänsten där nytta uppstår först om kunden visar på eget engagemang. Till vilken 

grad kunden bör engagera sig beror dock på vilken typ av tjänst det är. (Mossberg, 2003 

s. 17) En upplevelse består av ett samspel mellan kunder, personal och den miljö där 

den utspelar sig. Det är således inte företaget i sig inte producerar upplevelsen. De 

erbjuder endast en upplevelsemöjlighet. (Mossberg, 2003, s. 19) För att kunden skall 

kunna ta del av upplevelsen och uppleva den som positiv, krävs att kunden själv 

engagerar sig i skapandet av den. Pine och Gilmore (2011, s. 45) förtydligar detta och 

menar att iscensätta upplevelser inte handlar om att erbjuda kunderna underhållning, det 

handlar om att engagera dem i den. Pine och Gilmore (2011, s. 45) beskriver 

upplevelser utifrån två dimensioner. Dels kundens grad av deltagande i själva 

upplevelsen och dels vilken relation och anknytning kunden skapar till omgivningen. 

 

 
 

Figur 3.3 Översatt och anpassad efter Pine, B.J och J.H. Gilmore (2011)  

The experience Economy, Boston, Massachusetts: Harvard business School Press 

 

Den horisontala axeln visar på kundens grad av deltagande i upplevelsen medan den 

vertikala axeln visar på hur pass engagerad och deltagande kunden är i upplevelsen. 

 

 I en underhållningsupplevelse vill konsumenten känna. 

 I en utbildningsupplevelse vill konsumenten lära. 

 I en estetikupplevelse vill konsumenten bara vara. 

 I en eskapismupplevelse vill kunden göra. (Mossberg, 2003, s. 53) 

 

Olika upplevelser kräver olika mycket engagemang och deltagande från kundens sida. 

Vissa upplevelser kräver enbart en mental närvaro, som att titta på en fotbollsmatch på 

tv eller titta på film. Andra upplevelser kräver även en fysisk närvaro, som när kunden 

är åskådare på en teaterföreställning men kundens deltagande är fortfarande passivt. 

(Pine & Gilmore, 2011 s. 47) Sedan finns det upplevelser som kräver både mentalt och 

fysiskt närvarande men även ett deltagande (Pine & Gilmore, 2011 s. 47), det kan 
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handla om att åka på läger, paddla kanot eller åka på golfresa. Det handlar om 

aktiviteter då kunden själv är med och styr över hur deras upplevelser skall se ut. Vidare 

nämner Mossberg (2003, s. 57) att kunder på resande fot inte alltid räknar resvägen dit 

och tillbaka som en del av upplevelse, eftersom kunderna då är mer inställda på att 

komma fram till eller hem från destinationen. 

 

Hur pass deltagande en kund bör vara i en tjänst påverkas lite av hur pass standardiserad 

tjänsten är. (Mossberg, 2003, s. 50) En tjänst som är standardiserad och som produceras 

för att passa en stor kundgrupp är till exempel en film, vilket Mossberg (2003, s. 50) 

menar på, kräver mycket lite eget engagemang från kunden. Kunden behöver bara 

trycka på play och fokusera. Vid en buggkurs, som bör anpassas lite efter kundens 

lärandetakt kräver desto mer deltagande och prestation ifrån kundens sida för att en bra 

upplevelse skall kunna skapas. Anknytningen och relationen kunden skapar till tjänsten 

beror på hur pass uppslukad eller deltagande kunden är i händelsen (Mossberg, 2003, s. 

43). Tänk dig till exempel ett barn som sitter och spelar dataspel och varken hör eller 

märker någonting omkring sig. Det barnet är vad som menas med att vara uppslukad av 

en upplevelse enligt Mossberg (2003, s. 51). 

 

De är vanligt att upplevelser associeras specifikt till underhållning. Vid en 

underhållningsupplevelse är kunden passiv och absorberar istället upplevelsen. Vi går 

på teater, stand-up eller på bio och vi blir underhållna. (Mossberg, 2003, s. 51) Även 

utbildning kan klassas som en upplevelse som kunden absorberar, men här kan kunden 

inte vara passiv då det är kundens egna engagemang och deltagande som ligger tillgrund 

för att det skall bli en bra upplevelse (Pine and Gilmore, 2011, s. 48; Wilson et al., 

2008, s. 40). 

 

Det finns även mer estetiska upplevelser, när kunden går in i en känsla som uppstår. 

Kunden verkar som en betraktare och passiv medskapare i ett event och kunden kan inte 

påverka omgivningen eller händelseförloppet då det är förutbestämd. (Pine & Gilmore, 

2011, s. 53) En typisk estetisk upplevelse är en konstutställning, eller en 

naturupplevelse. 

 

Slutligen kan upplevelser klassas som eskapistiska upplevelser, vilka är raka motsatsen 

till underhållning, då kunden är passiv. Här är istället kunden med och skapar sin 

upplevelse genom sitt egna engagemang. (Pine and Gilmore, 2011, s. 49-51) Det kan 

vara genom en trevlig diskussion med vänner på ett kafé, en tur till ett nöjesfält, eller en 

skidresa. Kunden är själv en del av upplevelsen. I sådana tjänster blir 

tjänsteleverantören enbart någon som erbjuder en plats och de förutsättningar kunden 

behöver för att skapa sin egen upplevelse. (Pine and Gilmore, 2011, s. 49-51) 

 
Det finns upplevelser som endast representerar en av dessa fyra ovannämnda 

klassificeringar, men oftast är en upplevelse kombinationer av flera delar.  För att skapa 

en inbjudande och fängslande helhetsupplevelse räcker det, enligt Pine och Gilmore 

(2011, s. 59) inte att fokusera på bara en av dessa delar. De menar att de starkaste 

upplevelserna innehåller aspekter utav alla fyra delar. En väg att nå dit kan vara att gå 

över gränserna och utgå ifrån var och en av dessa fyra upplevelsekategorier och sedan 

försöka skaffa sig en uppfattning om någon av de andra kategorierna kan stärka 

ursprungsupplevelsen. (Pine and Gilmore 2011, s. 59) Dessa sista resonemang för oss 

vidare till att försöka skapa oss en större förståelse hur en bra upplevelse skapas.  
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3.5.1 Att skapa en upplevelse 
För att företaget skall kunna skapa en strategi för hur medverkande kunderna skall vara i 

upplevelsen, är de viktigt att de vet vad kunderna anser vara företagets svaga respektive 

starka sidor. (Mossberg, 2003, s. 57) Detta i syfte att kunna överbrygga sina svaga sidor 

och förstärka de bra. Berry, Carbone och Haeckel (2002, s. 86) menar att första steget 

för ett företag som vill kunna hantera och förbättra kundernas upplevelse är att ta reda 

på vilka signaler de sänder ut till kunderna. Dessa signaler kan delas upp i två läger. De 

första handlar om funktionella aspekter, vilket tillhör den logiska delen av en kunds 

uppfattning (Berry, Carbone & Haeckel, 2002, s. 86). Det vill säga den del, som 

Norman (2004, s. 21-22) kallar beteende nivån. Relaterat till en upplevelsetjänst skulle 

detta kunna vara att kunden kom fram säkert till sitt resmål och om alla praktiska saker 

på hotellet fungerade, så som duschen. Den andra delen berör känslor och sinnen vilket 

inkluderar smaker, lukter, ljud, textur, miljö och känslor som kunden relaterar till 

tjänsten.(Berry, Carbone & Haeckel, 2002, s. 86) Alla dessa påverkar den instinktiva 

nivån av hjärnan (Norman, 2004, s. 20-21). Det är viktigt att alla funktionella delar av 

tjänsten fungerar för att kunderna ens skall överväga att köpa den. Vad företag oftast 

glömmer är dock att de båda delarna arbetar i synergi, vilket gör att dessa inte kan 

värderas separat ifrån varandra. (Berry, Carbone & Haeckel, 2002, s. 86) Mossberg 

(2003, s. 63.) menar även att vilket behov och syfte en kund har med sitt köp, påverkar 

vad kunden i slutändan väljer för upplevelse och vad den förväntar sig av den. 

Nyttoinriktade behov tar hänsyn till de funktionella aspekter som vi just diskuterat och 

är då en kund köper en flaska kolsyrat vatten för att släcka sin törst. Njutning och 

upplevelseinriktade behov är istället mer emotionellt tillfredställande. Det kan handla 

om att köpa kläder, äta någonting gott eller åka på en resa. (Mossberg, 2003, s. 61) Ofta 

övervägs dessa behov parallellt i köpbehov. Vid köp av en bil kan en kund ha vissa 

praktiska aspekter som den jämför med, ett rymligt baksäte, bensinsnål. Samtidigt kan 

de njutningsinriktade behoven vara med i beslutet och välja märke, modell utefter status 

och känsla av exklusivitet. (Mossberg, 2003, s. 63)  

 

Det är svårt att generalisera vad kunder vill ha ut av en upplevelse genom att försöka 

koppla det till en speciell åldersgrupp eller personlighetstyp och påstå att vissa söker 

avkoppling och vissa en adrenalinhöjande aktivitet (Mossberg, 2003, s. 56). Kunder 

upplever även ofta upplevelser tillsammans med vänner och bekanta, vilket gör att 

personerna i denna grupp vanligtvis har skilda prioriteringar gällande vad som är en 

”bra” upplevelse. Det blir därför väsentligt för företaget att ta reda på vad syftet med 

användandet är, vem som gör köpet, hur gruppens sammansättning ser ut samt 

tidpunkten för användandet. (Mossberg, 2003, s. 57; Wilson et al., 2008, s. 48) Norman 

säger (2004, s. 36) att en person tolkar en upplevelse på flera olika plan och det som 

lockar en person är inte nödvändigtvis det för en annan. Därför kan det vara av vikt att 

en upplevelse erbjuder flera alternativ, till exempel genom att erbjuda valbara 

tilläggstjänster, så att kunden själv kan välja hur pass aktiv den vill vara (Mossberg, 

2003, s. 56-59). Berry, Carbone och Haeckel (2002, s. 85) anser att ett företag bör känna 

till hela kundförloppet i en tjänst, från de förväntningar kunderna har på upplevelsen till 

vilka känslor de har efteråt, för att kunna skapa en bra upplevelse. Kan företaget ta reda 

på vilka ”ledtrådar” de sänder ut till sina kunder under denna kundresa, är det enklare 

för företaget att skapa en tjänst som överstiger kundernas förväntningar. Med dessa 

”ledtrådar” menas allt som kunden kan uppfatta eller stöta på i och med en upplevelse 

och involverar allt ifrån erbjudandet, fysiska miljön, personalen och dess beteende och 

utseende. Alla dessa delar skickar nämligen ut signaler till kunden som den tolkar på ett 
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eller annat sätt. (Berry, Carbone & Haeckel, 2002, s. 85-86) Det är dessa olika delar vi 

nu ska gå vidare och kolla närmare på och vi börjar med kundens medverkan. 

3.5.2 Kundmedverkan 
Att fokusera på kundens medverkande och interaktion i upplevelsen skapar en 

framgångsrik upplevelse enligt Fitzsimmons och Fitzsimmons (2000, s. 43). Företag bör 

dock ha en tydlig bild gällande hur pass medverkande de önskar att kunderna skall vara, 

även om detta delvis bestäms utifrån vilken slags tjänst det är. (Mossberg, 2003, s. 56; 

Wilson et al. 2008, s. 39-40) Vissa tjänster är mer eller mindre svåra att göra kunden 

involverad i, som en operation till exempel. Generellt sett har ett företag två vägar att 

välja mellan när de bestämmer grad av deltagande. Är företaget nöjda med kundens 

medverkandegrad, så kan de förbättra tjänsten genom att effektivisera denna 

medverkan. Ett exempel på det är flygindustrin som satsat mycket på incheckning via 

internet och självbetjäningsmaskiner för att effektivisera incheckningen och spara 

kunden tid (Mossberg, 2003, s. 56). Vill företaget däremot öka kundens deltagande i 

tjänsten, kan detta resultera i en repositionering av tjänsten. (Mossberg, 2003, s. 56; 

Pine & Gilmore, 2011, s. 57-63) För att öka kunders deltagande i ett restaurangbesök 

skulle restauranger kunna erbjuda kunderna att själva få laga sin måltid tillsammans 

med en kock. Via detta kan restauranger ändra sin tjänst från att vara ett simpelt 

restaurangbesök till att bli en upplevelse. (Mossberg, 2003, s. 56) 

 

Genom att företaget ger kunder större valmöjligheter gällande deras egen medverkan i 

upplevelsen, kan de erbjuda kundanpassade tjänster. Många företag erbjuder därav en 

standardiserad kärntjänst och erbjuder istället kundanpassade tilläggstjänster.  

Kärntjänsten som erbjuds är lika för alla, men kunderna kan välja att anpassa den utifrån 

dem själva genom tilläggstjänster. (Mossberg, 2003, s. 59; Wilson et al 2008, s. 310-

312) Fitzsimmons och Fitzsimmons (2000, s. 49) håller med om detta och de menar på 

att det inte fungerar att försöka skräddarsy upplevelser utefter olika personers behov, 

eftersom människor ändå kommer uppfatta dessa olika. De menar att knepet istället är 

att skapa en kontext där kunden själv kan anpassa upplevelsen, snarare än att skapa 

upplevelser som passar ”alla” (Fitzsimmons och Fitzsimmons 2000, s. 49). 

3.5.3 Upplevelserummet 
Vad vi kan förstå från ovanstående diskussioner är att kunden har en stor roll i att skapa 

sin egen upplevelse. Dock kommer en stor del av upplevelsen att baseras utifrån hur bra 

kunden trivs i det så kallade upplevelserummet, det vill säga miljön där själva 

upplevelsen utspelas. Att utforma en trevlig miljö är av stor vikt och en förutsättning för 

att upplevelsen skall klassas som bra, detta beror av att en kund under en upplevelse 

spenderar relativt lång tid i omgivningen. (Mossberg, 2003, s. 109) Ett besök på posten 

är relaterat till en nyttofunktion och kunden vill ha ärendet avklarat så snabbt som 

möjligt. Utseendet i lokalen påverkar inte nyttan av tjänsten i samma grad som om 

målet med tjänsten vore en upplevelse. (Mossberg, 2003, s. 109,120) Under ett 

hotellbesök eller ett besök på en nöjespark spenderar kunden oftast åtskilliga timmar i 

en och samma omgivning. Detta leder till att kunden får betydligt längre tid på sig att 

utvärdera tjänsten och känna efter om allt verkligen är till belåtenhet. (Mossberg, 2003, 

s. 109)  

 

Interiören och planeringen av miljön fungerar även som kommunikation ut mot kunden 

om hur företaget vill uppfattas och vilka kunder de vill locka till sig (Mossberg, 2003, s. 
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109; Grönroos, 2008, 354). Upplevelserummet kommunicerar ut en bild gällande 

service kvalité, påverkar kunders förväntningar och bidrar till att höja eller sänka 

upplevelsen (Wilson et al., 2008, s. 251). Bitner (1992, s. 67-68) menar att företag via 

upplevelserummet kommunicerar vad de står för, vilket kan hjälpa kunder att skapa sig 

en uppfattning och känsla om vad tjänsten kommer erbjuda.  Vidare uttrycker även 

Shostack (1977, s. 78-80) detta på ett bra sätt och menar att då kunder inte kan se en 

tjänst så blir lokalen och dess inredning, verktyg, reklam, personal, andra kunder och 

priser det som utgör bilden av tjänsten. Denna gemensamma bild av tjänsten kan då 

minska känslan hos kunden att den köper något i blindo (Shostack, 1977, s. 78-80). 

Upplevelserummet påverkar människors uppfattning om en plats men sänder även ut 

signaler om de personer och de produkter som återfinns där.  Den allmänna 

uppfattningen om miljön hjälper därmed både kunder och personal att placera företag 

rent mentalt, i en speciell kategori (Mossberg, 2003, s. 133; Wilson, et al., 2008, 246). 

Det är därför en snabbmatsrestaurang utspeglar just en snabbmatsrestaurang och inte en 

lyxkrog. Allt detta tyder på att företag har stora möjligheter att påverka sina kunder 

genom hur de väljer att forma upplevelserummet. (Mossberg, 2003 s. 110; Wilson, et 

al., 2008, 250-51) Bitner (1992, s. 68) menar att ett inbjudande upplevelserum kan höja 

kundnöjdheten, få kunden att vilja stanna kvar, samt kan ge ett mervärde till 

upplevelsen. Genom att medvetet utforma upplevelserummet på ett specifikt sätt kan 

företaget styra vilka kunder de vill nå ut till. I samband med prissättning och 

kommunicerad reklam ger upplevelserummet en bra bild till kunderna om vad de kan 

förvänta sig av servicen. Upplevelserummet kan med andra ord användas för att skapa 

kvalitetsuppfattning. (Mossberg, 2003, s. 121; Wilson, et al., 2008, s. 244-246) 

Utformningen av upplevelserummet kan vara till extra hjälp för ett företag som inriktar 

sig på att ge sina kunder en upplevelse, eftersom miljön kan hjälpa till att förstärka 

kundens känslor angående upplevelsen och även öka kundtillfredsställelsen (Mossberg, 

2003, s. 120), dock varierar det givetvis vad kunder klassar som tillfredställande 

beroende på syfte med tjänsten. Möbler, dekor, om det är rörigt eller städat är några 

faktorer som kan påverka hur kunder ser på företaget gällande seriositet och pålitlighet 

(Mossberg, 2003, s. 133). Detta stödjer Verhoef et al. (2009, s. 35) som menar att en 

kund som stökar ned eller lämnar en plats i dåligt skick kan skapa ett dåligt intryck för 

nästkommande kund, vilket kan påverka denna kunds upplevelse av tjänsten och 

därmed kundens uppfattning av hela företaget. 

  

Hur ett upplevelserum är uppbyggt påverkar dels den kommunicerade bilden ut till 

kunden (Mossberg, 2003, s. 133) vilket gör att omgivningen som tidigare nämnt blir en 

del av det presenterade varumärket (Wilson, et al., 2008 s. 258). Men utformning och 

möbler ger även kunderna en uppfattning om hur de skall röra samt bete sig i lokalen 

(Mossberg, 2003, s. 134; Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000, s. 37). Utöver detta så 

framkallar miljön även olika känslor hos kunden. Vissa upplevelserum gör att vi blir 
glada och upprymda, medan vissa sprider ut ett lugn eller till och med gör oss 

deprimerade och uttråkade. Färger, dekor, musik och andra atmosfäriska faktorer kan 

påverka människors humör på olika sätt. (Mossberg, 2003, s. 134-137; Wilson et al., 

2008, s. 252-254) Mossberg menar att eftersom upplevelser överlag är svåra att förklara, 

så är det vanlig att kunder diskuterar miljön när de berättar om sina upplevelser för 

andra (Mossberg, 2003, s. 138). Sist men inte minst kan upplevelserummet även 

påverka kunderna på rent fysiska plan. Högmusik kan leda till huvudvärk, temperaturen 

kan få oss att frysa eller svettas, dålig luft göra oss trötta och obekväma sittplatser kan 

leda till missnöje.(Mossberg, 2003, s. 138) 
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För att engagera sina kunder i upplevelsen bör företag sträva efter att skapa ett 

upplevelserum i vilket kunderna kan känna sig fria att bara vara. Företaget bör därav 

fundera över vad kunderna skall sysselsätta sig med när de väl är på plats, vad de kan 

lära sig av upplevelsen, men också hur de kan roas och lockas till att stanna längre (Pine 

& Gilmore, 2011 s. 59-64). James och Mona Fitzsimmons (2000, s. 43) nämner Ikea 

som ett exempel på ett företag som gör detta bra. För att inte ta uppmärksamheten ifrån 

shoppandet så har Ikea byggt restauranger, med en begränsad meny där de går fort att få 

maten, så kunden lätt kan återgå till shoppandet efter en paus. Ikeas syfte är inte att tjäna 

pengar på maten, utan för att kunderna ska kunna stanna längre och kunna planera inköp 

och influeras. Det gör även att kunden kan engagera sig fullt ut på kärnsyftet med 

tjänsten. 

3.5.4 Personal och andra medresenärer  
Det är upplevelserummet och den sociala kontexten som påverkar vilka möjligheter och 

restriktioner kunder upplever i tjänsten, vilket även formar kundens beteende 

(Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000, s. 34). Vidare menare James och Mona 

Fitzsimmons (2000, s. 34) att en viktig aspekt i att skapa en lyckad upplevelse är att 

designa ett upplevelserum som bjuder in till aktiviteter samtidigt som det är viktigt att 

utbilda personalen så att de kan hjälpa kunderna att känna sig trygga med de regler och 

normer företaget har. Personalen kan även hjälpa kunderna förstå sin plats i 

upplevelserummet och uppmuntra till sociala interaktioner. Företag bör därmed designa 

upplevelserum som erbjuder kunder möjlighet att integrera med andra och använda 

verktyg som influerar dem till engagemang, istället för att skapa en tjänst utefter vad de 

tror kunderna vill ha. 

 

Kunder påverkar varandra i situationer då de har kontakt med företag samtidigt. En 

kund kan alltså förstöra eller förhöja en annan kunds upplevelse. Detta beror på vad för 

slags miljö och känsla kunden är ute efter. En konsert med lite publik saknar den rätta 

stämningen, samtidigt som för mycket folk under en konsert kan göra att det blir 

outhärdlig och trångt. (Mossberg, 2003, s. 152-153; Wilson et al., 2008, s. 301-302) 

Kunder i upplevelsetjänster producerar delvis tjänsten tillsammans med varandra, 

speciellt om upplevelsen går ut på att skapa ett socialt utbyte på något sätt. (Mossberg 

2003, s. 29) Kunder kan då påverka andra kunder beroende av de olika roller var och en 

tar. Vissa kunder kan till exempel uppfattas som störande av andra kunder, vilket kan 

göra att kunder blir besvikna på tjänsten, utan att företaget gjort någonting fel. (Verhoef 

et al, 2009 s. 35; Wilson et al., 2008, s. 301-302) Andra kunder kan även agera hjälpfullt 

eller höja stämningen vid tjänstenyttjandet och förbättrar istället andra konsumenters 

upplevelse, genom att ge råd eller genom att sprida glädje. (Verhoef et al, 2009 s. 35; 

Wilson et al., 2008, s. 302) Ett sätt att kontrollera kunders beteende på kan vara att sätta 

upp riktlinjer angående hur folk förväntas bete sig.  Ett annat sätt kan även vara att 

försöka locka till sig kunder som liknar varandra och som har någorlunda lika intressen 

så att en gemenskap kan byggas. Detta kan även stärka kundernas lojalitet (Verhoef, 

2009, s. 35) då upplevelsen förhöjs på grund av de andra kunderna. Wilson et al. (2008, 

s. 301-302) menar att detta beror på att folk med samma intressen bygger en vänskap 

genom intresset vilket gör att de väljer att stanna hos ett företag för den sociala 

vinningens skull. 
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I skapandet av denna modell, där vi har lagt in våra tolkningar av vad som påverkar en 

kundupplevelse, har vi tagit inspiration ifrån Lena Mossbergs modell i boken 

”Upplevelser och marknadsföring”. Vi anser att modellen ger en tydlig överblick av det 

vi har berört i avsnittet 3.5 Upplevelsetjänst. 

 
Figur 3.3 Ursprungsmodellen hittas i Lena Mossberg (2001) Upplevelser och Marknadsföring, Turism 

och marknadsföring. 

 

3.6 Sammanfattning 
Vad tar vi då med oss från detta kapitel? Jo, att företaget först och främst bör fundera ut 

vilken slags upplevelse de vill erbjuda som sin kärntjänst och hur delaktiga de vill att 

kunderna ska vara. En bra idé kan vara att ta reda på hur pass delaktiga kunderna vill 

vara eller helt enkelt erbjuda alternativ till olika grader av eget engagemang. Hur 

upplevelserummet är utformat påverkar hur stor del personalen får i själva upplevelsen, 

men den ger även kunden upplysningar om vad de kan förvänta sig av tjänsten. Ett 

företag kan via sin tjänstemiljö både kommunicera ut image, forma kundbeteenden och 

förstärka upplevelsen. 

 
Vi har även förstått att kunder i tjänstemöten och upplevelser skapar en känslosam 

anknytning till företagets varumärke. Vilken betydelse tjänstevarumärket har för 

kunderna påverkar således hur de uppfattar upplevelsen och vice versa. I en 

repositioneringsprocess är följaktligen både hur upplevelsen och tjänstevarumärket har 

uppfattas förr och nu av stor betydelse för hur företaget bör arbeta med att blåsa liv i ett 

gammalt tjänstevarumärke. 
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4. PRAKTISK METOD 
 

I detta kapitel kommer vi att presenterar våra metodval gällande genomförandet av 

denna studie, samtidigt som vi vill ge dig som läsare en klar bild om varför vi gjorde 

dessa val. Vi kommer här att redogöra för vilken sorts studie vi har gjort och hur vi har 

gått tillväga när vi samlat in vår data. Kapitlet avslutas med att vi redogör för hur vi 

senare ämnar bearbeta den insamlade informationen. 

 
 

4.1 Forskningsdesign och metodval  
För att uppnå syftet med studien och för att kunna besvara vår frågeställning, har vi valt 

att genomföra en fallstudie. Termen “fall” förknippas ofta med en fallstudie av en viss 

plats eller organisation och betonar ofta en intensiv granskning av en miljö eller 

situation (Bryman & Bell 2005, s. 71). Vi har tagit detta beslut på grund av att vi vill 

försöka beskriva hur och varför någonting ser ut som det gör. Frågeställningar som detta 

anses lämpligen undersökas via en fallstudie (Merriam, 1994, s. 23; Yin, 2007, s. 17). 

En fallstudie ger möjlighet att djupgående undersöka ett fenomen, samt de faktorer som 

influerar detta (Bell, 2000, s. 16). Då vi ämnar undersöka eventuella faktorer som kan 

skapa möjligheter och problem i samband med att ett företag återlanserar ett gammalt 

tjänstevarumärke, känns en fallstudie återigen som det rätta valet för oss. En fallstudie 

utgör en empirisk undersökning som har i syfte att studera en aktuell företeelse i dess 

verkliga kontext, (Yin, 2007, s. 31) vilket är vad vi ämnar göra i denna studie. 

 

Eftersom ett tjänstevarumärke är uppbyggt mycket av hur kunderna ser på det (Berry, 

2000, s. 129), blir det relevant att i denna studie ta reda på varför kunderna upplever 

tjänstevarumärket som de gör och vad det är som skapar och bidrar till deras 

varumärkessyn. Vi ämnar utöver detta även ta reda på om denna varumärkessyn 

påverkar kunders tjänsteupplevelse. Vi har därför valt att utföra en kvalitativ studie, då 

vi tror att enskilda intervjuer kommer att ge oss de mest beskrivande och förklarande 

svaren på dessa frågor. Bryman & Bell (2005, s. 40) menar att den kvalitativa 

forskningen vanligtvis lägger vikten vid ord och inte kvantifiering vid insamling och 

analys. Detta innebär att vi har lagt stor vikt vid respondenternas berättelser och ord i 

datainsamlingen samt i analysen. Detta särskiljer den kvalitativa metoden från den 

kvantitativa metoden där forskare använder sig av jämförbara siffror samt styr 

undersökningen genom redan definierade svarsalternativ (Svensson & Starrin, 1996, s. 

54).  För att få kunskap om hur respondenterna tänker om och upplever återlanseringen 

av ett tjänstevarumärke samt hur detta påverkar deras tjänsteupplevelse anser vi att en 

kvalitativ metod är lämpligast. Bryman & Bell, (2005, s. 41) menar att en kvalitativ 

metod ger oss som forskare möjligheten att få tillgång till kundernas tankar och 

uppfattningar om den verklighet de befinner sig i. 

 

Det är inte självklart att genomförandet av en fallstudie innebär att utföra en kvalitativ 

studie, även om många har en benägenhet att dra den slutsatsen. (Bryman & Bell 2005, 

s. 71-72) Vi anser dock att en kvalitativ studie är lämplig i denna studie eftersom vi 

söker insikt snarare än en statistisk analys, vilket oftast är det som kännetecknar en 

kvantitativ studie (Bell, 2000, s. 13). En nackdel som ofta nämns gällande kvalitativa 

forskningsmetoder är bristen på generaliserbarhet av studiernas resultat (Merriam, 1994, 

s. 31). Vi tycker att detta är kritik som till viss del är befogad eftersom forskaren många 

gånger använder sig av små och icke-slumpmässiga urval, men vi är med vår kvalitativa 
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studie inte ute efter att generalisera. I en fallstudie är målet att utveckla och generalisera 

teorier, inte att försöka beskriva frekvenser eller statistisk generalisering (Yin, 2007, s. 

28), vilket går i led med vårt val att använda en kvalitativ forskningsmetod. Merriam 

(1994, s. 34) menar att kvalitativa metoder används för att skapa en förståelse kring en 

viss företeelse och inte för att ge ett generaliserbart resultat som kan appliceras på alla. 

 

Vi vill med vår studie som tidigare nämnts öka förståelsen för vilka problem och 

möjligheter som kan uppstå vid arbetet med ett tjänstevarumärke och upplevelser, vilket 

gör att en kvalitativ metod är rätt val för vår studie. Vi tror därmed att en 

kvalitativstudie kan komma att hjälpa oss att förstå varför kunder uppfattar saker och 

ting som de gör, i motsatts till att undersöka i vilken omfattning dessa åsikter 

förekommer. Vi kommer med vår studie inte kunna komma fram till hur ett företag på 

bästa sätt bör arbeta med problem och möjligheter som kan uppstå vid återlanseringen 

av ett tjänstevarumärke, därför kommer vi enbart ge förslag på hur företag skulle kunna 

jobba med det. Vår förhoppning är att studien skall kunna bidrag till en förståelse för 

andra företag om hur de skulle kunna arbeta med att återlanserar ett tjänstevarumärke, 

samt ge dem kunskap om eventuella problem och möjligheter företag kan stöta på i 

processen och hur de kan bemöta dessa 

 

4.2 Urval 
4.2.1 Val av fallföretag 
När det handlar om en fallstudie är det fallet i fråga som av egen kraft utgör det som är 

intressant att studera och forskarens mål är att på ett ingående sätt belysa detta fall 

(Bryman & Bell, 2005, s. 72). Vi har som ensamt fallföretag, valt att rikta denna studie 

mot ett företag som dels återlanserat ett tjänstevarumärke och dels erbjuder sina kunder 

en upplevelse. Vi är medvetna om att använda enbart ett fallföretag aldrig fullt ut kan 

representera verkligheten (Ejvegård 2003, s. 33), vilket begränsar generaliserbarheten i 

vår studie. Vi anser dock att valet att använda enbart ett fallföretag ger oss möjligheten 

att på ett begränsat utrymme ge läsaren en uppfattning om hur något går till eller ser ut i 

just den verkligheten. Vi tror vidare att vår studie kan gynnas av att enbart inneha ett 

fallföretag då vi anser att vi på ett enklare och mer övergripligt sätt kan redogöra för 

problem och möjligheter ett företag kan stöta på i arbetet med att återlansera ett 

tjänstevarumärke. 

 

Då vi ämnar undersöka vad det är som påverkar kunders syn på ett återlanserat 

tjänstevarumärke samt hur detta påverkar kundernas upplevelser, är kriterier som vårt 

fallföretag bör uppfylla; att de är uppe i en återlanseringsprocess av ett gammalt 

tjänstevarumärke samt att de vill erbjuda en upplevelseinriktad tjänst där kunderna är 

medskapare av tjänsteupplevelsen. Vi har som fallföretag i denna studie därav valt att 

använda oss av det ny uppstartade NLC Ferry AB Oy, ett företag som är samägt av 

Vasa stad och Umeå kommun i syfte att driva färjetrafik emellan de båda städerna. Vi 

anser att företaget lever upp väl till de kriterier vi hade satt upp då de är uppe i en 

återlanseringsprocess av ett gammalt tjänstevarumärke samt att de vill erbjuda en 

upplevelseinriktad tjänst där kunderna är medskapare av tjänsteupplevelsen. NLC Ferry 

AB Oy köpte i samband med uppstarten upp det gamla varumärke Vasabåtarna som de 

nu ämnar återlansera på marknaden. Varumärket Vasabåtarna var senast i bruk år 1993 

och även de förra ägarna erbjöd färjetrafik emellan Västerbotten och Österbotten. 
Utöver att NLC Ferry AB Oy erbjuder transportmöjligheter har de även valt att inriktat 
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sig på turismnäringen genom att erbjuda nöjeskryssningar vilket gör att de uppfyller 

kriteriet, att erbjuda en upplevelsebaserad tjänst.  

 

Vi kom i kontakt med Vasabåtarna via en lärare som undervisat oss tidigare under vår 

studietid vid Umeå Universitet. Han arbetar förtillfället som konsult för NLC Ferry AB 

Oy där han under denna forskningsperiod succesivt hjälpt företaget att arbeta fram både 

en marknadsstrategi samt utveckla ett tjänstekoncept som inriktar sig på 

nöjeskryssningar. Vi presenterade vår uppsatsidé för honom, vilket han sedan 

presenterade vidare för marknadsförings- och kommunikationsansvarige på 

Vasabåtarna. Vi skriver alltså inte denna uppsats på uppdrag utan vi har själva valt att 

applicera studien på Vasabåtarna, då företaget överensstämmer bra med vårt syfte för 

denna studie som är “att skapa en förståelse för vad som påverkar kunders syn på och 

uppfattning om ett återlanserat tjänstevarumärke, och hur detta påverkar deras 

tjänsteupplevelse. Vidare kommer vi diskutera kring vilka problem och möjligheter ett 

företag kan stöta på i repositioneringsprocessen“. Orsaken till att vi enbart valt att 

använda oss av ett fallföretag i denna studie är på grund av att vi inte hittade något 

fallföretag med samma utgångspunkter som Vasabåtarna. Det vill säga, ett företag som 

dels nyligen startat upp sin verksamhet under ett gammalt tjänstevarumärke och dels 

erbjuder sina kunder en tjänsteupplevelse. Eftersom Vasabåtarna även genomgått ett 

ägarbyte blev detta ett extra kriterie som tillkom för att få ett företag med likvärdiga 

förutsättningar. I samband med uppstarten av studien fann vi inget annat företag med 

dessa numera tre kriterier, men vi anser, att diskutera problem och möjligheter utifrån 

ett fallföretag ändå kan ge en viss uppfattning om vilka problem och möjligheter ett 

företag kan stöta på i en återlanseringsprocess. 

4.2.2 Val av respondenter 
Vi har i vår studie, som ovannämnt, valt att utföra en kvalitativ studie som består av 

intervjuer med befintliga kunder. Vi eftersträvar att skapa en förståelse för vad kunder 

har för syn och uppfattning om Vasabåtarna i och med återlanseringen av 

tjänstevarumärket samt om detta påverkar tjänsteupplevelsen. Därav är det av vikt att vi 

kommer i kontakt med kunder som representerar företagets olika kundsegment. För att 

få ett urval som skall representera så många kundsegment som möjligt har vi valt att 

välja våra respondenter genom ett icke-sannolikhetsurval, vilket betyder att ”vissa 

enheter i populationen har större chans att komma med i urvalet” (Bryman, 2008, s. 

179). Närmare bestämt har vi använt oss av ett kombinerat bekvämlighets- och 

kvoturval.  

 

Ett bekvämlighetsurval innebär att man väljer respondenter utifrån de personer som för 

tillfället befinner sig på platsen där studien genomförs (Bryman, 2008, s. 124). Då vi 

genomförde intervjuerna under en kryssning, bidrog det till att enbart de kunder som 

befann sig på båten vid denna tidpunkt blev aktuella för urvalet, vilket därmed kan ses 

som ett bekvämlighetsurval. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna på 

båten är för att vi ansåg det vara ett smidigt sätt att komma i kontakt med företagets 

befintliga kunder. Det går även i led med att vi ville intervjua kunderna i dess rätta 

miljö, för att underlätta för dem att svara på frågor direkt kopplade till upplevelsen 

ombord. Ett kvoturval brukar kunna användas i marknadsundersökningar och syftet med 

detta sätt att välja respondenter är att återspegla fördelningen av individer inom 

population (Bryman, 2008, s. 128). För få en representativ urvalsgrupp som speglar ett 

så stort kundsegment som möjligt, eftersträvade vi att hitta respondenter som dels 
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skiljde sig åt i kön och ålder, men även gällande syftet med resan och vem de gjorde 

resan med. Vi är av tron att olika kundsegment kan uppfatta Vasabåtarna på olika sätt 

och för att få en mer rättvisande bild av hur kunder överlag uppfattar varumärket och 

upplevelsen, var det viktigt för oss att få en så stor spridning av kunder som möjligt. 

Detta gällande både ålder och gruppsammansättningar, då upplevelser oftast är något 

kunder upplever ihop med någon annan. De förväntningar en kund tar med sig in i 

servicemötet kommer att påverka deras uppfattning av tjänstekvalitén (Wilson et al., 

2008, s. 415). Därför är det av stor vikt att ta reda på hur kunderna ser på varumärket 

Vasabåtarna idag och vilka förväntningar de har med sig. Synen på varumärket kan 

nämligen komma att påverka deras inställning till tjänsten.  

 

Vi har aktivt gjort valet att intervjua respondenterna tillsammans med sitt resesällskap. 

Detta då upplevelser, som vi nämnt ovan, ofta upplevs och skapas i sällskap av andra. 

Vi var även av tron att respondenterna skulle känna sig mer bekväma och avslappnade 

om de inte behövde lämna sitt resesällskap och gå iväg och sätta sig ensamma med oss. 

Vi tror nämligen det kan uppfattas skrämmande att intervjuas av två personer när 

respondenten själv ifråga är ensam. I de fall där respondenterna genomför sin resa i 

sällskap så tror vi att det gynnade studien att respondenterna fick diskutera svaren 

sinsemellan med sitt resesällskap. Detta eftersom vi tror det bidrog till att 

respondenterna reflekterat djupare över sina svar och samtidigt fann intervjusituationen 

mindre spänd. 

 

Vi kommer att ge en kort introduktion av respondenterna i denna studie i kapitel 5, i 

samband med att vi även presenterar deras svar. 

 

4.3 Val av datainsamlingsteknik 
En forskningsmetod utgör en teknik för hur insamlingen av data skall gå till (Bryman & 

Bell, 2003, s. 47). I vår studie har vi som ovannämnt valt att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod, då vi anser det vara mest lämpat för vårt syfte. Kvalitativa 

intervjuer är ett tillvägagångssätt som används för att upptäcka, utröna och förstå 

beskaffenhet eller egenskaper hos någonting.(Svensson & Starrin, 1996, s. 53) Vi anser 

därmed att kvalitativa intervjuer passar bra för vår studie, då dessa kan ge oss en djupare 

förståelse kring hur kunder påverkas av vissa aspekter kopplade till ett 

tjänstevarumärke. 
 

Vi har i denna studie valt att genomföra intervjuer eftersom vi är intresserade av att ta 

del av respondenternas egna åsikter.  Att använda sig av intervjuer gör det möjligt för 

forskaren att ställa frågor inom flera områden (Shiu et al., 2009, s. 208). Då vi ämnar 

ställa frågor inom två områden, tjänstevarumärke och upplevelser, passar denna metod 

vår studie. Denna teknik ger även forskaren möjlighet att studera attityder, åsikter och 

vad som motiverar till dessa (Shiu et al., 2009, s. 208) vilket gör att det går bra ihop 

med intentioner för vår studie. Vi vill se vad det är som påverka kunders uppfattningar 

gällande ett återlanserat tjänstevarumärke och en tjänsteupplevelse men även vilka 

åsikter kunder har kring varumärket Vasabåtarna. Genom att ta reda på vad 

respondenter tycker och tänker om ett ämne, ges forskaren möjligheten att få en 

tydligare bild kring ämnet i och med de detaljerade beskrivningar och förklaringar som 

kan erhållas från respondenterna (Shiu et al., 2009, s. 208). Vidare förklara även 

Ejvegård (2003, s. 47) att intervjuer används för att ta reda på åsikter, kunskap och 

uppfattningar. Vilket är ytterligare ett argument till varför vi väljer att genomföra 
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intervjuer, då vi vill ta reda på vad kunder har för uppfattning om varumärket och vad 

de vet om det. 

 

Vi valde att genomföra våra intervjuer med hjälp av både strukturerade och icke- 

strukturerade frågor. Anledning till att vi inte valde att uteslutande använda 

strukturerade eller icke-strukturerade frågor är för att vi ansåg att en kombination av 

dessa två skulle ge oss en bättre förståelse över ämnet, vilket vi känner var rätt beslut. 

Genom att väva in en del ostrukturerade frågor i intervjun, gav vi respondenterna 

ytterligare möjlighet att förklara mer djupgående kring de delar som påverkade dem 

mest. Anledningen till varför vi inte valde att bygga hela studien på icke strukturerade 

frågor är för att problematiken med ostrukturerade frågor är att forskare mer eller 

mindre omedvetet gör ett selektivt urval. Det innebär att det är lätt hänt att forskaren 

följer upp de trådar som intresserar denne personligen, vilket därför kan påverka 

slutresultatet. (Ejvegård, 2003, s. 51) Vi har därmed valt att arbeta utifrån strukturerade 

frågor för att minska vår egen inverkan vid själva intervjutillfället. Vi använde oss av 

icke strukturerade frågor i de avseenden vi kände att vi ville att respondenterna skulle 

utveckla sina svar och ibland för att tydliggöra vad respondenten syftade till i svaret. 

Anledningen till att vi använder oss av strukturerade frågor är för att det enligt Ejvegård 

(2003, s. 53.) förbättrar möjligheten att jämföra svar mellan respondenter. Visserligen 

kommer vi inte kunna undvika att det uppstår olika tolkningar av frågorna hos 

respondenterna, men genom att använda strukturerade frågor kan spridningen för olika 

tolkningar minskas. (Svensson och Starrin, 1996, s. 56-57) 

 

4.4 Datainsamling 
4.4.1 Konstruktion och design av intervjuguide 
Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer och har således utformat en 

intervjuguide att utgå ifrån vid dessa intervjuer. Detta för att vi som forskare inte ska 

ifrån gå syftet och grotta ner oss i frågor vi finner intressanta. Huvudmålet med 

intervjuguiden är att ge respondenterna chansen att på ett så bra och tydligt sätt beskriva 

sin syn på hur de upplever sin verklighet. Detta gör att formuleringen av frågorna inte 

får vara allt för specifika, utan skall öppna upp för nya idéer och tankar. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 369) Under varje huvudfråga har vi förberett med en följdfråga. Vi har då 

varvat mellan följdfrågorna; “varför?” och “Kan du utveckla det?”. Detta i syfte att i 

största möjliga mån få intervjuerna att efterlikna varandra gällande hur frågorna ställts. 

Uppföljningsfrågor innebär att man fördjupar sig i det som respondenten precis 

beskrivit (Bryman & Bell, 2005, s. 371). 

 

Vi har utifrån vår teoretiska referensram som behandlar teoriområdena 

tjänstevarumärken, repositionering och upplevelser, skapat vår intervjuguide. Denna har 

vi valt att dela upp i tre delar, där den första delen är fokuserad på att ta reda på relevant 

bakgrundsfakta om respondenterna. Den innehåller frågor som ålder, vilka de är som 

åker på resan, vad syftet med resan är och om de har åkt med Vasabåtarna förut. 

Inledande frågor, som beskriver bakgrunden kan även användas för att göra 

respondenten bekväm i intervjusituationen (Bryman & Bell, 2005, s. 371). Dessa frågor 

blir även relevanta för studien eftersom Mossberg (2003, s. 57) menar att kunder ofta 

upplever i grupp och att olika kunder kan ha skilda prioriteringar. Detta gör frågor som 

motiv till användandet, vem som planerade och genomförde köpet, hur många som 
använder tjänsten samtidigt samt hur gruppens dynamik ser ut, väsentligt att ställa sig 

frågan. 
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När vi skapade den andra delen av intervjuguiden tog vi inspiration i från de Chernatony 

och McDonald (1998, s. 388) som skriver att om ett företag vill återlansera ett gammalt 

varumärke är det viktigt att ta reda på kundernas tankar och känslor kring varumärket. 

Det är viktigt för att kunna se vilka attribut som kunderna förknippar till varumärket och 

vilka de tycker är viktiga. Vilket kan bidra till att företaget lättare ka analyser styrkor 

och svagheter hos varumärket i samband med nystarten. (de Chernatony & McDonald 

1998, s. 388) Detta stöds även av Bellman (2005, s. 218) som menar att en viktig sak att 

tänka på vid återlanseringen av ett varumärke är att ta reda på vilka kärnvärden som 

varumärket representerar i kundernas medvetande, det vill säga vilken betydelse 

varumärket har hos kunden. Med det i åtanke utgick vi ifrån teorierna kring hur ett 

tjänstevarumärke är uppbyggt när vi formulerade intervjufrågor angående varumärket. 

Där vi valde att lyfta fram frågor som kunde kopplas till det Berry (2000, s. 129) 

nämner som Det presenterade värdet, varumärkeskännedom, extern 

varumärkeskommunikation, varumärkesbetydelse, kundupplevelsen och 

varumärkesvärdet.  Tanken med dessa frågor att få en förståelse för vilken bild kunder 

har av varumärket Vasabåtarna men även för att kunna se vilka attribut de kopplar 

samman med det. 

 

Gällande intervjuguidens tredje del, intervjufrågorna om upplevelser, har vi även här 

tagit inspiration från de Chernatony och McDonald (1998, s. 389) då de menar att det är 

viktigt att fråga kunder hur de ser på aktiviteter och den fysiska karaktäristikan kring 

varumärket, detta för att kunna förstå vad det är som påverkar kundernas upplevelser i 

interaktionen mellan dem och tjänstevarumärket. Detta stöds även av Mossberg (2003, 

s. 14) som framhäver vikten att lära sig om kundens beteende och önskemål under 

själva konsumtionen, då detta är en av grundpelarna för att kunna marknadsföra 

upplevelseorienterade tjänster. Därför har vi valt att utforma frågor gällande hur 

kunderna upplever Vasabåtarnas tjänsteutbud, samtidigt som vi har valt att fråga hur 

kunderna ser på upplevelser i allmänhet. Genom dessa frågor var tanken att kunna förstå 

vad kunder anser är viktigt i en upplevelse, samtidigt som vi ser hur svaren kring detta 

förhåller sig till Vasabåtarnas upplevelsetjänst. Ur detta ämnar vi sedan kunna analysera 

problem och möjligheter.  Norman (2004, s. 71) menar att det är viktigt att företaget 

skapar sig en bild av hur kunderna vill nyttja tjänsten för att kunna skapa en bra och 

uppskattad tjänst.  

4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjuer 
Vi valde att förlägga och fullborda våra intervjuer ombord på färjan Wasa express för 

att kunna genomföra våra intervjuer med kunder i deras rätta miljö. Intervjuerna 

realiserades ombord på båten under en tur och retur resa från Umeå till Vasa söndagen 

den 7 april 2013. Det var av stor vikt för oss att genomföra intervjuerna under en helg, 

då vi var av tron att det skulle ge oss större möjlighet att komma i kontakt med kunder 

som väljer att resa med Vasabåtarna mer på grund av någonting nöjesrelaterat än 

enbart för funktionellt syfte såsom pendling på grund av jobb. Det kan visserligen ses 

som en nackdel att välja att åka en söndag istället för en fredag eller lördag, eftersom 

det på en söndag troligast finns fler pendlare ombord som inte kan svara på frågor 

angående nöjesupplevelser, vilket skulle kunna ge svaren en missvisande bild. Vi ställde 

dock detta problem i relation till att vi trodde att det var större sannolikhet att fler 

resenärer skulle vara alkoholpåverkade en fredag eller lördagkväll. Det ansåg vi skulle 

kunna ställa oss inför ett etiskt dilemma, då vi kände att det var olämpligt att intervjua 
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människor som är alkoholpåverkade. Detta hade troligtvis lett till att respondenterna 

skulle ge oss svar de inte hade lämnat om de varit nyktra. Det var inget vi ville utsätta 

respondenterna för och det var därför vi valde utföra intervjuerna en söndag. Vi antog 

att det skulle finnas personer ombord som rest på båten även under fredagen och 

lördagen och som nu var på väg tillbaka hem, vilket även var fallet. Respondenternas 

svar grundar sig därför inte enbart på söndagens resa. Vi bad nämligen respondenterna 

att ha både tur och returresan i åtanke när de besvarade frågorna. Den valda helgen för 

intervjuerna var även den första helgen som Vasabåtarna erbjöd en så kallad 

nöjeskryssning sedan uppstarten. De hade denna helg ett samarbete med Umeå Open, en 

musik festival i Umeå. Vår förhoppning var därav att detta skulle locka många kunder 

att resa med båten för nöjes skull. 

 

Vi har valt att använda oss av en så kallas personlig intervju som insamlings metod, 

vilket Bryman & Bell, (2003, s. 140-141) förklarar är ett fysiskt möte mellan 

intervjupersonen och intervjuaren/intervjuarna.  Skälet till att vi valde att genomföra 

personliga intervjuer är för att vi som tidigare nämnt ville intervjua kunderna medan de 

befann sig i sin ”rätta” miljö.  Vi ville att kunderna skulle befinna sig där upplevelsen 

utspelade sig. Det på grund av att vi ansåg, att det skulle gör det enklare för 

respondenterna att reflektera över detaljer och svara på frågor om vad de upplevde, i 

jämförelse med att tänka tillbaka på upplevelsen i efterhand och då beskriva den. Här 

har vi utgått ifrån oss själva och egna preferenser, då båda vi anser det vara enklare att 

beskriva en situation då vi är mitt uppe i den, jämfört med flera timmar senare. Och 

andra sidan har kunden då inte hunnit smälta upplevelsen vilket kan vara negativt. Vi är 

dock av tron att förlägga intervjuerna ombord på båten var det bästa för vår studie. 

 

En annan anledning till att vi finner personliga intervjuer ombord på båten som positivt 

är att respondenterna kan använda kroppsspråk för att förtydliga vad de menar. De kan 

peka och hänvisa till omgivningen och vi som intervjuare kan fånga upp fler detaljer 

genom observation.  Att ta del av respondentens kroppsspråk under intervjun gör även 

enklare för oss som intervjuare att tolka in hur personerna uppfattar situationen genom 

exempelvis minspel. Kroppsspråk kan även hjälpa oss som intervjuare att avgöra om 

respondenterna känner sig obekväm i någon fråga eller verkar undra över något, vilket 

kan bidra till att vi får mer detaljerade svar (Bryman & Bell, 2005, s. 140 -141). Det är 

dock inte enbart positivt att använda sig av personliga intervjuer, Bryman och Bell 

(2005, s. 140) menar att det även kan vara till en nackdel och att de intervjuade kan bli 

påverkade av intervjupersonens kön, ålder, klass eller etniska bakgrund. Detta kan leda 

till att respondenten svarar på ett sätt som denna tror uppskattas av den som intervjuar 

(Bryman & Bell, 2005, s. 140). Vi finner dock ingen anledning till att tro att det finns 

risk för detta i vår studie, då vi ämnar fråga om kundens egen upplevelse, snarare än 

åsikter. Samtidigt var vi noga med att presentera vilka vi var och syftet med vår studie 
(se Appendix 1) innan vi genomförde våra intervjuer. Vi var även noga med att 

poängtera att vi inte representerade Vasabåtarna utan utförde en enskild studie då vi är 

av uppfattningen att kunderna eventuellt hade kunnat känna sig hämmade att svara ärligt 

på frågorna annars. Vi är av tron att det är svårare att komma med negativ kritik ansikte 

mot ansikte jämfört med att få säga det i det tysta. Vi klargjorde även för 

respondenterna att deras deltagande var frivilligt och att de gärna fick ta del av 

slutresultatet, vilket vi erbjöd oss mejla om intresse fanns. För att respondenterna skulle 

känna sig trygga i att svara ärligt utlovade vi anonymitet och vi valde därför att inte 

fråga respondenterna om namn, vilket har lett till att vi har skapat fiktiva namn åt våra 
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respondenter i empirin. Det här går i led med vad Bryman och Bell (2005, s. 557) 

förklarar som etiska regler inom forskningen.   

 

Intervjuerna har skett delvis i grupp, par och med enskilda personer i en öppen men 

ändå relativt avskild miljö. Detta för att vi inte ville att de intervjuade skulle känna sig 

obekväma och behöva packa ihop sina saker, samtidigt som vi ville intervjua 

respondenterna tillsammans med sitt resesällskap som vi tidigare förklarat. Dock var 

båten relativt folktom då vi utförde våra intervjuer så att få prata med respondenterna 

ostört i en lugn och privat miljö blev aldrig något problem. Vi var båda två närvarande 

vid samtliga intervjuer, men enbart en av oss genomförde själva intervjun. Den som inte 

höll i själva intervjun tog rollen som observatör och höll ögonkontakt med den som 

intervjuades samt antecknade eventuella utspel som handgester och miljöns utformning 

i de fall då respondenter pekade på något i omgivningen. På så sätt kunde en person 

fokusera till fullo på respondenten. 

 

I samband med valet av våra respondenter ombord på båten försökte vi i första hand att 

välja ut intervjupersoner med så stor åldersspridning som möjligt, vilket vi anser var 

lyckat då vi fick en bra åldersvariation på våra respondenter. För att uppnå denna 

spridning gick vi runt på båten och försökte ta kontakt med resenärer i olika åldrar. 

Vidare lade vi även stor vikt på att inte störa respondenterna i det avseendet att de var 

tvungna att lämna sin plats för att vi skulle kunna genomföra intervjun i lugn och ro. 

Därav försökte vi i första hand ta kontakt med personer som satt på lite lugnare delar av 

båten, detta tror vi även bidrog till att de flesta vi frågade tog sig tid att svara på våra 

frågor. Totalt frågade vi 17 personer eller grupper om de skulle kunna tänka sig att ställa 

upp i vår intervju och av dessa var det endast tre som tackade nej. I två av fallen där de 

tillfrågade tackade nej fick vi inga direkta svar på varför de inte ville ställa upp och i det 

tredje fallet var det för att den tillfrågade kände sig trött och inte ville lägga tid på att 

svara på frågor. Vi ansåg även att det var av stor vikt att försöka ta kontakt dels med 

ensamresande men även med resenärer som åkte tillsammans med andra, detta för att 

ytterligare skapa en så heterogen grupp som möjligt. Vi var därför noga med att försöka 

hitta respondenter med varierande konstellationer gällande resesällskap och vi valde 

därför att fråga respondenter som åkte tillsammans som par, familj och kompisgäng. Vi 

är nämligen av tron att olika personkonstellationer bidrar med skilda åsikter om vad 

som representerar en bra upplevelse. 

 

Vidare i våra intervjuer hade vi till en början för avsikt att prata med resenärer som 

befann sig ombord på båten av semesterskäl och inte transport. Dock insåg vi att resan 

mellan Vasa och Umeå under kvällstid i första hand hade jobbpendlare ombord. Det 

bidrog till att vi fick tänka om en aning och fråga dem i alla fall, då vi ansåg att vi inte 

fått tillräckligt med svar på resan över till Vasa. I efterhand var detta något som visade 
sig vara lyckat, då pendlarna gav oss mycket specifika och bra svar eftersom de hade 

mycket erfarenheter av att åka med båten och därmed hunnit reflektera över nystarten. 

När vi gjorde intervjuerna tog vi beslutet att om pendlarnas svar inte var relevanta för 

vår studie, skulle dessa utslutas. Dock fann vi i samband med sammanställningen av vår 

data att svaren inte skiljde sig nämnvärt från de svar vi fått från respondenterna som 

reste i mer utav ett nöjessyfte och vi valde därmed att inkludera pendlarnas svar i 

studien.  
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Vi har i våra intervjuer med respondenterna använt oss av en färdig intervjuguide med 

klara ämnesområden och färdiga frågor (Se Appendix 1). Varje intervju varade mellan 

12 och 30 minuter beroende på antal personer som intervjuades samtidigt, samt 

beroende på hur utförliga svar respondenterna gav. I de fall respondenterna åkt på en tur 

och retur resa bad vi respondenterna innan själva intervjun att reflektera över båda 

resorna i sina svar. Vi har under våra intervjuer använt oss av samtliga frågor och i de 

fall vi funnit det nödvändigt för kunden utveckla svaret använde vi oss av våra 

uppföljningsfrågor. Detta var dock inte nödvändigt alla gånger och inte heller i de fall 

där respondenterna hade problem med att svara på huvudfrågan. Bryman och Bell 

(2005, s. 371-372) menar att det är viktigt att intervjuaren lyssnar i en intervjusituation, 

speciellt till det som inte sägs. Detta för att forskaren ska kunna avgöra när det är 

passande med uppföljningsfrågor, vilket kan ge mer utförliga svar. 

 

Den information vi presenterat gällande Vasabåtarna i detta arbete är hämtat dels via en 

telefonintervju den 13 mars med Catarina Fant, Marknadsförings- och 

kommunikationsdirektör för Vasabåtarna (se Appendix 2) och dels inhämtad från 

tidnings och radiointervjuer, samt ifrån Vasabåtarnas hemsida www.vasabatarna.fi 

 

4.5 Databearbetning samt kritik av intervjuguide 
De primärkällor vi har använt oss av i denna studie är information vi dels samlat in via 

intervjuer med passagerare ombord på Wasa express och dels genom en intervju med 

Catarina Fants, marknadsförings- och kommunikationschef på Vasabåtarna. 

 

Vid insamlandet av data, valde vi att spela in våra intervjuer med hjälp av en diktafon. 

Detta har gjort det enklare för oss att analysera svaren på ett korrekt sätt, då vi enkelt 

kunnat gå tillbaka och lyssnat på intervjuerna igen. Därmed minskar risken för att göra 

feltolkningar. Att spela in sina intervjuer bidrar till att forskare i större grad undviker att 

göra feltolkningar av svaren eller omedvetet lägga in tolkningar av vad som sades i 

intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 374). Det innebär även att vi har möjlighet att spara 

materialet om andra forskare skulle vilja granska våra svar (Bryman & Bell, 2005, s. 

374), vilket kan bidra till att öka tillförlitligheten gällande vår studie. Samtidigt hade det 

varit svårt att komma ihåg exakt vad respondenterna svarat i frågorna om vi enbart hade 

tagit anteckningar av intervjun. I och med att vi spelade in och transkriberade 

intervjuerna har vi kunnat gå tillbaka och både läst och lyssnat på vad de olika 

respondenterna svarade på frågorna. Detta har hjälpt oss i analysarbetet då vi har kunnat 

göra upprepade lyssningar på respondenternas svar. För att vara säkra på att våra 

transkriberingar är korrekta, lyssnade vi efter vi transkriberat klart, på våra intervjuer 

igen och ändrade eller lade till vissa småord vi missat. Vidare valde vi att genomföra 

intervjuerna tillsammans istället för var och en, då vi tror att risken för att ställa frågorna 

på olika sätt minskas genom detta.  

 

Det finns dock vissa nackdelar med att spela in intervjuer. Vissa respondenter kan 

uppfatta detta som hämmande och kanske inte vågar uttrycka sig lika fritt i intervjun 

som de skulle gjort om det inte spelades in.( Bryman & Bell 2005, s. 374) Vi valde trots 

denna kritik att spela in våra intervjuer, men för att i största möjliga mån förhindra att 

någon kände sig obekväm var vi noga med att försäkra våra respondenter om att de 

kommer förbli anonyma i vår studie trots inspelningen. Vidare var vi noga med att 

berätta hur vi kommer att använda dessa inspelningar, det vill säga att vi av svaren 

kommer att bygga vår empiri och att det därav bara är vi som kommer att “lyssna” på 

http://www.vasabatarna.fi/
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svaren. Detta gjorde vi för att försäkra respondenterna att det dem säger i intervjun inte 

kan spåras tillbaka till dem, vilket vi hoppas bidrog till att vi fick ärligare svar. 

 

För att kunna få ut relevant information för vår studie i intervjuerna har vi varit noga 

med att sätta oss in i teorier samt även tagit dessa till hjälp då vi skapat vår 

intervjuguide.  Detta för att empirin skall kunna bidra till att hjälpa oss svara på vår 

frågeställning och uppnå syftet med denna studie.  Detta var även orsaken bakom att vi 

valde att göra semistrukturerade intervjuer och använda oss av en intervjuguide, för att 

kunna få svar på frågor inom specifika områden. När vi har sammanfattat svaren har vi i 

så stor utsträckning som möjligt försökt få fram respondenternas röst och vi har därför 

använt oss av mycket citat så att respondenternas egen röst verkligen fått utrymme. 

 

För att i största möjliga mån undvika att respondenterna skulle missförstå eller be oss 

förtydliga frågorna genomförde vi testintervjuer på kompisar, för att göra dem mer 

lättförståliga och samtidigt försäkrade vi oss om att frågorna inte var för teoretiska eller 

lätt kunde missuppfattas. Detta då vi i högsta grad ville undvika att behöva förklara en 

fråga mer ingående för vissa respondenter eftersom det skulle kunnat påverka svaren. I 

samband med våra testintervjuer fick vi även en inblick om hur lång tid intervjuerna 

skulle ta, så vi bättre kunde planera vår tid ombord på båten och för att kunna upplysa 

respondenterna om ungefärlig tidsåtgång. En fråga som vi upplevde att respondenterna 

hade svårt att ta till sig var frågan angående hur de själva kunde bidra till sin egen 

upplevelse. I denna fråga ville vi veta vilken roll kunderna kände att de hade i skapandet 

av sin egen upplevelse, men vi valde att inte använda ordet roll eller medskapande då vi 

fann detta som en lätt ledande fråga.  Det ledde till att svaren på frågan blev väldigt 

spridda. Vi anser dock att detta inte gjorde så mycket då den spridda tolkningen av 

frågan visar på att kunderna inte riktigt uppfattade sig ha en egen medverkan i 

skapandet av tjänsten. 

Vidare fann vi att frågan ”Var det någonting du saknade som kunde ha gjort resa 

bättre?” inte återspeglade det vi egentligen efterfrågade, då vår intention med frågan var 

att finna en allmän uppfattning om något saknades och inte ställde frågan i direkt 

relation till miljön på båten. De flesta av respondenterna relaterade nämligen svaren i 

denna fråga till något de saknade i miljön, vilket vi tror beror på att vi valt att lägga 

frågan efter vi ställt frågor gällande miljön och att detta bidrog till att kunderna 

relaterade tillbaka frågan till de föregående frågorna. Dock svarar respondenterna på om 

det är något mer de önskar sig av miljön vilket gör att svaren ändå fick en stor relevans 

för vår studie. Efter att ha kollat över frågorna igen, fann vi dock inget bättre alternativ 

om vart vi skulle lagt den annars.  

En annan sak vi insåg i och med våra intervjuer ombord på båten var att många 

respondenter, gällande vissa frågor, jämförde upplevelsen ombord med det förra 

rederiets verksamhet och inte med hur det var förra gången Vasabåtarna var i bruk. Vår 
avsikt var egentligen att se skillnader mellan hur respondenterna såg på Vasabåtarna 

förr och nu, vilket gör att svaren kan bli missvisande. Dock ville vi inte gå in och styra 

hur respondenterna skulle svara och leda in dem på andra tankar, då detta skulle kunna 

bidra till att våra värderingar influerade deras svar. Att respondenterna valde att jämför 

med det förra rederiet gör att svaren i vår studie kan komma att bli svåra att 

generalisera, eftersom kundernas syn inte bara påverkas av det gamla varumärket utan 

även av missnöjet mot en tidigare aktör. Detta är något som företag bör ha i åtanke när 
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de läser denna studie och de resultat som framkommer. Efter att ha sammanställt vår 

data såg vi tydligt att frågorna gällande förväntningarna på resan och upplevelserummet 

i stor utsträckning jämfördes med det förra rederiet och vad de erbjöd med sin tjänst. Vi 

tror även att detta kan ha bidragit till att respondenterna ställde sig mindre kritiska till 

det nya företagets uppstart. 

Vi vill återigen påminna om, att det som forskare är svårt att ge en helt objektiv bild till 

det som studeras. I denna studie har vi som forskare själv upplevt miljön på båten under 

samma kryssning som respondenterna. Dock inte i samma grad då vi satt i intervjuer 

under större delen av resorna och därav inte hann reflektera över denna fullt ut, men vi 

är medvetna om att vi genom detta ändå har med oss personliga erfarenheter om det vi 

analyserar.  Detta var dock ett medvetet val av oss som forskare då vi fann det relevant 

och viktigt att bekanta oss med miljön och upplevelsen och vi anser att detta endast har 

gynnat vår studie. Genom att utföra intervjuerna ombord på båten fick vi en djupare 

förståelse för vad det var respondenterna syftade till i miljön, vilket vi aldrig fullt ut 

hade förstått om vi inte åkt på båten. Bryman och Bell (2005, s. 369) menar även dem 

att detta är något som underlättar tolkningen och förståelsen av vad den intervjuade 

berättar. Vi har dock i största möjliga mån försökt bortse från våra personliga 

upplevelser och intryck när vi har analyserat empirin, då vi vill ge dig som läsare en så 

pass rättvis och sanningsenlig bild av de åsikter och svar vi fick från respondenterna. 

Därav har vi i empirin valt att använt oss av mycket citat, för att behålla 

respondenternas röst och för att inte behöva göra så många egna tolkningar av vad som 

sas. 

I själva analysen har vi utgått ifrån respondenternas yttrande och beskrivningar. När vi 

transkriberade intervjuerna försökte vi därav behålla så mycket av intervjupersonernas 

ursprungskaraktär som möjligt, dels för att ingen skall känna sig felciterad men även för 

att kunna analysera svaren på ett trovärdigt och uppriktigt sätt. Vi har dock valt att 

redigera svaren till skriftvänlig form för att underlätta för dig som läsare, samt ändrat på 

vissa uttryck, utan att ändra på innebörden, för att inte framställa respondenterna i dåligt 

dager.  
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5. EMPIRI 
 

Vi kommer i detta kapitel att ge dig som läsaren en inblick i det fallföretag vi valt att 

använda oss av i denna studie, detta för att ge läsaren en tydligare bild av dem och 

deras verksamhet. Vidare kommer vi även lyfta fram de resultat vi fått fram genom vår 

kvalitativa studie. Vår grundtanke med intervjuerna var att skapa en förståelse för hur 

företagets kunder ser på varumärket samt hur de ser på upplevelsen ombord på båten. 

Nedan presenterar vi svaren från våra intervjuer i sammanfattad form. 

 
 

5.1 Vasabåtarna 
Det har funnits en färjeförbindelse mellan Vasa och Umeå sedan slutet på 1940-talet 

men det dröjde till år 1958 innan den första färjan med möjlighet att frakta bilar kom.  

Det var i samband med det som namnet och varumärket Vasabåtarna uppstod. 

Varumärket hade sin storhetstid under 1970-talet då trafiken över Kvarken var som 

intensivast och hela fem färjor trafikerade sträckan. Varumärket var sedan i bruk fram 

till och med 1992, då Siljaline tog över och trafikerade sträckan under namnet Wasa 

Line. Silja Line lade ner trafiken år 2000 då förbudet av taxfreeförsäljning som kom 

1999 hade slagit hårt på verksamheten. (Långkvist, 2012) 

 

Nedläggningen var ett hårt slag för infrastrukturen i både Västerbotten och Österbotten. 

Som ett försök till att hålla trafiken vid liv tog ett nytt rederi över, med färre avgångar 

och dyrare priser (Långkvist, 2012). Rederiet hade det kämpigt ekonomiskt och i 

november 2011 lämnades konkursansökan in. Konkursboet höll i gång trafiken i drygt 

ett år innan Rederiet NLC Ferry AB Oy, som gemensamt ägs av Umeå kommun och 

Vasa stad, började trafikera linjen i januari år 2013. (Långkvist, 2012) I och med 

övertagandet av rutten kom även det klassiska varumärket Vasabåtarna tillbaka, då 

rederiet köpt upp rättigheterna till varumärket (Brodin, 2012), vilket är ett strategiskt 

val. Vasabåtarnas VD Reko Märsylä menar att det är viktigt med ett starkt och välkänt 

varumärke. Samtidigt väcker varumärket Vasabåtarna en hel del minnen och 

associationer tillbaka till båtens storhetstid på 1970 - och 80 – talet. (Heinolainen & 

Öberg, 2012) 

 

När Vasabåtarna startade med verksamheten hade de inte strategin helt färdig utan 

planen var att utveckla denna allt eftersom berättade Catarina Fant Marknadsförings- 

och kommunikationsansvarig. Tanken är att rederiet, tillskillnad mot det förra rederiet 

kommer att satsa på nöjestrafiken igen och inte bara frakt. 

 

”Vi ser inte den här sträckan över Kvarken enbart som en transportsträcka utan vi vill 

erbjuda våra passagerare något att göra under tiden och till ett rimligt pris. Färjan vi 

har är en passagerarfärja, därför kommer vi bland annat ha lite olika temakryssningar 

på lördagar under våren. Frakten är fortfarande viktig, men vi vill erbjuda lite mera”. 

berättar Märsylä för Sveriges radio Västerbotten (Heinolainen & Öberg, 2012), men han 

medger också att han är medveten om att det är väldigt annorlunda förutsättningar för 

att driva färjetrafik idag gentemot tidigare då det kunde erbjuda taxfree. (Heinolainen & 

Öberg, 2012) 

 

Strategin har hunnit utvecklas sedan uppstarten i januari. På Vasabåtarnas hemsida 

(vasabatarna.fi) kan vi läsa om de olika temakryssningar som erbjuds och det är tydligt 
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att det nya kund segmentet, förutom nöjespassagerare, är konferensgäster. Nedan följer 

ett utdrag av Vasabåtarnas presenterade bild av verksamheten som de sänder ut via sin 

hemsida. (vasabatarna.fi) 

 

”Vasabåtarna erbjuder Er en genväg över Bottenviken som sparar många kilometer i 

bil. Kom ombord och låt oss ta dig till din destination utvilad på 4 timmar. Unna dig ett 

avbrott i vardagen, åk på en dagskryssning eller varför inte kombinera båtresan med en 

hotell–övernattning och utforska din närmsta grannstad”. 

 

”Funderar ni på företaget på var man skall ha nästa konferens? M/s Wasa Express 

erbjuder fina konferensutrymmen. Under vårvintern bygger vi på det nya konceptet men 

redan nu kan man boka resor antingen via Vasabåtarna eller via bussbolag som ordnar 

t.ex. shoppingresor”. 

 

”Ombord finns restaurang med varierat utbud av maträtter för såväl vuxna som barn. I 

baren finns möjlighet till avkopplande samvaro och i butiken ombord finns möjligheter 

att shoppa”. 
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5.2 Presentation av respondenter 
I denna studie har vi som tidigare nämnt i kapitel fyra, gjort fjorton kundintervjuer. Vi 

har valt att presentera respondenterna i en tabell nedan för att du som läsare på ett 

snabbt och överskådligt sätt kan skapa dig en bild av de personer vi har intervjuat. I 

tabellen nedan presenteras vilka det var som reste tillsammans på båten, deras ålder, 

syfte med resan samt även respondenternas tidigare relation till varumärket Vasabåtarna 

samt om de har tidigare erfarenheter från båttrafiken mellan Umeå-Vasa/Vasa-Umeå 

 

Fiktiva 
namn 

 Ålder Syfte med resan Har åkt med 
Vasabåtarna/ det 
förra rederiet tidigare 
 

Lillemor 
 

Kvinna från 
Umeå 

43 år Hon ska på utbildning i 
Vasa via jobbet 

Både som barn, äldre 
tonåring och som 
vuxen 

Camilla- 
Familjen 
Toivonen 

Barnfamilj från 
Vasa. Mamma, 
pappa & ett barn 

30 år 
31 år 
2 år 

De är på väg hem från en 
vecka i fjällen (Hemavan) 

Har åkt med både de 
nya och gamla 
Vasabåtarna samt det 
förra rederiet  

Harald & 
Dagmar 

Par från Vasa 65 + De har varit på 
hotellweekend i Umeå ”för 
att lämna vardagen”. 

Har åkt med 
Vasabåtarna sen 70- 
talet och även med det 
förra rederiet 

Sandra & 
Daniel 

Par från Vasa 25 år 
25 år 

De har varit på Umeå 
Open, dock inte köpt 
erbjudandet via 
Vasabåtarna 

Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

Lukas & 
Nora 
 

Par från Vasa 20 år 
19 år 

De har hälsat på en 
studerande vän i Umeå 

Han är ny kund men 
hon har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

Bengt Man från Umeå 60 + Han har lägenhet och 
sommarstuga i Vasa, som 
han ska se till 

Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

Rebecka Kvinna från Vasa 40 år Hon pendlar till jobbet i 
Umeå 

Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

Maria 
Sofie 
Frida  
Julia  
Alice 

Tjejgäng från 
Vasa 

25-
30 år 

De har varit och dansat 
Lindyhopp i Umeå 

Har åkt med 
Vasabåtarna som barn 
och har även åkt med 
det förra rederiet 

Lasse Man från Esbo 48 år Han jobbpendlar Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

Alex &  
Max 

Far och son 
Umeå 

68 år 
19 år 

De har varit i Helsingfors 
och hälsat på släkt 

Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

Jennifer Student från 
Vasa 

20 år Hon studerar i Umeå och 
har varit hem till familjen 

Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
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över påsk förra rederiet 

Gustav & 
Ylva 

Far & dotter från 
Umeå 

79 år 
55 år 

De har varit på dop 
utanför Tammerfors 

Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

Tony- 
Familjen 
Strandberg 

Barnfamilj från 
Umeå. Pappa, 
mamma och två 
barn 

37 år 
36 år 
4 år 
2 år 

De har varit på 
långweekend Stockholm- 
Helsingfors och är på väg 
hem 

Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

Matti & 
Karin 

Par från Umeå 60 + De har varit och hälsat på 
Karins mamma i Finland 

Har åkt med både 
Vasabåtarna och det 
förra rederiet 

 

Vi har valt att sammanställa och presentera alla respondenters svar tillsammans istället 

för att presentera intervjuerna enskilt. Detta för att kunna ge dig som läsare en mer 

sammanfattad bild av vad respondenterna tycker och tänker i olika frågor överlag. Vi 

kommer nedan att presentera respondenternas svar utifrån följande områden: 

varumärket Vasabåtarna, förväntningar och framtidsförhoppningar, båten- 

upplevelserummet och upplevelser.  

 

5.3 Tjänstevarumärket Vasabåtarna 
5.3.1 Varumärkeskännedom, associationer och logotyp 
Vasabåtarna är ett gammalt och välkänt varumärke hos respondenterna. Alla 

respondenter utom Lukas, berättade att de mer eller mindre känt till Vasabåtarnas 

existens sedan de var barn och ungdomar, vilket sträcker sig tillbaka ända till 60-70 talet 

för de äldre respondentera. Associationerna till varumärket Vasabåtarna som en 

förbindelse mellan Umeå och Vasa är tydlig och de flesta respondenter är överens om 

att färjan är ett enkelt och smidigt sätt att ta sig över Kvarken. Camilla sa ”Framför allt 

att det är så lätt istället för att köra runt, det tar så mycket kortare tid[…]” Och Frida 

menar på “ man tar sig snabbt över till Sverige, för det är så krångligt att köra ända ner 

till Åbo för att åka över” 

 

De flesta respondenter relaterar varumärket Vasabåtarna med gamla minnen som de bär 

med sig ifrån tidigare resor, ifrån förra gången Vasabåtarna var i trafik, men då under ett 

annat ägarskap. “Det har varit stora båtar tidigare här i Kvarken, 87, så det är ju som 

en gammal bekantskap, Det är ju så mycket trevligare att åka den här båten än den där 

fraktbåten.” berättade Harald. Det är framför allt associationer till barndomen som 

kommer på tal när respondenterna fritt får associera kring varumärket. Då det var 

spännande att åka båt och kopplingar till familjesemestrar kommer fram. Camilla sa” 

Jag tror nog att det är från när man själv var barn, när man åkte mycket till fjällen och 

sådär, så det är barndomsminnena” De görs även kopplingar till gamla festminnen. 

Lillemor förklarar det som: 

 

”Ja, det finns många olika känslor. När man var barn, då var det mest godiset och 

butiken, och att åka båt, jättekul! När man blev äldre tonåring så var det mer att det var 

en partybåt. Ja, och nu far man för att jobba, så det är lite olika skeenden i livet”. 

 

På den tiden fanns det taxfree ombord på båten, vilket några respondenter nämner att de 

saknar. Sandra sa ”Jag har ju denna taxfree lite som minne, det skulle jag vilja ha igen. 

Vasabåtarna är fortfarande lite kopplade till taxfree för mig”. Men associationerna 
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bakåt i tiden är inte enbart kopplade till barndom, nöje och taxfree. Några av 

respondenterna nämner även kopplingen till de lägre priserna som var förut ”[...]det ju 

dyrare nu, förut kostade de ju 10 mark, då for man bara över” berättade Dagmar. Det är 

tidigare minnen som influerar till svaren och den genomgående bilden var att kunderna 

gjorde skillnad på då och nu. Frida nämnde bland annat ”Jag tänker också bara hur det 

var förr och så, men den bilden finns ju inte mer”. 

 

Några respondenter sa att deras bild och uppfattning av varumärket påverkas av den 

relation de har till både Sverige och Finland. Alex sa ”Man har ju rötter på olika håll, 

på båda sidorna och det påverkar ju en givetvis. Jag har även jobbat både i Vasa och i 

Umeå”. Vilket bidrog till att han först och främst sett båten som ”en vettig förbindelse 

mellan städerna”. Det var fler respondenter som nämnde vikten av att bibehålla trafiken 

emellan länderna. Lukas menar på ”Jag tror att det är viktigt att det finns trafik mellan 

Umeå och Vasa, med tanke på export och import och sådär. Så jag hoppas att man 

faktiskt satsar och att trafiken bibehålls”. Nora flikade in och sa ”ja så finns det ju 

mycket studerande” och menade på att även dessa var i behov av transport mellan 

länderna, då det är många i Vasa som väljer att vidareutbilda sig vid Umeå Universitet.    

 

När respondenterna diskuterade kring varumärkeslogotypen talade de mycket om 

känslor och kopplingar till gamla minnen och de allra flesta såg det som något positiv 

att den gamla logotypen är tillbaka. ”Det är som att gå tillbaka i tiden lite grann, som 

när Vasabåtarna körde förut” sa Karin. De allra flesta nämnde ordet positivt i någon 

bemärkelse och Bengt såg det som förtroendeingivande ”Vasabåtar det är ju ett 

gammalt varumärke, som inger förtroende, det gör det faktiskt”. Det framkommer 

tydligt att respondenterna har en stark relation till Vasabåtarna och dess logotyp och ett 

flertal av respondenterna sa att de kopplade ihop logotypen med nostalgi och till minnen 

om hur de upplevde resorna förr.  Sofie uttryckte ”Jag blev nostalgisk jag när jag såg 

den” och Camilla sa: 

 

“För mig är det nostalgi, från när man åkte tidigare, när det var samma logga. Det är 

mest det, jag tycker att det är roligt att de har behållit samma logga och att de inte har 

ändrat”  

 

Utöver associationer till nostalgi och hur det var förr, relaterade respondenterna även 

ihop logotypen med ord som sommar, sol, hav och Finland.  Dock var det inte alla som 

tyckte att det var bra att behålla den gamla logotypen vid nystarten. Rebecka uttryckte 

att ”man tänker på hur det var förut och då blir man besviken, när det inte är som då”. 

Rebecka arbetar i Umeå och åker därför ofta med båten. Hon hade förväntat sig att 

tjänsten skulle förbättras i och med att Vasabåtarna tog över färjetrafiken igen, då hon 

varit mycket missnöjd under tiden då det förra rederiet skötte trafiken. Rebecka 
berättade att hon till och med förlängt sitt jobbkontrakt i Umeå med hopp om bättre 

tider. ”Men jag har sagt upp mig.  Jag å mina kollegor vi valde ju att förlänga våra 

kontrakt på NUS för vi trodde ju att de skulle bli bättre med den här båten. Men de har det 

ju inte blivit”. Rebecka beklagar sig angående servicen och säger sig inte uppleva någon 

skillnad gentemot det förra rederiet.  Det enda ordet hon har kopplat till varumärke 

Vasabåtarna nuförtiden är ”besvikelse, man hade förväntat sig bättre service på den här 

båten” 
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Respondent Citat relaterat till känslor och associationer kring 
varumärket Vasabåtarna 

Sandra ”Ja, betydligt mer positivt än det förra rederiet, för det är 
bara kopplat till något negativt.” 

Gustav ”Förut, när man kunde köpa tullfritt och det inte kostade 
något, bara 25 kronor för en tur och retur resa, då åkte vi 
ofta över. Priset har en stor betydelse absolut. Men det 
är behagligare att åka nu när man sänkt priset om man 
jämför med förra rederiets båt, för då var det dyrt.” 
 

Lillemor ”Just nu är väl det enda jag känner att det är kul att vara 
ute på vattnet och att det är roligt att resa!”  
 

Dagmar ”Alltså förr så for man ganska ofta över, man var yngre, 
det var lite partaj och det var bussresor.” 
 

Tony ”Ja det är nog från när man var barn, att sitta fast i isen 
och festresor.” 
 

Lasse ”Det är resor. När jag var ung åkte jag mycket med 
Vasabåtarna fram och tillbaka till Vasa, så jag tänker 
tillbaka på det.” 
 

Camilla  ”Jag kommer ihåg att förr åkte vi ganska mycket mellan 
Vasa och Umeå, för längesen alltså. Då kommer jag ihåg 
att vi bara kunde sätta oss och åka en kryssning fram och 
tillbaka.” 
 

Bengt ”Dans, bra musik, levande musik.” 

5.3.2 Nysatsningen 
Kundernas förtroende för varumärket Vasabåtarna samt deras tidigare erfarenheter av 

det var något som visade sig i deras syn på nysatsningen av verksamheten. Matti sa 

bland annat ”Ja man saknade ju dem under den förra perioden, så det kanske är det, att 

man längtade tillbaka till den tiden då det fungerade” och han uttryckte att han var 

missnöjd med hur det förra rederiet skött färjelinjen. Detta var han inte ensam om att 

tycka. Det var ett flertal respondenter som yttrade sig om att de känt ett stort missnöje 

gentemot dem. Daniel sa ”med det förra rederiet hade jag inte åkt på den här 

festivalen”. Och Camilla sa ”jämför vi med det förra rederiet är det mycket bättre, det 

är stor skillnad”. Vilket även Harald uttryckte “Ja det förra rederiet körde ju ganska 

länge, och det var ju egentligen inget annat än en fraktbåt. Och man åkte bara med dem 

om man verkligen var tvungen. Men det här är ju en helt annan upplevelse”. Flera 

respondenter uttryckte även att de kände större tilltro till Vasabåtarna än det förra 

rederiet. Karin sa ”Det förra rederiet var inte lika pålitligt“ samtidigt som de föredrog 

den nya båten och dess betydligt större yta att röra sig på. Jennifer, som har åkt med 

båten ett flertal gånger svarade ”Ja alltså bara en sådan sak att det finns fönster, så att 
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man kan se ut när man åker med båten, bara det gör rätt mycket” som den största 

skillnaden i och med nystarten. Tony nämnde också att miljön ombord blivit bättre:  

”Ja det är bättre resevillkor och billigare. Med resevillkor menar jag att miljön ombord 

är betydligt bättre. Det är trevligare än det var tidigare. Med en barnfamilj gick det 

knappt att resa förut, det var helt fruktansvärt”. 

 

De allra flesta respondenter var därav enbart positiva till initiativet att NLC Ferry AB 

Oy tar över trafiken. Harald uttryckte:  

 

”Jag hoppas verkligen att de kommer att lyckas […] för de här åren med fraktfärja har 

ju varit bedrövligt. Man har aldrig träffat någon som har varit lycklig. Det har bara 

varit en transport, ett måste. Och så har det ju varit så himla dyra priser”. 

 

De förmånligare priserna i och med att Vasabåtarna tog över är det många respondenter 

som lyfter fram som en positiv aspekt, däribland Lasse som sa ”Det är ju mycket bättre 

nu än det var där ett tag. Mycket bättre service och man ser ju att det är fler som åker 

med båten. Priserna börjar vara rimliga. Jag tror nog på detta koncept i alla fall”. 

Även Matti lyfter fram att priset är något som förbättrats i jämförelse med det förra 

rederiet då han ansåg att deras prisbild inte var riktigt genomtänkt ”Det ska ju inte vara 

billigare att köra bil runt än att åka över. Det är ju vansinnigt egentligen”.  

 

När respondenterna pratade om nysatsningen nämnde några att det innebär en smidigare 

transportväg mellan länderna och att det är väldigt positivt. Bland annat sa Daniel som 

var på väg hem efter ett besök på inomhusfestivalen Umeå Open att ”Jo men de är väl 

egentligen bara positivt, för nog behövs en enkel förbindelse över till Umeå, som helst 

skulle vara förmånligare med. En bro är en sinnessjuk idé enligt mig”. Även Lillemor 

var positiv till nysatsningen och hon berättade om fördelarna med att ha en 

färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa: 

 

”Det tycker jag är jättebra, jag har kollegor som både studerat i Umeå men även 

jobbar här, så de blev ju jätteledsna när färjetrafiken lades ner, de fick ju åka runt med 

bil vilket blev mycket dyrare och tar mycket längre tid. Så för mina kompisar som är 

från Finland är det ju superbra. Men även för oss svenskar är det ju bra att vi har 

lättare att ta oss över till Finland. Likaväl som det byggt den där bron över till 

Danmark så tycker jag väl att vi här i norr ska få ha en förbindelse till Finland”.  

 

Nästintill alla respondenter var av uppfattningen att nysatsningen på något vis hade 

påverkat deras bild av varumärket Vasabåtarna till det positivare. Detta på grund av att 

respondenterna i denna fråga många gånger jämförde nysatsningen gentemot det förra 

rederiet, snarare än förra gången Vasabåtarna var i trafik. Julia sa ”Ja man har väl en 
bättre bild nu än för några år sedan då det andra rederiet körde”. Och det är fler än 

Julia som ser positivt på att det förra rederiet inte trafikerar sträckan längre. Matti och 

Karin sa ”Vi har redan åkt flera gånger. Det är en hoppfull bild av att det ska bli bra, 

det känns positivt.” och Lasse nämnde ”Jag är glad att dem är tillbaka”.  Flera 

respondenter menade på att den positiva bilden grundade sig mycket i att det var en ny 

och bättre båt som trafikerade sträckan nu. Gustav sa uttryckligen “Ja för min del tycker 

jag det, den här båten är en stor klasskillnad gentemot den förra”. De resterande 

respondenterna relaterade istället sin positiva bild till att de var nöjda med att det fanns 

en snabb och fungerande förbindelse emellan de båda städerna igen. Karin och Matti 
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menade på ”det är positivt, för att vi får tillbaka en förbindelse som vi har saknat[...] 

den förra var av så låg standard. Och inte pålitlig”. Framförallt framkommer det en 

välvilja hos respondenterna som uttrycker att de är hoppfulla och verkligen hoppas att 

det ska gå bra med nysatsningen och att de själva kan tänka sig att stödja företaget ur 

det syfte. ”Framförallt så väljer vi Vasabåtarna nu, istället för att köra runt. Vi vill 

stödja verksamheten och hoppas att de fortsätter med den” säger Familjen Toivonen. 

Max menar på att de som konsumenter kan hjälpa företaget genom ”Att stötta dem 

ekonomiskt genom att ta färjan så de får mer kapital att investera med i framtiden”.  

 

Alla kommentarer om nysatsningen var dock inte positiva. Även om alla respondenter 

utan en var positiv till själva nystarten, så tyckte ett fåtal att de hade kunnat satsa på att 

rusta upp båten innan man tog den i bruk. Lillemor sa: ”Jag tycker att det är fantastiskt, 

jättebra! Men det känns ju som att vissa detaljer skulle ha gjort sig bättre. Nu ser vi lite 

rost här lite överallt”. Hon pekade mot fönstret och fortsatte ”ja det ser ju lite 

nergånget ut här. Det är klart lite färg skulle ju ha gjort att det såg lite trevligare ut när 

man klev ombord”. 

  

Rebecka däremot har inte märkt av någon nysatsning alls ”Jag tycker inte de har satsat 

någonting alls. De enda som urskiljer sig är ju det här med att busstrafiken har kommit 

igång, den gick ju inte med det förra rederiet.  Alltså det här att man slipper ta taxi från 

Holmsund till Umeå, nu går det ju busstrafik. Men det är ju Umeå stad och Vasa som 

står för det egentligen”. 

 

Enligt Catarina Fant (Telefonintervju, 13 mars, 2013) marknadsföring- och 

kommunikations direktör för NLC Ferry AB Oy är målet med uppstarten och 

nysatsningen av Vasabåtarna att återskapa bilden av färjan mellan Umeå och Vasa som 

en nöjeskryssning, men att de samtidigt vill erbjuda en smidig transport för de som 

pendlar. 

 

Respondent Citat relaterat till tankar kring nystarten 

Sandra “De känns som de försöker, det gör det. Lite är det ju så 
att jag hoppas att de skall lyckas, jag tycker lite synd 
om dem på något sätt om det inte kommer att 
fungera.” 
 

Daniel “Om de går tillbaka till de där 5 Euros priserna så 
kommer nog folk som bara far för en kul grej att åka, 
men nu far man inte för kryssningen, nu far man nog 
för att man har någonting att göra i Umeå.” 
 

Rebecka ”Ja det var ju bättre förr, alltså jag använde den gamla 
båten mycket förr Men jag hade väl tänkt att de skulle 
satsa mer på resenärerna nu.” 
 

Lillemor “Nä jag är bara glad att färjan går, för mitt alternativ 
hade varit att först flyga ner till Stockholm Arlanda, för 
att sen flyga vidare från Stockholm till Vasa. Men vad 
vet jag, det kanske tar lika lång tid men jag tycker det 
var trevligt att få åka färjan faktiskt.” 
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5.3.3 Reklam 
Respondenterna tyckte sig inte ha sett speciellt mycket reklam för Vasabåtarna i 

samband med nysatsningen De svenska resenärerna nämner mest att de läst artiklar om 

nystarten i dagspress. ”Nä, det har jag nog inte gjort. Ja man har ju läst lite i VK och så 

om färjan. Och mer finländare verkar det vara som åker båten än svenskar. Men annars 

har jag inte sett någon reklam tycker jag” nämner Lillemor. Respondenterna som var 

bosatta i Vasa nämnde att de sett lite reklam ”Jo, en sådan där, tidtabell, sån fick vi ju 

på posten” sa Lukas. Frida, Camilla och Sandra nämnde att de hade sett reklam 

angående nöjeskryssningar och shoppingresor till Umeå, dels i dagstidningen men även 

via Radio. 

 

”På Facebook såg jag till exempel reklam om den här modekryssningen som var igår 

och lite sådana saker. Och jag kände att det var kul att de satsar på något sådant”. 

Frida 

 

5.4 Förväntningar och framtidsförhoppningar 
5.4.1 Förväntningar på resan 
De flesta av respondenterna var överens om att de hade upplevt sin resa ungefär som de 

hade föreställt sig den. Ett flertal av de intervjuade uttryckte specifikt att de enda 

förväntningarna de hade på resan i sig var komma fram i tid, vilket de även ansåg som 

en viktig aspekt för att få en bra upplevelse. ”Att de håller tidtabellen. Ja det är väl det 

enda man förväntar sig” ansåg Daniel och Sandra.  Lukas och Nora uttryckte att de 

varit oroliga för förseningar “Det har ju varit i media och sådär, där har de skrivit om 

den här båten, att det har varit förseningar och problem och sådär, så lite kämpade 

man mot sådant” Andra respondenter, däribland Jennifer, menade på att de inte hade 

några speciella förväntningar på sin resa, mer än att de förväntade sig att den skulle 

överträffa upplevelserna i jämförelse med att åka med det förra rederiet. ”Inte 

egentligen, jag jämför ju allt med gamla rederiet och då är ju det mesta bättre så”. De 

allra flesta respondenter kände därav att deras resa hade levt upp till dessa 

förväntningar. 

 

Ett flertal respondenter nämnde sina förväntningar på själva båten. Några uttryckte 

specifikt att de varit nyfikna på hur den skulle se ut i relation till den förra båten som 

drevs av det föregående rederiet. Frida sa “Jag tyckte det var spännande när man inte 

åkt på länge att se hur båten ser ut nu”. Sandra hade ett längre utlägg i frågan: 

 

”Jag hade förväntat mig att den skulle vara lite snyggare utvändigt. För den såg ganska 

hemsk ut. Man hade fått bilden av att den skulle vara betydligt bättre än båten som gick 

under det förra rederiet. Så jag trodde att den skulle vara betydligt snyggare. Men det 

hade samtidigt känns lite fel om de hade försökt för mycket på något sätt. Att göra den 

till någonting den inte är, det skulle vara ett misslyckat försök. De känns ändå ganska 

äkta”. 

 

De flesta av respondenterna nämnde att de var nöjda med att det finns större ytor nu 

jämfört med den förra båten ”För det var problemet med det förra rederiets båt, att det 

inte fanns något att göra, här finns det lite större ytor för barnen” sa Camilla Toivonen. 

De flesta respondenter var inställda på att båten inte var ny och därmed kunde vara lite 

sliten. De hade därmed inte några direkta förväntningar på hur den skulle se ut ”Nä men 

jag hade väl inga förväntningar på båten, för jag har ju sett hur den ser ut i VK, en 
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rostig skorv” sa Lillemor. Daniel menade på att ”Jag tror inte att folk går in med så 

mycket mer inställningar än att de ska vara i tid”. Kanske sen, om de åker på 

temakryssningarna”. Detta stämmer bra in på Lukas inställning. ”Jag förväntar mig 

ingen lyx på en sådan här båt som man åker över från Vasa till Umeå, det är nog bara 

att man vill över”. 

5.4.2 Framtidsförhoppningar 
När respondenterna diskuterade kring vad de saknade ombord på båten och vad de 

hoppades att Vasabåtarna skulle kunna erbjuda dem i framtiden, kom återigen det förra 

rederiet in som en måttstock över hur en del kunder upplevde resan. Bland annat 

nämnde Matti att “det var så dåligt förr att det bara kan bli bättre”. Utöver detta 

nämnde ett flertal respondenter att det egentligen inte förväntade sig så mycket mer än 

att de hoppades att färjan skall fortsätta gå. Karin sa “Eftersom vi bor så nära på båda 

sidor så känner vi inte att vi har behovet av att äta och dricka när vi åker över. Vi åker 

alltså mer som en förbindelse och inte på en kryssning”. Bengt nämnde att han saknade 

“[…] musik, levande musik, det vill jag ha tillbaka” men att han egentligen bara 

efterfrågade ”Säkra transporter är A och O. Allt utöver det är en bonus. Huvudsaken att 

transporten fungerar och att tiderna hålls. Och sen information, att alltid ge 

information när det är något som inte är som det ska”. Även Sandra och Daniel var 

inne på Bengts linje och menade: 

 

“De enda vi hoppas på egentligen är bara billiga priser. Vi behöver inget av själva 

resan, bara en enkelförbindelse.” “Och tidtabellerna, att de funkar och förstås att det 

inte är haveri och att de kommer i tid. Att de ska vara pålitliga” 

 

Det fanns dock några respondenter som kom med mer konkreta förslag på vad dem 

önskade att Vasabåtarna skulle erbjuda i framtiden. Tony Strandberg var inne på 

avkoppling och njutning “Kanske en spa-avdelning, det vore väl nått, så man kan basta 

och titta utöver vattnet.”. Ylva önskade sig möjligheten att kunna sova över på båten 

”[...] att man inte kan sova över på båten. Det saknar jag, men det kommer väl att bli så. 

För då hade man ju kunnat sova på båten när man kom till Vasa klockan 23 på 

kvällen”
2
. Utöver dessa två förslag fanns det även önskemål gällande restaurangen och 

dess tillgänglighet “Bättre möjlighet att äta och dricka någonting vore bra” var något 

Julia ansåg var av vikt för framtiden och hennes tjejkompisar instämde. Tjejerna 

påpekade även att möjligheten till att förvara väskor under resan kunde förbättras. Maria 

sa ”Jag tror att det var någon som saknade det där förvaringsboxarna. Vi hade tur, för 

vi fick in våra väskor men det var andra som fick vända om.” och Frida flikade snabbt 

in ”Det finns bara sju stycken boxar”. Detta gav även Lillemor som en 

förbättringspunkt ombord på båten ”[...] kanske något ställe att ställa in väskan på, men 

annars så tycker jag att det är okej faktiskt” 

 

5.5 Båten som upplevelserum 
5.5.1 Personal 
Det var väldigt få av respondenterna som reflekterade över personalen ombord, Lukas 

och Nora nämnde dock att de såg trevlig kundbetjäning som en viktig del av en bra 

upplevelse. Matti och Karin nämnde att de tyckte personalen var trevlig och att de hade 

                                                 
2
 Under studiens gång har Vasabåtarna öppnat upp för möjligheten att sova ombord på båten 

(vasabatarna.fi) 
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De flesta respondenter nämner att de upplevde båten lite tom, vilket gjorde att de flesta av 

respondenterna nämnde att det varit ganska lite medresenärer. Tony sa ”[…] det var 

ganska långt mellan folk idag, har knappt märkt att det ä några andra ombord. Just 

idag påverkar det i alla fall väldigt lite. Negativt då det leder till kö”. Dagmar berättade 

att ”det har varit en lugn resa, det har inte varit så mycket stoj. Som ju resorna var förr. 

Det har inte funnits något sådant där riktigt partygäng”. ”Reagerat på att personalen 

var tillmötesgående och så”.  Detta var dock inte Rebecka överens om som nämner att 

hon är besviken. ”Man hade förväntat sig bättre service på den här båten”. Bengt 

nämner personalen ur en annan synvinkel: 

 

”[...] jag brukar alltid byta några ord med personalen. Man har inte någon närmare 

kontakt, men i alla fall att man hälsar och byter några ord räcker. Och personal 

allmänt inom service, de är ju rädd att kunderna kommer för nära och de vill inte heller 

ha för nära samband ”. 

 

Utöver detta nämndes personalen enbart då respondenterna hade anmärkningar på 

miljön på båten, som när Bengt uttryckte ”[...] men sen vill jag också att man skall se 

över omgivningen, tvålen fungerar bra idag, men nu finns det inga pappershanddukar 

och inte fungerar den där eltorken heller. Så man får torka av sig på sin egen tröja”  

  

5.5.1 Medresenärer 
Några respondenter tyckte överlag att andra medresenärer inte påverkade deras 

upplevelse. Lillemor sa “Ja jag är nog inte så brydd, jag bryr mig inte så mycket om 

andra resenärer faktiskt”. Lukas förklarade förhållandet till andra medresenärer som 

”Ja men det är ju just det, att alla är uppe i sig själva. Fast man sitter i en stor klunga. 

Och ingen uppför sig ju störande” Nora flikade in i konversationen och menade på 

”men om de skulle uppföra sig störande så skulle det ju påverka ganska mycket”. 

 

Någon som var av uppfattningen att andra medpassagerare kan bete sig störande var 

Bengt ”Oftast går det bra, ibland så retar man sig på någon förstås, när någon sitter 

med skorna på bänkar och stolarna och så[…]. Och sen när man går på toaletten och 

folk har struntat i att ta upp det de tappar så ser det stökigt ut. Sen vill jag ju inte ha 

någon som hostar och sådär”.  Sandra uttryckte att de kunde vara störande. ”Om det är 

jättemycket barn, skrikande barn. Men de hör lite till också att de ska vara barnfamiljer 

på båten”.  

 

Camilla Toivonen utryckte ”Om det blir jättetrångt blir det säkert en negativ upplevelse 

[...] på hitresan var det såhär fasligt många men det fanns platser att sitta på i 

matsalen, men de var inte såhär tomt. Det är ju roligt när andra också åker, speciellt i 

barnrummet då det är andra barn där”.  

 

Några respondenter specificerade situationer då det var bra respektive dåligt med andra 

medresenärer. De flesta av dem var i samförstånd med Tony Strandberg som menade 

att: 

”[...] om det är ett event ombord vill man ju att det ska vara många resenärer. Musik 

resa eller nått band som ska spel då behövs det folk. Men om man bara ska åka över en 

sen kväll kan det vara skönt med lite folk så då behövs det inte lika många ombord”. 
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Vissa respondenter uppskattar då det är många medpassagerare. Sandra uttryckte 

att ”Det är ju roligt då det inte händer så mycket på en båt, att kunna sitta och titta på 

folk. Så det skulle kanske vara lite tråkigare om vi var typ ensamma på båten, det skulle 

inte kännas så kul”. Och Gustav sa att det var ”Ganska positivt, på vägen över hade vi 

en medpassagerare bredvid som vi pratade lite med.”. Ylva var mer ekonomiskt 

inriktad i sitt svar ”Jag tycker det är bra när det är många för då ser man att det finns 

förutsättningar att kunna fortsätta med färjan” Vilket även Nora nämnde ”Bra med 

andra medpassagerare, för att då vet man ju att båten går bra och det är ju roligt”. 

Det är dock inte i alla situationer respondenter finner andra medresenärer som något 

positivt. Daniel sa ”Nu är vi lite trötta och har sökt oss hit upp för att vi ville vara lite i 

fred, då orkar man inte med mycket folk”. Och även Julia uttryckte just den känslan 

”Om jag är trött tycker jag att det är jättejobbigt med mycket folk runt omkring”. Detta 

spann Frida vidare på och hon sa att ”Det som är bra på en båt är om det finns lugnare 

ställen. Men ombord på en kvällsbåt kanske i en bar eller på ett disco ombord, vill man 

ju ha mycket folk”. 

5.5.2 Miljö och inredning 
Respondenternas krav gällande miljön och omgivningen på båten verkar mest röra 

vikten av att den hålls någorlunda fräsch och ren. Sandra uttryckte ”[...]Att den hålls ren 

iallafall, att det inte blir skräp. Som någon kanske skulle kunna plocka bort det där så 

det känns fräscht”. Samtidigt som hon pekade på en stor påse med ihopsamlat skräp 

som ligger två bord bort. ”Annars kan det bli äckligt. Då blir det sunkigt på ett annat 

sätt. Nu är den lite sunkig båten, men i alla fall att den hålls ganska fräsch” menade 

hon var viktigt. Det var fler respondenter som höll med om att båten är lite gammal och 

sliten. Tony Strandberg förklarade båten som ”kanske lite 80-tals influerad, men helt 

okej fräsch”. Ett flertal respondenter uttrycker miljön på båten som lite sliten, men helt 

okej. Alex sa: 

 

”Det här är ju en ganska sliten båt det märker man ju på ganska många sätt. Titta bara 

här på möblerna, det är hål i dem, det är korrosion vid fönstren. Men det är väl helt 

okej, det är ju samtidigt ett lyft gentemot den båten som det förra rederiet 

tillhandahöll”. 

 

Det nästintill alla respondenter däremot efterfrågade gällande miljön, var framför allt 

bekvämare sittplatser. Respondenterna utryckte att de önskade fler soffor eller fåtöljer 

där de kunde sitta bekvämt under resan. Bengt sa ”lite mera bekvämare sittsalonger, 

alltså sådana här skönare sittstolar”, han började ta på fåtöljen han satt i, som liknade 

en fåtölj ifrån en gammal biosalong och berättade sedan vidare. ”Förut så hade ju de 

nedre regionerna av båten, ganska många sådana här man kan sitta och luta sig bakåt i 

och som man kan sitta bekvämt i”. Han tittade upp och pekade på de förbipasserande 

passagerarna och sa “folk kommer jämt här och tittar in och kollar om det har blivit 

ledigt än”. Några andra respondenter som också upplevde att de behövdes fler vilstolar, 

liknande de tidigare nämnda fåtöljerna var Lukas och Nora. De hade slagit sig ner i det 

speciellt avsatta utrymmet som finns för passagerare som reser med djur. ”Just sådana 

här stolar.” sa Lukas och pekade på de kornblå fåtöljerna i vilka de satt ”Vi 

konstaterade när vi gick här, att det här var det enda stället det fanns lediga platser på 

om man ville softa lite mera. Så det var en sak jag tänkte på och nästan blev lite sur 

över om jag ska vara ärlig”. Utöver vilstolar var det inte så mycket respondenterna 

efterfrågade. Ylva uttryckte miljön som ”den, är väl acceptabel”. Respondenterna 
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pekade visserligen ut lite små brister. Tony nämnde att ”ett skötrum hade varit bra”. 

Och Nora nämnde att damtoaletten var ”lite äcklig”. Och Lukas menade på: 

 

”Ja men ibland kanske det ser lite trist ut sådär, kanske lite mera färger och sådant 

hade varit bra. De kunde göra det lite piggare. Och fixa någonting som gör att man 

faktiskt känner att man är på havet”. 

 

Men de flesta uttrycker att de överlag är nöjda och alla respondenter är övervägande 

överens om att det finns gott om utrymmen att socialisera på, men många upplever 

båten som tom. Karin sa ”Det är lite kalt och tomma utrymmen än, men man märker 

skillnad från när de började, det händer något hela tiden”. Hennes lösning på det var 

att ”[...]skärma av denna stora yta så att det blir lite trivsammare”. Karin gestikulerade 

med armen och syftade till den öppna ytan i cafeterian där de satt, ”ibland kan man 

uppleva inomhusmiljön lite negativ, men det känns ändå fräscht”. 

 

Respondent Citat angående miljön och omgivningen på båten. 

Matti “Jag tycker det borde vara mer vilstolar, om man vill 
sätta sig och vila eller slumra lite.” 

Camilla  “Man märker ju att det inte är så nytt och sådär, man 
märker att båten har varit med förr, men det är ändå 
helt okej tycker jag. Eller ja, det är nog vad jag hade 
förväntat mig.” 
 

Maria “Det är väl en ekonomisk fråga men, det behöver ju inte 
vara någon lyxig båt, men i alla fall så det inte känns som 
att man åker med Freja i Rederiet från 80-talet3. Utan 
kanske någonting mer nutid eftersom vi inte är kvar där. 
Men jag är i och för sig nöjd med 80 och 90-tals båtarna 
med, eftersom det är förmånen och enkelheten att ta sig 
till Umeå som är viktigast, men om man kan få allt.” 
 

Lillemor ”Som jag sa i början, det skulle vara kul med lite mera 
färg och lite myshörnor, lite mer soffor och sådant. Den 
känns väl lite 70–80-tal tycker jag, lite tråkig.” 

 
5.6 Upplevelser 
5.6.1 Båtupplevelsen 
Ylva nämnde ”Att det är rent och fräsch, att det finns gott om plats, att det är bra mat i 

restaurangen och att de har bra service tror jag är viktigt”, som viktiga förutsättningar 

för en bra upplevelse. Och detta var något de flesta respondenter höll med om. 

 
En stor yta att röra sig på var också något respondenterna fann viktigt, vilket verkade 

grunda sig i att det var något som saknades på det förra rederiets båt. Gustav och Ylva 

diskuterade sinsemellan, ”Gott om plats, det var det inte på den förra båten”, ”Nä, det 

var trångt där, det var svårt att få plats och man fick skynda sig för att få någon plats. 

                                                 
3
 Egen kommentar: Rederiet är ett Tv-program från 1990-talet som utspelade sig ombord på en 

kryssnings båt vid namn Freja 
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Men här finns det ju jättemycket plats, idag i alla fall”.  Harald ansåg att kriterierna för 

en bra upplevelse är ”Stort utrymme egentligen. Att man inte behöver sitta där man 

sätter sig första gången utan man kan gå runt lite och se sig om. Ja, att det är lite större 

ytor än man är van vid”. 

Flera respondenter nämner att de någon gång under resorna besökt Cafeterian. Camilla 

berättar att de var nöjda med maten men beskriver den som ”de var sån där 

vardagsmat”. Vidare förklarade hon att ”jag skulle önska ett lite bredare utbud i 

matserveringen. Speciellt när man åker på kryssning så kan det vara kul att få njuta lite 

mer än av bara vardagslunch”. Besvikelsen över utbudet i cafeterian samt att en av de 

två cafeteriorna var stängd var något som nämndes av ett flertal respondenter. Julia 

menade på att ” vi skulle säkert ha handlat i caféet idag också om det var öppet” vidare 

nämnde även Frida att ”större utbud i cafeterian vore bra”.  Rebecka var mycket 

missnöjd och nämnde ” ja men det finns ju inge mat! Och så taxfree, den erbjöd inte så 

mycket att välja på heller. Och matutbudet för barn, det finns ju inget sådant 

egentligen”. Vissa respondenter, däribland Tony ansåg även att det var överpriser på 

maten, ”de var lite väl dyrt i restaurangen”. 

 

Utöver faktorer som en fräsch båt och en stor yta att röra sig på, nämnde ett flertal 

respondenter att det är viktigt att båten avgår i tid och utan problem för upplevelsen 

skall bli bra. ”Att de håller tidtabellen” sa Sandra var viktigt ”Ja, försening gör att man 

får dåligt humör, de påverkar en negativt redan från början” fortsatte Daniel. ”Men 

inte förväntar jag mig något annat än att den ska gå och komma fram i tid, jag 

förväntar mig ingen direkt upplevelse”. 

 

Vissa respondenter diskuterade vikten av att ha med sig bra sällskap och att själv ta med 

sig saker att underhålla sig med. Jennifer menar ”Det är vad man gör det till. Har man 

kompisar med blir det roligare”. Andra ansåg att aktiviteter att fördriva tiden med 

skapar en bra upplevelse. Maria nämnde att ”det behöver inte vara så stora saker som 

ett speciellt program varje gång, men typ lite småsaker att göra så det blir mer som en 

flygplatskänsla där man kan gå omkring och kolla” och familjen Toivonen menade: 

 

”Att det finns saker att göra, att man inte får tråkigt och så, det var problemet med det 

förra rederiet, det fanns inget att göra. Här finns det ju lite större yta för barnen i alla 

fall. Och sen att man ska ha möjlighet att sitta och att lyssna på musik, att det finns 

något för alla helt enkelt”. 

 

Respondent Citat angående vad som skapar en bra upplevelse på 
båten 

Bengt “Nej men det är ju allting, servicen och musik och 
fönstren som sagt, de kunde bra gärna få tvätta 
fönstren så att man i alla fall såg ut lite. Och så helst 
skulle taxfreeförsäljningen vara tillbaka.” 
 

Alex ”Bara den går i tid och kommer fram i tid så är jag nöjd. 
Good enough för mig.” 
 

Lucas ”Jag tror det är trevlig kundbetjäning och sådär. Att det 
är en trevlig atmosfär.” 
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Julia  ”Ja man får försöka se till att vara på gott humör genom 
att ta med sig lite godis och så, se till att hålla 
blodsockret på lagom nivå.” 

Rebecka ”Ja att man inte ska behöva frysa alltså och vänlig 
betjäning.” 

Frida ”Vi har haft en tidning att bläddra i som underhållning, 
vi har inte så höga krav kanske.” 

5.6.2 Kunders engagemang och medskapande 
När respondenterna pratade kring hur de själva kunde bidra till att skapa sig en bra 

upplevelse på båten så tolkade respondenterna frågan på olika sätt. Några respondenter 

diskuterade kring hur de kunde bidra genom att stötta båten rent ekonomisk genom att 

konsumera mera. Bland annat sa Karin att hon kunde göra sin upplevelse bättre ”genom 

att konsumera det som erbjuds”. Ylva sa ”Det är klart, vi kan bidrag med att åka över 

lite oftare och så, men även att man berättar för andra att det har varit bra och att det 

fungerar bra att åka över ”. Andra tolkade istället frågan till hur de kunde agera som 

bra medresenärer. Julia menade på ”Att man inte stör andra, utan man beter sig icke 

störande” och Tony Strandberg sa ”vi kan bidra med glada skratt och hålla snyggt efter 

oss själva”. Bengt riktade sitt svar mer mot sin relation till företaget ”Ja jag brukar 

själv vara trevlig och se till att byta några ord med personalen. Inte så att man ska vara 

kompisar och sådär[…]utan bara att man lagt märke till varandra”.  Endast några 

respondenter kopplade frågan till sin egen roll i värdeskapandet, men de som gjorde det 

pratade om hur viktigt det var att gå in med en positiv inställning samt att inte ha för 

höga förväntningar. Sandra sa ”Det beror nog jättemycket på inställningen och 

förväntningarna”. Även Camilla Toivonen uttryckte att det berodde mycket på 

förväntningarna: 

 

”[…] Att man har en positiv inställning och inte förväntar sig för någon lyxkryssning 

utan man tänker det som en vanlig Vasabåt, att det är som tidigare. Då blir man inte 

missnöjd heller”. 

 

5.6.3 Vad skapar en bra upplevelse? 
Ett genomgående tema som dök upp när respondenterna pratade om upplevelser det 

varit med om och som gjort avtryck hos dem, var att det ofta handlade om aktiviteter 

där de kände att dem själva var engagerade. Tony Strandberg sa att ”Sol och värme 

kombinerat med idrottsaktiviteter, gärna i kombination med vatten” var något som 

enligt honom kunde bidra till en bra upplevelse. Andra resenärer nämnde även att en del 

av en bra upplevelse berodde på sällskapet eller spänningen i samband med 

upplevelsen. Daniel sa att ”Semester, gänget man var med och äventyrskänslan” var det 

som skapade honom en bra upplevelse, medan Lukas nämnde att ”Självförverkligande, 

spänning och att göra något få människor har gjort” var delar som han ansåg viktiga i 

att skapa en upplevelse som hade det där lilla extra. 

 

Vidare var det även ett fåtal respondenter som pratade om att det var deras 

förväntningar som styrde hur positiv en upplevelse blev. De menade på att då 

upplevelsen överträffade deras förväntningar, så upplevde de att upplevelsen hade det 

där lilla extra. Ylva sa att ”[…]det var också överraskningen att jag inte visste hur det 

skulle vara” som påverkade och som hade bidragit till att skapa det där lilla extra i en 

av hennes tidigare nöjesupplevelser. Även Gustav lyfte fram att överraskningsmomentet 
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var något som kunde förhöja en upplevelse, ”Det var en överraskning alltihop, så det är 

nog en av de häftigaste upplevelserna jag vart med om”. 
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6. ANALYS 
 

I det här kapitlet ämnar vi väva samman teori med vår empiri. För att du som läsare 

lättare skall kunna följa med i vårt resonemang så vill vi återigen påminna om det syfte 

vi arbetat utifrån genom denna studie: ”Att skapa en förståelse för vad som påverkar 

kunders syn på och uppfattning gällande ett återlanserat tjänstevarumärke och hur 

detta påverkar deras tjänsteupplevelse. Vidare kommer vi diskutera kring vilka problem 

och möjligheter ett företag kan stöta på i repositioneringsprocessen”.  

 
 

Vi har valt att dela upp analysen i två teman; repositionering och upplevelser. Vidare 

har vi delat upp repositionering i fyra delar; nystart, tjänstevarumärket, nostalgi och det 

presenterade varumärket. Även upplevelse är uppdelat i fyra delar; upplevelserummet, 

upplevelsen, kundengagemang och känslor. 

 
6.1 Repositionering 
6.1.1 Nystart 
NLC Ferry valde, i och med uppstarten av sitt rederi, att köpa upp och använda sig av 

det gamla varumärket Vasabåtarna. Det här tyder på att företaget vill utnyttja värdet av 

att använda sig av de fördelar som kan komma med att använda ett redan välkänt 

varumärke. Beteendet går i led med teorin som menar att förnya ett redan existerande 

varumärke som är känt hos kunderna oftast är mindre kostsamt och mindre riskfyllt, än 

att arbeta fram en helt ny varumärkesidentitet (Bellman, 2005, s. 218). I situationer som 

denna belyser även teorin att det är viktigt att tänka på att inte gå ifrån företagets och 

varumärkets grundvärderingar i för stor utsträckning i repositioneringsprocessen 

(Emerald, 2008, s. 6). 

 

Flera av respondenterna pratade mycket varmt om de gamla minnen de hade med sig 

från tidigare reseupplevelser med Vasabåtarna och uttryckte i samband med detta en 

förhoppning om att nysatsningen skulle lyckas. De lyfte även fram vikten att själva 

stödja Vasabåtarna genom att utnyttja de tjänster som båten erbjuder dem. Bland annat 

sa Max gällande nysatsningen ”Det är bra att de försöker”, vidare nämnde han att det 

var av vikt att åka med färjan och stötta Vasabåtarna ekonomisk, för att skapa en 

möjlighet till en fortsatt verksamhet. Även Matti och Karin nämnde att de redan valt att 

utnyttja tjänsten flera gånger till följd av att Vasabåtarna tog över och uttryckte att de 

saknat dem under den tiden då ett annat rederi trafikerade sträckan. Det här går i led 

med de fördelar som Bellman (2005, s. 218) lyfter i och med att ett företag återlanserar 

och använder sig av ett tidigare etablerat varumärke. Kunder med positiva erfarenheter 

av den gamla tjänsten väljer som följd av detta att prova den nya tjänsten, vilket ger en 

stark grund att stå på i och med lanseringen av tjänsten. (Bellman, 2005, s. 218) Ur detta 

tolkar vi att kunder med positiva associationer till varumärket från förr dels känner en 

mindre risk att prova tjänsten igen och dels att de går in med inställningen att den nya 

tjänsten även den kommer att vara bra.  

 

När Catarina Fant, marknadsförings- och kommunikationsansvarig på Vasabåtarna, 

berättar om idéerna kring nysatsningen nämner hon att Vasabåtarna kommer fortsätta att 

erbjuda ren transport över Kvarken för pendlare och tungtrafik, detta i linje med det 

förra rederiet. Vidare förklarar Catarina att de vill utöka kundsegmenten och att de har 

för avsikt att utöka tjänsteutbudet och att de därav kommer erbjuda mer aktiviteter 
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ombord på båten. Vad Catarina berättade kan till viss del länkas samman med det 

Kapferer (1997, s. 53-54) säger är viktigt för företag att ta till sig gällande 

repositionering av ett varumärke, nämligen vikten av att behålla grundidén och 

grundtjänsten med varumärket. Genom att ha kvar dessa grunder löper företaget 

nämligen inte lika stor risk att förlora de redan befintliga kunder. Däremot går det att 

utveckla dessa grunder för att kunna nå ut till nya målgrupper som företaget eftersträvar 

att rikta sig emot. (Kapferer, 1997, s. 53-54) Det kan därmed tolkas som att 

Vasabåtarnas arbete går i led med det teorin förespråkar, då de väljer att behålla 

grundtjänsten i form av att erbjuda en smidig transport till de som pendlar och vidare 

bredda andra delar i tjänsteutbudet för att attrahera nya kundsegment. 

 

En sak som Bellman (2005, s. 218) lyfter fram som viktigt, för företag som arbetar med 

ett varumärke och återlanseringen av detta, är att ta reda på vilka kärnvärden som 

varumärket representerar i kunders medvetande och vilken betydelse det har för 

kunderna. Vidare nämner även Kapferer (1997, s. 53) att om ett företag inte utgår ifrån 

dessa kärnvärden kan det bidra till att kunder blir besvikna och tappa tilltron till 

varumärket. När Vasabåtarnas kunder pratade om vad de associerade varumärket till, 

fanns det inga direkta kärnvärden som lyftes fram däremot pratade många om gamla 

minnen från när de åkte som barn eller på så kallade festresor. Det kan därmed tolkas 

som att kunderna ser dessa nöjesupplevelser som en bidragande del till vad de anser att 

Vasabåtarna avspeglar idag. Att kunderna inte nämner några specifika kärnvärden kan 

tolkas som att det inte finns några gamla kärnvärden kopplade till varumärket. Detta kan 

då ses som att Vasabåtarna inte behöver ta hänsyn till några kärnvärden i och med 

repositioneringen. 

 

Ett fåtal respondenter nämnde att de associerade Vasabåtarna till något som speglade 

säkerhet, bland annat Matti sa att han förknippade dem med något ”Pålitligt och 

säkert”. Vidare såg ett flertal av kunderna nysatsningen som något positivt och 

uttryckte en glädje att Vasabåtarna var tillbaka, trots att de i stor utsträckning bara såg 

dem som en transport. Samtidigt påpekade de att Vasabåtarna var ett pålitligare 

transportalternativ i jämförelse med det förra rederiet. Detta går i led med det Schmitt et 

al. (2009, s. 53) säger om att varumärkesrelaterade upplevelser har en tendens att bli en 

del av en persons långtidsminne och att det kan spela en betydande roll när kunden 

utvecklar attityder till varumärket, såsom preferens, trovärdighet, nöjdhet och lojalitet. 

 

Resenärerna ombord på Vasabåtarna hade alla minnen från tidigare erfarenheter av 

varumärket och de flesta kände igen logotypen vid första anblick och sa att de har känt 

till varumärket sedan barndomen. Det tyder på att respondenterna har en hög 

varumärkeskännedom, då teorin menar på att varumärkeskännedomen visar på vilken 

utsträckning de tillfrågade känner igen eller kan namnge ett varumärke efter att blivit 
tilldelade vissa ledtrådar kopplade till det (Berry, 2000, s. 129). Varumärkeskännedom 

sänder även ut viktiga signaler till företag om hur kunder uppfattar dem och kan påvisa 

deras köpintentioner (Wang & Yang, 2010, s. 185). NLC Ferrys VD Reko menar på att 

de har gjort ett strategiskt val när de valt att återuppta varumärket Vasabåtarna, då det är 

viktigt med ett stark och välkänt varumärke. Det kan därmed tolkas som att de i led med 

teorin tror att varumärkeskännedomen kan bidra till en ökad köpkraft hos kunderna. 

 

Wilson et al. (2008, s. 216) menar på att kunders tidigare erfarenheter och förväntningar 

av en tjänst kan komma att påverka deras upplevelse. Har kunder med sig höga 
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förväntningar från tidigare erfarenheter och tjänsten sedan inte lever upp till detta, kan 

det innebära kunderna blir missnöjda. Trots att många respondenter kopplade 

varumärket till minnen från barndomen och till festresor, såg de ändå Vasabåtarnas 

återkomst som något positivt, även fast de nu associerade varumärket mer med 

transport. Det kan därmed tolkas som att teorin och kundernas åsikter i detta fall 

motsätter sig till viss del, då kunderna trots gamla minnen av Vasabåtarna ändå såg 

positivt på deras uppstart, även om upplevelserna idag, inte representerade samma sak 

som förut. Dock visar ett av svaren på det som Wilson et al. (2008, s. 216), nämner, 

angående att kunders tidigare erfarenheter och de förväntningar kan påverka hur kunden 

upplever tjänsten. Rebecka berättade att hon hade varit väldigt positiv till beskedet om 

att Vasabåtarna skulle ta över färjetrafiken över Kvarken igen och att hon hade känt en 

stor lättnad över att slippa det förra rederiet. Dock införlivades inte hennes 

förväntningar utifrån de tidigare erfarenheterna och hon uttryckte en stark besvikelse i 

och med Vasabåtarnas nystart. Det kan därmed tolkas som att huruvida kunders tidigare 

erfarenheter påverkar deras bild av ett varumärke positivt eller negativt i samband med 

en repositionering, kan beror på kunden och dess inställning till den nya tjänsten. Det 

här går i led med det Norman (2004, s. 36) skriver, att det som fungerar för att locka till 

sig en person inte nödvändigtvis fungerar gällande någon annan och att det är viktigt att 

komma ihåg att alla kunder tolkar upplevelser på olika sätt. 

6.1.2 Tjänstevarumärket 
Ett företag strävar efter att ha positiva associationer kopplat till sitt varumärke, då detta 

bygger grunden till ett starkt tjänstevarumärke. Ett starkt varumärke är extra viktigt att 

ha inom servicesektorn, dels för att det inger förtroende gentemot tjänsten och dels för 

att det minskar kundens upplevda risk i och med köp. (de Chernatony & McDonald, 

1998, s 205, 214; Berry, 2000, s. 130). Vasabåtarnas kunder nämnde vid ett flertal 

tillfällen under intervjuerna att de hade med sig mycket positiva minnen från tidigare 

resor med Vasabåtarna och att detta var någonting som skapade en känsla av trygghet 

och säkerhet. Matti och Karin utryckte att de var glada att Vasabåtarna hade kommit 

tillbaka och kände nu sig trygga, eftersom de hade upplevt att det förra rederiets båt var 

av låg standard. Ur detta tolkar vi de kunder som känner en positiv association till ett 

varumärke upplever en minskad risk i samband med köpet. Respondenterna kopplade 

ihop Vasabåtarna med mestadels positiva minnen ifrån barndomen och verkade i hög 

grad ha mest positiva associationer till varumärket. 

 

Ett varumärkes betydelse representeras av den första uppfattningen kunden får i 

medvetandet när denne tänker på ett varumärke (Berry, 2000, s. 129). Som vi tidigare 

nämnt verkar dessa uppfattningar gällande Vasabåtarna vara kopplade till gamla minnen 

vilket väckte positiva känslor och associationer hos kunderna. Bland annat nämnde 

Bengt att Vasabåtarna ingav förtroende till honom som kund.  Det kan därmed tolkas 

som att ett företag kan dra nytta av att starta upp ett varumärke som har en stor 

betydelse för kunderna, då detta kan skapa ett förtroende hos kunderna. 

 

Att fråga vänner och bekanta som redan nyttjat tjänsten om deras erfarenheter kan 

hjälpa kunder att få en egen uppfattning om tjänstekvalitén (Wilson et al., 2008, s. 33). 

Att företaget erbjuder en bra tjänsteupplevelse blir därför extra viktigt då detta kan 

komma att påverka den externa kommunikationen av varumärket (Wilson et al., 2008, s. 

42). I våra intervjuer kom det fram att nästintill alla respondenter kunde tänka sig att 

rekommendera Vasabåtarnas till vänner och bekanta, men då främst som en smidig 
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transport mellan Umeå och Vasa. Detta kan tolkas som att kunderna är nöjda med 

tjänsten sett ur en transportsynpunkt, men att kunderna inte är av uppfattningen att 

Vasabåtarna erbjuder en upplevelse. Detta går emot vad Vasabåtarna, enligt Catarina 

Fant, ämnar erbjuda i och med nystarten. Tittar vi tillbaka på syftet om varför 

respondenterna åkte med båten så kan vi skapa oss en ytterligare förståelse för varför 

kunderna ser på resan som mer en transport. Förutom de som rent jobb- och 

studierelaterat åkte med båten, upplevde vi att de övriga respondenter som åkte över inte 

uppfattade båtresan som en del av deras upplevelse. Det här går i led med det Mossberg 

(2003, s. 77) skriver då hon menar att kunder oftast ser sin upplevelse som avslutad när 

det är dags att bege sig hemåt och att hemresan i stor utsträckning används till att 

reflektera över alla nya intryck från resan, inte för att skapa sig fler.  

 

Bellman (2005, s. 219) nämner att företag genom att anspela på nostalgi kan misslyckas 

med att nå ut till nya kunder, då risken finns att dagens kunder inte var insatta i 

produkten när den först lanserades. Ett fåtal respondenter menade att de enbart tänkte 

rekommendera en kryssning med Vasabåtarna till en specifik grupp av människor, bland 

annat uttryckte Jennifer att hon inte trodde hennes jämngamla vänner skulle uppskatta 

kryssningen. Det kan tolkas som att Vasabåtarna i dagsläget inte erbjuder sina yngre 

kunder den typ av upplevelse de eftersöker i och med nostalgisatsningen, vilket gör att 

dessa inte kommer rekommenderar Vasabåtarna till sina jämnåriga vänner och bekanta. 

Vasabåtarna har dock som målsättning att även nå ut till en yngre målgrupp. 

 

Vidare kom även miljön och upplevelserummet upp när vissa respondenter diskuterade 

kring vilka de kunde tänka sig att rekommendera Vasabåtarna till. Det tyder på att 

Mossberg (2003, s. 138) har rätt när hon menar att upplevelser överlag är svåra att 

förklara, vilket gör att det är vanligt förekommande att kunder diskuterar miljön när de 

berättar om sin upplevelse för andra. Ett flertal av respondenterna nämnde att de tyckte 

att miljön ombord på båten hade vissa brister och att det fanns en del saker som skulle 

kunna förbättras till framtiden.  Daniel sa att miljön påverkade vilken typ av personer 

han skulle rekommendera Vasabåtarna till och menade på att han enbart skulle 

rekommendera båten till bekanta som inte var ute efter någon lyxbåt. Även Tony 

Strandberg påpekade att miljön var något han skulle nämna i sina rekommendationer. 

Det kan därmed tolkas som att det är av vikt för företaget att se till att deras miljö 

ombord återspeglar det som företaget vill kommunicera till kunderna, då miljön är något 

som vissa av deras kunder säger påverkar hur och till vilka de kommer rekommendera 

båten.  

6.1.3 Nostalgi 
Catarina Fant har i en intervju med Totalt Umeå (Forsgren 2013, s. 14-15) uttryckt 

att företaget vill skapa en känsla av nostalgi hos kunderna. Båten som används är en 30 

år gammal passagerarfärja som har trafikerat Kvarken förut och även båten har i syfte 

att anspela på nostalgi.  Genom att anspela på nostalgiska minnen menar Bellman 

(2005, s. 216) att ett företag kan kickstarta ett varumärkes comeback, då dessa minnen 

kan spela en viktig roll i att etablera sig på en marknad. Flera av respondenterna nämnde 

att varumärket Vasabåtarna återspeglar något nostalgiskt och att de många gånger 

associerade varumärket till positiva minnen ifrån barndomen och från förra gången 

verksamheten var igång. Vissa nämnde även mer konkret att varumärket väckte 

nostalgikänslor, ”Nog är det lite nostalgikänsla, så jag tror nog att de riktar sig emot de 

som for över med båten mycket förr och shoppade och handlade taxfree. Att det är den 
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generationen. För man har ju hört om nostalgiresor, att man åker för att uppleva det 

man gjorde förr, eller man skulle vilja uppleva det igen”. Dock menar Bellman (2005, 

s. 219) att nostalgi som marknadsföringsverktyg enbart kommer att fungera så länge 

kunderna inte kopplar ihop den nya tjänsten med det gamla varumärket. Dock tyder 

respondentsvaren ”Det är som att gå tillbaka i tiden lite grann. Som när Vasabåtarna 

körde förut” och ” De har ju som alltid funnits, så det är bra att de är tillbaka” på att 

det är just det gamla varumärket som respondenterna kopplar den nya tjänsten till. Det 

kan därmed tolkas som att NLC Ferry AB Oys strategi att anspela på kunders tidigare 

minnen till varumärket går i led med det teorin anser vara ett bra arbetssätt i samband 

med en återlansering. Vidare kan det även tolkas som att vissa kunder har problem med 

att skilja nysatsningen av varumärket från den gamla bilden de har av Vasabåtarna, 

vilket även det går i led med det teorin lyfter som ett problem när ett företag väljer att 

anspela på nostalgi. Teorin menar vidare att om konsumenter associerar ett varumärke 

för mycket med det förflutna kan det nya företaget behöva lösa detta genom att skaffa 

en ny slogan eller motto och troligen en ny målgrupp. (Bellman, 2005, s. 219) 

6.1.4 Det presenterade varumärket 
Enligt Jewell (2007, s. 232) är en viktig del i arbetet med att repositionera sig att 

ständigt förmedla den nya bild som företaget vill att varumärket ska stå för. Företaget 

kan även vinna stora marknadsandelar genom att lyfta fram de fördelarna som finns i 

förhållande till konkurrenterna, i samband med den nya varumärkespositionen. Dock 

menar Jewel (2007, s. 233, 239) att detta får störst effekt om företaget sänder ut dessa 

fördelar via sin reklam samtidigt som konkurrenterna gör det, för att ännu tydligare 

kunna påvisa skillnaderna mellan dem. Vasabåtarna har som tidigare nämnt ingen direkt 

konkurrens vad gäller färjelinjen mellan Umeå och Vasa, dock svarade ett flertal av 

respondenterna att de jämförde Vasabåtarnas utbud med vad det förra rederiet erbjöd. 

Det kan därmed tolkas som att ett företag kan dra nytta utav att bli jämförda med sina 

konkurrenter oavsett om de är aktiva eller ej i samband med företagets 

repositioneringsprocess. 

 

När respondenterna pratade om den reklam de sett i och med Vasabåtarnas nysatsning, 

var nästan alla överens om att de inte sett särskilt mycket reklam, utan att det mest rört 

sig om information i form av tidtabeller. Det var bara ett fåtal respondenter som kunde 

minnas att de sett reklam som inriktade sig specifikt på det nya tjänsteutbudet. Vidare 

nämnde nästa alla utav respondenterna att de tydligast associerade Vasabåtarna som en 

transport mellan Umeå och Vasa och inte som en upplevelse. Enligt teorin är det av stor 

vikt att ett återlanserat varumärke stöds upp med välutformade reklam och Pr-

kampanjer (Bellman, 2005, s. 219). Vidare menar Palmer (refererad i Bellman, 2005, s. 

215) att det är viktigt att företag arbetar aggressivt med sina reklam- och Pr-kampanjer i 

samband med en repositionering. Detta genom att återupprepa kampanjer med samma 

budskap för att kunder verkligen ska lägga märke till den. Det kan därmed tolkas som 

att det är svårt att få kunder att uppmärksamma de förändringar som gjorts i 

tjänsteutbudet om inte företaget arbetar kontinuerligt med att sprida ut reklam om vad 

de erbjuder för tjänster.  

 

När ett företag bestämmer sig för att genomföra en repositionering är det viktigt att dem 

inte stressar igenom förändringsprocessen utan arbetar med det succesivt både inom 

företaget (Emerald, 2008, s. 7-8) men även med kommunikationen ut till kunderna.  

Catarina Fant nämnde i vår intervju att de väljer att starta igång verksamheten, men att 
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konceptet kommer att skapas allteftersom vilket tyder på att företaget inte vill stressa 

fram ett nytt koncept 

 

6.2 Upplevelsen 
6.2.1 Upplevelserummet och förväntningar 
Som vi redan vet representeras ett tjänstevarumärke inte enbart utav servicen företaget 

erbjuder, utan det är uppbyggt av associationer till hela företaget (Berry, 2000, s. 129). 

Därav blir även tjänstemiljön eller det så kallade upplevelserummet en stor del av hur 

kunderna kommer att uppfatta varumärket och dess tjänstekvalité. Mossberg (2003, s. 

133) menar att hur upplevelserummet är uppbyggt kommer att påverkar vilken bild 

företaget kommunicerar ut till kunden, vilket gör att omgivningen blir en del av det 

presenterade varumärket. Det fanns respondenter som påpekade att det var hål i 

möblerna, att det behövde städas på vissa ställen och att båten var lite rostig och sliten. 

Mossberg (2003, s. 133) säger att saker som möbler, dekor, om det är rörigt eller städat 

påverkar hur kunden ser på företaget gällande seriositet och pålitlighet. Vilket tyder på 

att kundernas bild av Vasabåtarna kan komma att påverkas av vilket skick 

upplevelserummet är i. 

 

Vidare påverkar upplevelserummet människors allmänna uppfattning om platser, 

produkter och människorna som återfinns där. Miljön hjälper med andra ord. kunderna, 

men även personalen att placera företaget rent mentalt i en speciell kategori (Mossberg, 

2003, s. 133; Wilson et al., 2008, s. 246). Många respondenter uttryckte att det inte 

förväntade sig något särskilt när de åkte med båten, utan bara att det skulle vara en 

vanlig Vasabåt. De uttryckte att de inte behövde någon lyxig båt eftersom de enbart 

relaterade sin resa vara till ett smidigt färdsätt mellan Vasa till Umeå. Det tyder på att 

kunderna varken förväntar sig eller placerar företaget i kategorin lyx. Det kan även 

tolkas som att respondenterna även på förhand har en förutfattad mening om hur en 

”Vasabåt” och dess image ska se ut och blev därav inte besvikna. Det går i led med det 

Fernström (2005, s. 93-94 ) menar att imagen kan komma att påverka både kundens 

förväntningar och upplevda erfarenhet.  

 

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna angående båtens miljö var att den var 

rätt sliten, men helt okej och att den i jämförelse med det förra rederiets båt var i bättre 

skick. Vissa kunder uttryckte också att båten gav associationer till 80-talet. Bitner 

(1992, s. 67-68) menar att upplevelserummet är ett sätt för företaget att kommunicera 

vad de står för och att miljön kan hjälpa kunderna att skapa sig en uppfattning och 

känsla om vad tjänsten kommer erbjuda. Det kan därför tolkas som att kunderna 

uppfattar det som att Vasabåtarna inte erbjuder någon lyxig upplevelse. De flesta av 

kunderna hade gått in med uppfattningen om att båten inte var ny och att den därmed 

kunde vara lite sliten och vissa nämnde även att de sett bilder i tidningen på båten. Det 

kan därmed tolkas som att kunderna genom media har skapat sig en uppfattning om vad 

de kan vänta sig av miljön på båten och att de därav inte blev besvikna på båtens miljö. 

Det här stöds av Wilson et al. (2008, s. 65) som menar att explicita löften påverkar 

kunderna i vad de tror de kan förvänta sig och erhålla av service 

. 

Ett företag kan medvetet forma upplevelserummet på ett specifikt sätt och genom det 

styra vilka kunder de vill nå ut till. I samband med prissättning och kommunicerad 
reklam ger upplevelserummet, en bra bild till kunderna om vad de kan förvänta sig av 

tjänsteleverantören (Mossberg, 2003, s. 121). Många respondenter lyfte fram de sänkta 



Examensarbete 30 hp, VT 2013  
Lisa Eklund & Hanna Wallman  

 

69 

  

priserna som en positiv aspekt, i och med att Vasabåtarna återupptog färjelinje. Det här i 

kombination med den uppfattning kunderna tar med sig ifrån tidningsartiklar, där även 

miljön på båten belyses, kan tolkas som att kunderna redan i förväg har skapat sig en 

bild utav vad de kan förvänta sig utav upplevelsen. Vilket gör att vi tolkar det som att 

kunderna går in i upplevelsen med en förutbestämd kvalitetsuppfattning.   

 

Om Vasabåtarna skulle eftersträva att kunderna placerar dem i en annan kategori säger 

Mossberg (2003 s. 110) att ett företag har stora möjligheter att påverka detta utifrån hur 

de formar upplevelserummet. Bitner (1992, s. 68) förstärker detta och menar att ett 

inbjudande upplevelserum kan höja kundnöjdheten, få kunden att vilja stanna kvar, samt 

att de även kan ge ett mervärde till upplevelsen. Genom att medveten utforma 

upplevelserummet på ett specifikt sätt kan företaget styra vilka kunder de vill nå ut till 

(Mossberg, 2003, s. 121). Catarina Fant har uttryckt att Vasabåtarna vill förmedla en 

känsla av nostalgi via båtens utseende.  Det kan därmed tolkas som att de genom att 

använda sig av den gamla båten vill väcka sina kunders gamla och positiva minne från 

när det åkt med båten förut. 

 

När respondenterna pratade om miljön på båten var det några som nämnde den som lite 

sliten med rost här och där och några uppfattade miljön som lite trist, bland annat 

uttryckte Lukas att de borde pigga upp och förnya miljön. Ställer vi detta i relation till 

teorin som menar att interiör och planeringen av miljön fungerar som kommunikation 

emot kunden för hur företaget vill uppfattas och vilka kunder de vill locka till sig 

(Mossberg, 2003, s. 109; Grönroos, 2008, s. 354), så kan det tolkas som att 

kommunikationen som Vasabåtarna sänder ut via sin inredning inte uppfattas som 

speciellt upplyftande eller kopplat till att ha roligt. 

 

Mossberg (2003, s. 134-137) menar även att miljön skapar olika känslor hos kunden. Ett 

upplevelserum kan framkalla känslor såsom glädje och upprymdhet, sprida ett lugn eller 

till och med göra kunder deprimerade och uttråkade. Baserat på de kommentarer 

kunderna uttryckte om miljön i stycket innan så kan det tolkas som att Vasabåtarnas 

miljö påverka kundernas uppfattning om upplevelsen. Vidare nämnde Mossberg (2003, 

s. 134-137) att färger, dekor, musik och andra atmosfäriska faktorer kan påverka 

människors humör på olika sätt.  

6.2.2 Upplevelsen 
En stor del av en upplevelse baseras på hur bra kunden trivs i upplevelserummet 

(Mossberg, 2003, s. 109,120). Kunderna nämnde att en stor yta att röra sig på var viktigt 

för att skapa en bra upplevelse. Det här verkade grunda sig i att ett flertal av kunderna 

funnit den förra båten, som kördes av ett annat rederi, trång vilket gjorde att de förut 

känt sig begränsade gällande att vandra omkring och se sig om på färjan. Det kan 

därmed tolkas som att Vasabåtarna tack vare sin stora yta att röra sig på erbjuder en 

miljö kunderna finner trivsam. 

 

Vidare pratade näst in till alla respondenter om att de såg Vasabåtarna främst som 

transport och att själva upplevelsen först uppstod i samband med att de nått 

slutdestinationen på sin resa. Enligt teorin är det av stor vikt att utforma en trevlig miljö 

och en förutsättning för att upplevelsen skall klassas som bra. Vidare menar även teorin 

att i de fallen kunderna endast ser tjänsten som en nyttotjänst, och inte en 

upplevelsetjänst, påverkar inte lokalens utseende i lika hög grad. (Mossberg, 2003, s. 
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109,120) Därmed kan det tolkas som att kunderna är mer toleranta gällande miljön och 

inte påverkas i samma utsträckning av att de finner det lite rostigt här och var och att 

vissa möbler är trasiga.  Det kan bero på att kunderna bara utnyttjar tjänsten som 

transport och det kan alltså tolkas som att de hade haft högre krav på miljön om de sett 

det som en upplevelsetjänst.  

 

De förväntningarna kunderna tar med sig in i tjänsten bygger till största del på att båten 

ska gå i tid och att servicen ska hålla en högre standard än den som det förra rederiet 

erbjöd. Att förväntningarna är så pass låga trots att många av kunderna hade med sig 

tidigare erfarenheter och positiva minnen från upplevelser med Vasabåtarna kan även 

det tolkas som att många respondenter enbart ser dem som en transport mellan Umeå 

och Vasa. Det här motsätter sig till viss del det Wilson et al. (2008, s. 216) skriver om, 

vilket menar på att kunders förväntningar på en tjänst bygger på deras tidigare 

erfarenheter. Dock menar Grönroos (2008, s. 108) på att kunder utgår från att deras 

uttalade förväntningar tillgodoses i och med att de väljer att utnyttja en tjänst, och det 

kan där med tolkas som att kunderna kan komma att lägga stor vikt på att båten går i tid 

när de utvärderar tjänsten i efterhand.  

 

Ett upplevelserum bör utformas och planeras så att interaktioner med både personal och 

övriga kunder fungerar tillfredsställande (Mossberg, 2003, s. 120), vad som är 

tillfredställande varierar givetvis av tjänstens syfte. Kunderna antyder att de trivs med 

utformningen av båten att det finns mycket plats så att de kan välja när de vill 

socialisera, men att de även kan dra sig undan och hitta en egen hörna när de är trötta 

eller av andra orsaker känner att de vill hålla sig för sig själva. Dock är alla 

respondenter överens om att det finns för få bekväma vilstolar att sitta i och några 

kunder påpekade att båten uppfattades som kall. Teorin påvisar även att 

upplevelserummet påverkar kunderna även på fysiska plan då Mossberg (2003, s. 138) 

tar upp att exempelvis hög musik kan leda till huvudvärk, temperaturen kan få oss att 

frysa eller svettas, dålig luft göra oss trötta, obekväma sittplatser kan leda till missnöje. 

Det kan därmed tolkas som att de få vilstolarna och den kyliga temperaturen ombord på 

båten kan bidra till att skapa ett missnöje hos kunderna, även om de för tillfället ändå 

känner sig relativt nöjda. Vidare kan vi även genom att titta till både hur kunder ser 

tjänsten och miljön, tolka det som att även om Vasabåtarna vill erbjuda kunderna något 

mer en bara en smidig transport över, speglas det inte ombord.   

 

Vidare kan det tolkas som att personalens brist på interaktion med kunderna kan 

påverka varför kunderna ser resan som mer utav en transport än en upplevelse. Enbart 

ett fåtal av respondenterna nämnde personalen som en del av sin upplevelse ombord, 

vilket kan tolkas som att personal inte påverkar kundernas upplevelse i stor grad. de 

Chernatony & McDonald (1998, s. 105) nämner att interaktionen mellan personal och 
kunder har en stor del i hur en kunds upplevelse formas. Det kan däremot tolkas som att 

kundernas upplevelser ombord på båten indirekt påverkades av personalen, eftersom att 

flera av respondenterna nämnde det som negativt att då det inte var städat och inte fanns 

tvål på toaletterna under resan.  Enligt James och Mona Fitzsimmons (2000, s, 34) är det 

är viktigt att företag erbjuder kunder ett upplevelserum som uppmuntrar till aktiviteter, 

samtidigt är det personalens uppgift att utbilda kunderna gällande vilka normer och 

regler företaget vill att de skall förhålla sig till i upplevelsen. Ur detta kan det tolkas 

som att personalen i och med sina brister i renhållningen misslyckas att påvisa kunderna 

om vikten att hålla undan efter sig. 
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Vidare nämner teorin att en viktig del i att skapa en bra upplevelse för kunder är att 

erbjuda ett upplevelserum där de kan känna sig fria att bara vara, men även att det ska 

finnas aktiviteter för kunderna att sysselsätta sig med. Dessa aktiviteter kan även bidra 

till att kunderna väljer att stanna längre. (Pine & Gilmore, 2011, s. 45-64) Ett flertal av 

respondenterna nämnde att det under sin resa hade med sig egna saker att sysselsätta sig 

med. Några hade med sig korsord och andra hade med sig böcker för att kunna fördriva 

tiden på ett lättsamt sätt under resan. Det kan därmed tolkas som att det inte fanns 

tillräckligt med aktiviteter ombord för att skapa en bra upplevelse. Vidare kan det även 

tolkas som att kunderna känner att det är viktigt att det finns saker att gör ombord då 

resan är för lång för att bara sitta av tid. 

 

Vi kan ur respondenternas svar tolka att synen på andra medresenärer skiljer sig åt, 

vissa är inte brydda av medpassagerare alls och vissa uppskattar någon att socialisera 

med, men överlag är kunderna av uppfattningen att medresenärer har olika betydelse för 

olika upplevelser. Vid mer nöjesrelaterade upplevelser efterfrågas medresenär. Men 

även under resan sett som en transportupplevelse tolkar vi att respondenterna inte vill 

känna sig ensamma på båten och ändå uppskattar andra personer ombord. Detta går i led 

med vad Mossberg säger (2003, s. 152-153) om att andra kunder antingen kan höja eller 

förstöra en kundsupplevelse, detta beror av vad kunden har för syfte med upplevelsen 

och vad den är ute efter med tjänsten. Fitzsimmons och Fitzsimmons stärker detta 

genom att förklara att en social gemenskap är en viktig del i upplevelser.  
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7. SLUTSATS 
 

I detta kapitel ämnar vi dra slutsatser från den analys vi presenterat i det föregående 

kapitlet. Vi har valt att dela in slutsatsen på ett liknande sätt som analysen för att göra 

det lättare för dig som läsare att följa med i våra resonemang. Vårt syfte med studien är 

att skapa en förståelse för vad som påverkar kunders syn på och uppfattning om ett 

återlanserat tjänstevarumärke och hur detta påverkar deras tjänsteupplevelse. Vidare 

kommer vi diskutera kring vilka problem och möjligheter ett företag kan stöta på i 

repositioneringsprocessen. Genom att redogöra för detta ämnar vi svara på vår 

problemfrågeställning som följer nedan. Sist i kapitlet finner du specifika 

rekommendationer till Vasabåtarna men även förslag till framtida forskning inom 

ämnet. 

 

“Hur uppfattar kunderna varumärket Vasabåtarna och dess tjänsteupplevelse i 

samband med nystarten av verksamheten?” 

 
 

7.1 Nystarten 
Studiens resultat visar på att NLC Ferry kan vinna stora fördelar i och med att de köpt 

upp rättigheterna till varumärket Vasabåtarna. Detta eftersom det kan bidra till en stor 

kostnadseffektivitet i samband med uppstarten av verksamheten, eftersom kunderna 

redan känner till varumärket. Därmed kan företaget spara in pengar på att inte behöva 

etablera ett nytt varumärke. Vår studie visade på att de flesta kunderna i dagsläget hade 

positiva associationer till varumärket, vilket vi anser kan var en stor fördel för 

Vasabåtarna då det kan bidra till att deras gamla kunder känner sig tryggare och det 

främjar deras vilja att utnyttja tjänsten. 

 

I studien framkom även att kunderna inte särskiljer tjänstevarumärket och företaget. 

Många kunder hyser nämligen starka förhoppning om att NLC Ferrys nysatsning skall 

lyckas och kunderna gör ingen skillnad på företag och varumärke. Kundernas känslor 

och associationer tyder nämligen på att de uppfattar det som att det är samma 

verksamhet som är tillbaka och inte att det är ett tjänstevarumärke som är återlanserat. 

Kunderna verkar även ha förstått vikten av att ha tillgång till en bra transportmöjlighet 

för att stärka de båda länens välfärd, då det skapar möjligheter till fler jobbtillfällen 

samt att det gynnar förutsättningarna för export och import. Vidare bottnar kundernas 

förhoppningar om att nystarten skall lyckas, i att de uppfattade det förra rederiets 

tjänsteutbud och service som undermåligt. Vi tolkar kundernas stöttande och positiva 

inställning till Vasabåtarnas nystart som ett tecken på lättnad och att kunderna känner en 

stark förhoppning om att nya tider väntar. Dessa förväntningar om bättre tider grundar 

sig i att kunder enbart har positiva associationer och minnen med sig från tidigare 

tjänsteupplevelser med Vasabåtarna. Frågan är dock hur länge företaget kan dra nytta av 

kundernas missnöje gentemot det förra rederiet, det vill säga hur länge kommer det 

fungera som en måttstock som Vasabåtarna tjänst bedöms emot. Vi är nämligen av 

uppfattningen om att de brister som kunderna upplever i dagsläget kan komma att bli 

bedömda mer kritisk ju längre tiden går från det att Vasabåtarna tagit över färjetrafiken.  

 

Vidare har vi i vår studie funnit att många kunder inte sett särskilt mycket reklam 

gällande vad Vasabåtarna vill erbjuda dem i och med nystarten, många menade mest på 

att det bara sett reklam som anspelat på fakta kring avgångarna och att Vasabåtarna var 
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tillbaka. Den bristande reklamen, gällande det nya tjänsteutbudet, kan till viss del bero 

på att NLC Ferrys AB Oy valde att starta upp sin verksamhet utan ett färdigt koncept. 

Det leder till att ett flertal av kunderna inte är riktigt medvetna om vad Vasabåtarna 

erbjuder i och med nystarten. Detta har gjort det svårt för kunderna att bilda sig en 

uppfattning om vad nystarten innebär och de kan därav bara associera till hur 

upplevelsen var förr. 

 

Ett flertal av respondenterna lyfte fram att de kopplade Vasabåtarna till gamla minnen 

och nostalgi. Det här kan ställa till med problem för företag som väljer att återlansera ett 

gammalt tjänstevarumärke, men som inte vill kopplas samman med dess gamla 

värden. I Vasabåtarnas fall vill dock företaget anspela på nostalgi och de kan därmed 

dra nytta av att de flesta av deras kunder associera dem med gamla och positiva 

minnen.  Teorin lyfter fram att är skillnad på att anspela på nostalgi i jämförelse med att 

få kunderna att uppfatta det som de återgår helt och hållet till hur det var förut. Det kan 

därför antas vara en hårfin gräns att anspela på nostalgi och få kunderna att helt 

sammankoppla nysatsningen med den gamla verksamheten. Vårt resultat visar på att 

Vasabåtarnas kunder kände sig nostalgiska i samband med deras resa men att de 

samtidigt var medvetna om att det aldrig kommer bli som förr och de hade därmed 

överseende att båtens tjänsteutbud inte erbjöd samma saker som under storhetstiden.  

 

Att anspela på nostalgi kan dock ha sina nackdelar, speciellt om dagens kunder aldrig 

var riktigt insatta i produkten när den först lanserades, vilket är fallet för Vasabåtarnas 

yngre resenärer. De yngre resenärerna menade på att de inte skulle rekommendera 

Vasabåtarna till jämngamla, då de inte uppfattade att kryssningarna tilltalade deras 

målgrupp. De sa att de enbart skulle rekommendera båten som en smidig transport och 

tipsa om hur lätt det var att komma till Umeå. Vasabåtarnas nostalgikoncept verkar 

därmed vara mer tilltalande för de äldre resenärerna. Catarina Fant nämnde dock i vår 

intervju med henne att de hade för avsikt att även nå ut till yngre ungdomar som var 

intresserade av festresor. Våra resultat visar dock att Vasabåtarna idag inte erbjuder det 

de yngre resenärerna efterfrågar och de har därför ett viktigt arbete framför sig.  

 

7.2 Tjänstevarumärket 
Vi kan ur vår studie utläsa att kunderna har en hög varumärkeskännedom, men att denna 

enbart är kopplad till när varumärket var i bruk förra gången.  Kunderna har med andra 

ord inte hunnit skapa sig någon ny bild av varumärket vilket gör att de kopplar det till 

gamla associationer, vilket på samma gång ger oss en indikation till hur kunderna 

uppfattade tjänstevarumärket då. Alla respondenter utom Lukas hade nämligen minnen 

ifrån tidigare erfarenheter av varumärket och de kände igen logotypen vid första 

anblick. Respondenterna har känt till varumärket sedan barndomen vilket gör att de 

flesta kopplar ihop associationerna och känslorna gällande varumärket till barndomen 

eller tidigare resor mellan 70- och 90-talet. Alla respondenter uttryckte enbart positiva 

minnen och associationer till varumärket, vilket antagligen gör att de gamla kunderna 

upplever en mindre risk att konsumera upplevelsen igen. Kunderna bär nämligen med 

sig ett förtroende för Vasabåtarna, speciellt i relation till förra rederiet. Den positiva 

bilden kunderna bär med sig av det gamla varumärket kan dock leda till en besvikelse, 

om inte NLC Ferry lever upp till dessa positiva associationer. Detta är en risk som 

skulle kunna minska om NLC Ferry istället hade startat upp verksamheten i ett helt nytt 

namn, eftersom kunderna då inte har med sig samma förväntningar och positiva minnen 

in i tjänsten. 
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7.3 Båtupplevelsen 
Vi har i vår studie sett att de flesta av respondenterna först och främst ser Vasabåtarna 

som en smidig transport över Kvarken och att de anser att upplevelsen startar först när 

de nått målet med sin resa. En resenärs syfte med resan påverkar hur denne bedömer sin 

upplevelse och vad den förväntar sig för typ av service ombord. Några av de 

respondenterna vi pratade med befann sig på båten av pendlingsskäl vilket gör att det 

faller sig naturligt att de ser båten som en transport. Problemet ligger därmed i hur 

Vasabåtarna ska kunna få de resenärer som åker med båten av andra skäl än pendling att 

uppfatta båten som en del av deras reseupplevelse. I dagsläget nämnde de respondenter, 

som åkte med båten på grund av att de varit på semester eller en weekend i någon av 

städerna, att de bara såg båten som ett transportmedel för att ta sig till sitt resmål.  

 

Vi tolkar det som att Vasabåtarnas kunder har en vilja att aktivera sig under resan, då vi 

såg att många respondenter tog på sig rollen att underhålla sig själva under resan och de 

hade med sig böcker, filmer och korsord för att fördriva tiden. En av respondenterna 

nämnde att det förra rederiet faktiskt erbjöd sina resenärer möjlighet att se en film under 
resan. Andra saker som respondenterna lyfter fram som skulle kunna bidra till en bättre 

upplevelse ombord var ett större utbud i cafeterian och restaurangen. Det här är något 

Vasabåtarna kan dra nytta av då resultaten visar på att kunderna skulle uppskatta om de 

erbjöd mer aktiviteter ombord. Med mer aktiviteter ombord skulle känslan om att båten 

bara är en transport kunna överbryggas och vi tror att fler skulle se resan som en 

upplevelse  

 

Genom de resultat vi fått fram i vår studie upplever vi att kundernas positiva minnen 

och associationer gör att de har större överseende för de bristerna de har uppfattat i 

samband med sin resa. En bidragande orsak till detta kan vara att kundernas starka 

relation till Vasabåtarna gör att de upplever det som att det är en kär gammal vän som är 

tillbaka och de vill därmed inte vill kritisera nystarten på grund av en rädsla att detta på 

något sätt kan komma att skada verksamheten. De lyfter istället fram vikten av att nyttja 

det som erbjuds för att NLC Ferry AB Oy ska kunna fortsätta att bedriva färjetrafiken. 

Vidare visar resultaten även på att kunderna använde det förra rederiet som måttstock, 

istället för att jämföra uppstarten med hur det var sist Vasabåtarna trafikerade linjen. 

Detta tror vi bidrog till att kunderna inte hade så höga krav på tjänsten och på vad den 

erbjöd. Respondenterna uttryckte att så länge Vasabåtarna var bättre än det förra 

rederiet var de nöjda.  

 

Vi kan slutligen konstatera att de flesta respondentera ändå har för avsikt att 

rekommendera deras vänner och bekanta att åka med Vasabåtarna, men i första hand 

som transport och inte för båtupplevelsen. Vi anser att det ytterligare visar på att 

kunderna inte ser båten som en upplevelse utan bara som ett färdmedel.  

 

7.4 Personal och medresenärers inverkan 
I vår studie nämnde endast ett fåtal av respondenterna personalen i samband med sin 

upplevelse ombord, vilket vi tror grundar sig i att alla kunder har olika förväntningar om 

personalens roll och därmed förväntar sig olika grad av personalnärvaro. De två 

respondenter, som nämnde personalen som en del av deras upplevelse, hade skilda 

uppfattningar. Den ena menade att personalen påverkade upplevelsen positivt och den 

andra att de påverkat negativt. Upplevelsen av interaktionen mellan kunderna och 

personalen kan därför anses påverkas av kundernas medhavda förväntningar och vilka 
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krav de ställer på Vasabåtarnas personal. Det krävs därmed att personalen är medvetna 

om deras inverkan på kunderna och deras upplevelser ombord på båten. En annan 

upptäckt i vår studie var att många kunder indirekt påverkades av personalen, då ett 

flertal nämnde att det störde sig på att det på vissa ställen var ostädat och att det 

saknades papper på toaletterna. Det här är något som ligger på personalens ansvar och 

det gör därmed att de påverkar kundernas upplevelser ombord, även om kunderna inte 

själva uttrycker personalens inverkan i klarspråk.  

 

Vi fann i vår studie att de flesta av respondenterna uppskattar att det är mycket 

människor ombord på båten bara de inte uppträder störande. Vissa respondenter lyfte 

fram att hur mycket de påverkas av andra resenärer berodde på vilket syfte de hade med 

resan. Det ansågs som något positivt med mycket resenärer vid de tillfällen det erbjöds 

någon form av event ombord, men när de åkte sena kvällar i transportsyfte och då de 

kände sig trötta, fick det gärna vara mindre resenärer. Det visar tydligt på att även 

medresenärernas påverkan till stor del beror på vilket syfte kunden har med sin resa.  

 

7.5 Upplevelserummet och förväntningar 
Upplevelserummet utgör en viktig faktor för kundupplevelsen, då miljön påverkar 

kundens förväntningar av en tjänst. Att kunderna tar upp att möblerna är slitna och 

trasiga men samtidigt uttrycker att det är okej, bidrar till att vi tror att kunderna genom 

första anblick av miljön inte klassificerar båtresan som en upplevelse. Om inte kunderna 

finner att miljön bjuder in till en upplevelse, kommer de inte heller att se på resan som 

en upplevelse. Vi tror därmed att så länge Vasabåtarna inte förändrar miljön ombord 

kan de inte heller förvänta sig att kunderna ser på resan på något annat sätt 

 

Vidare visar resultaten i vår studie på att biljettpriserna var något som kunderna ansåg 

värt att nämna till andra som funderade över att åka med båten. Kunderna ansåg att 

priserna för att åka över med båten kändes mer rimliga nu, i jämförelse med det förra 

rederiets priser, där både båten och upplevelsen uppfattades vara av lägre standard än 

vad som erbjuds idag.  Det tror vi kan bidra till att kunderna inte ställer högre krav på 

Vasabåtarna än att de erbjuder en smidig transport, eftersom pris många gånger är en 

indikator på vad som kan förväntas av en tjänst. Vi tror därav att kunderna kan ha svårt 

att ta till sig att de nu för ett lägre pris kan förvänta sig mer än en transportupplevelse.  

 

Utöver de ovannämnda resultaten, visar även vår studie att respondenterna i stor 

utsträckning ämnade lyfta fram miljön ombord då de berättade om reseupplevelsen för 

vänner och bekanta. Det här är något som både kan ses som positivt eller negativt ur 

Vasabåtarnas synvinkel. Eftersom många respondenter inte tyckte att miljön speglade 

något mer än en transport bidrar det till att deras rekommendationer inte kommer vara 

särskilt högtravande, vilket gör att de som blivit rekommenderade att åka med båten inte 

kommer skapa sig några höga förväntningar. Det resulterar i att Vasabåtarna enklare 

kommer kunna leva upp till dessa kunders förväntningar. Problemet som skulle kunna 

uppstå är dock om kunderna i konversationer angående båten inte beskriver miljön som 

positiv eller bara nämner båten som en transport. Detta kan göra att potentiella kunderna 

därmed kan bli tveksamma inför att testa tjänsten eller i värsta fall väljer att avstå att åka 

på en kryssning. Vi är därmed av tron att miljön är en viktig faktor för Vasabåtarna att 

arbeta vidare med om de vill få kunderna att se dem som något mer än bara en transport. 
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7.6 Teoretiskt bidrag 
De slutsatser vi kommit fram till visar på studiens teoretiska bidrag baseras på vår 

undersökning och analys gällande vilka problem och möjligheter som kan uppstå i 

samband med ett återlanserat varumärke. Vi kan ur denna studie, för att återkoppla till 

problemformulering och syfte, konstatera att ett problem med att återlansera ett 

tjänstevarumärke är att kunder sällan särskiljer på företag och varumärke. Vi uppfattade 

nämligen i denna studie att kunderna var av tron att det var Vasabåtarna som företag 

som kom tillbaka och inte enbart tjänstevarumärket i sig. Kunderna reflekterade inte 

över att det var ett nytt rederi som tagit över verksamheten utan förväntade sig en 

liknande service och tjänsteutbud som förra gången varumärket var i bruk. Det kan 

bidra till att förtaget och kunderna har olika uppfattningar om vad varumärket 

representerar vilket även kommer att påverkar kundernas tjänsteupplevelse.  

 

Tidigare forskare har lyft att det varit viktigt för ett företag att bibehålla dess grundidé 

och grundkonceptet i samband med en återlansering av ett gammalt varumärke 

(Kapferer, 1997, s. 53, 334; Emerald, 2008, s. 6-7). Vi har i vår studie funnit att 
kunderna inte skiljer på tjänstevarumärket och företaget, vilket innebär att det inte 

verkar ha någon betydelse för kunderna ifall det är de tidigare ägarna eller helt nya 

ägare som återlanserar tjänstevarumärket. Det tyder på att det kan vara en bra idé att 

investera i ett redan etablerat tjänstevarumärke. Det är dock viktigt att inte förändra 

konceptet i allt för stor utsträckning utan erbjuda kunderna något de känner igen och 

känner sig trygga med. Vidare har vi sett att företag som väljer att återlansera ett 

tjänstevarumärke på en marknad, där kunderna är missnöjda med nuvarande eller före 

detta aktörer inom samma tjänst, kommer kunna dra nytta av detta. Detta eftersom det 

kan bidra till att ytterligare förstärka de positiva känslor och associationer som kunderna 

bär med sig relaterat till det gamla tjänstevarumärket. 

 

Vi har vidare även funnit empiriskt stöd i det problem som Bellman (2005, s. 219) lyfter 

fram gällande att satsa på nostalgi i samband med en återlansering., då vi med denna 

studie konstaterat, att anspela på ett nostalgikoncept som marknadsstrategi enbart 

fungerar på de tidigare kunder som idag vill uppleva det samma som de gjorde förut. De 

yngre kunderna som enbart har barnminnen relaterat till varumärket är inte intresserade 

att uppleva gamla barndomsminnen igen, då de idag är unga vuxna och har nya 

preferenser. 

 

7.7 Rekommendationer till Vasabåtarna 
Vasabåtarnas bör fortsätta att bygga på de aspekter som kunderna upplever som 

värdefulla för tjänsten. Kunderna anser idag att Vasabåtarnas image förmedlar 

pålitlighet, en smidig och prisvärd transport samt en bra förbindelse mellan Finland och 

Sverige, inte bara Umeå och Vasa. Vasabåtarna har därför goda förutsättningar att 

använda sig av dessa ovannämnda faktorer när det utformar sina reklambudskap för att 

ytterligare förstärka kundernas uppfattningar om dem. Det är dock viktigt att de i 

reklamen inte lovar saker som de sedan inte kan hålla. Det är även viktigt att företaget 

är noga med att informera sina kunder om situationen om de stöter på hinder som 

påverkar tjänsteleveransen, då detta kan mildra kundernas missnöje över situationen.  

Kunderna efterfrågar ett större utbud i restaurangen, då vardagsmat inte ger den där äkta 

kryssningskänslan.  Det råder ett stort intresse för mat i dagens samhälle, vilket gör att 

vi tror att speciella temakryssningar med mat i fokus skulle kunna vara ett lyckat 

koncept att satsa på. Då vissa respondenter uttalade att de saknade känslan av hav så 
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kanske en skaldjurskryssning kan vara ett passande tema. Vad utstrålar hav mer än en 

skaldjurskryssning? 

 

När ett företag vill ändra den kommunicerade bilden av sitt tjänstevarumärke och som i 

Vasabåtarnas fall där företaget vill nå ut till en ny målgrupp, är det av stor vikt att 

företaget aktivt arbetar med sitt tjänstekoncept så att detta stämmer överens med den 

nya kommunicerade bilden de använder sig av. I dagsläget anspelar Vasabåtarna mycket 

på nostalgi vilket kan vara bra när syftet är att nå en äldre målgrupp som åkt förut. För 

att kunna nå ut till den yngre målgruppen, som har svårt att relatera till minnena till 

annat än sin barndom, anser vi dock att det är viktigt arbeta med specifika event som 

passar för ungdomar och tydligt särskilja dem från nostalgikonceptet. Vad detta koncept 

skulle kunna vara är något vi överlämnar till Vasabåtarna att ta reda på, förslagsvis med 

hjälp av kundundersökningar. 

 

En annan sak Vasbåtarna bör tänka på är att det kan vara svårt att försöka ändra på 

kundernas tidigare uppfattningar gällande vad varumärket står för. Eftersom många har 

minnen kopplade till varumärket, kan detta leda till att kunderna i samband med att 

företaget nu börjar erbjuda mer nöjeskryssningar kommer bedöma dessa utifrån hur 

kryssningarna var med det förra rederiet som använde varumärket Vasabåtarna.  Om 

NLC Ferry AB Oy istället hade valt att starta upp verksamheten med ett nytt varumärke 

hade företaget, haft större möjligheter att marknadsföra sig som någonting nytt och 

oprövat. Eftersom kunderna då inte hade haft några förväntningar eller uppfattningar om 

vad tjänsten kommer att erbjuda. Det bör dock nämnas att detta är något som NLC Ferry 

AB Oy redan tagit till sig och de har i slutskedet av vår studie valt att byta 

varumärkesnamn och de går numera under namnet Wasaline. Syftet med namnbytet var 

att kunna nå ut till en större målgrupp samt att namnet är mer internationellt gångbart 

(Wallin, 2013).  

 

Känslan av att befinna sig på havet var även något som vissa respondenter framhävde 

som något de saknade ombord på båten. Vi tror att den känslan är något Vasabåtarna 

skulle kunna anspela på i större utsträckning, då detta är ett tydligt sätt att särskilja sig 

från andra transportalternativ. Det kan börja med att bygga vidare på de delarna som 

redan idag är bra. Utformningen av lokalerna anser vi vara bra, då de flesta sittplatserna 

finns i anknytning till fönster vilket kan bidra till att förhöja känslan av att befinna sig 

på havet hos kunderna. Ett tips kan därmed vara att tvätta fönstren för att ge en 

förutsättning till bättre utsikt för kunderna. Vasabåtarna kan även gå så långt att de 

lyssnar på Tony Strandbergs förslag om att erbjuda en spa-avdelning med en bastu som 

erbjuder havsutsikt. Det skulle innebära att kunderna skulle kunna aktivera sig samtidigt 

som de kan njuta av den ovanliga utsikten ett öppet hav ändå erbjuder.  

 
Tillslut bör Vasabåtarna bestämma sig för om de vill uppfattas som transport- eller 

upplevelseindustri, då inredningen på båten verkar utstråla en känsla av att de befinner 

sig någonstans mittemellan. Ett sätt kan vara att, de för de resenärer som vill nyttja 

båten mer som en transport, ser till att utöka antalet bekväma vilstolar, då detta var en 

återkommande önskemål ifrån kunderna. För att uppfattas mer som en upplevelse tror vi 

att personalen bör bli mer synliga ombord och vara aktivare i interaktionen med 

kunderna. Lyckade interaktioner mellan personal och kunder stärker även de positiva 

associationerna kunderna har till tjänstevarumärket.  
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7.8 Förslag till framtida forskning, 
Vi har i och med vår studie funnit vissa områden vi anser vara intressant att undersöka i 

framtida forskning. En sak som vi anser vore intressant att undersöka är om kunderna i 

samband med att Vasabåtarna nu blivit Wasaline, tar med sig de positiva minnena och 

associationerna de har gällande Vasabåtarna och även applicerar dessa på det nya 

varumärket Wasaline. Kan ett företag som startar upp sin verksamhet med ett 

återlanserat gammalt välkänt tjänstevarumärke, men som sedan byter ut detta mot ett 

nytt, fortfarande dra nytta av de positiva associationer som var kopplat till det förra 

tjänstevarumärket? En vidare inriktning på det här forskningsområdet skulle kunna vara 

att studera hur länge ett företag kan anspela på missnöjet gentemot en tidigare 

tjänsteutövare. Vi märkte att kunderna i denna studie nästan uteslutande gjorde sina 

jämförelser med den tidigare tjänsteleverantören.  Det gjorde att kunderna ställde sig 

väldigt positiva till det nya företaget. Det vore därför intressant att undersöka hur länge 

dessa negativa associationer kunder har från en tidigare erfarenhet kan lyfta ett annat 

företags tjänstupplevelse. 

 
Vi anser även att det vore intressant att studera ett tjänstevarumärke, där det hunnit gå 

en tid sedan återlanseringen skett. Detta för att kunna undersöka om kunders 

uppfattning gällande tjänstevarumärket skiljer sig åt i jämförelse med hur uppfattningen 

var vid uppstarten. Har kunderna fortfarande med sig de gamla associationerna eller har 

dessa helt bytts ut till nya. För att kunna utföra en sådan studie tror vi dock att det krävs 

ett tidsintervall på minst ett år.  Det är även viktigt att undersökningarna inte påbörjas 

för lång tid efter återlanseringen av tjänstevarumärket har skett.  

 

Då vi i början av denna studie var av tron att kunderna såg på denna kryssning som mer 

utav en upplevelse, var vår utgångsstrategi att undersöka om företag via 

upplevelsedesign kunde förbättra kunders upplevelse och om detta kunde öka värdet på 

tjänstevarumärket. Det här är något vi fortsatt finner vara intressant och ser därmed 

gärna att andra forskare väljer att belysa detta i deras framtida studier. Vidare ser vi 

gärna att framtida forskning kommer med rekommendationer och arbetssätt för hur 

företag kan använda sig av upplevelsedesign, då vi fann att detta forskningsområde var 

begränsat.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
 

I detta kapitel ämnar vi diskutera kring våra val och genomförandet av studien, för att 

ge dig som läsare chansen att själv avgöra trovärdigheten samt pålitligheten gällande 

denna studie och de resultat vi har kommit fram till.  

 
 

Syftet med denna studie är som med all forskning, som Merriam uttrycker det (1994, s. 

174) att producera giltiga och hållbara resultat där etisk hänsyn tagits. Validitet kan ses 

som överordnat reabilitet enligt Svensson & Starrin (1996, s. 209) och om validiteten i 

ett arbete är god är således även reabiliteten det, men är reabiliteten god är detta dock 

ingen garanti för att arbetet har hög validitet. Eftersom olika studier utförs på olika sätt, 

finns det även olika krav och normer för att mäta reabilbitet och validitet. Om syftet 

med en studie är att skapa förståelse ser således kriterierna annorlunda ut jämfört med 

när en hypotes prövas (Merriam, 1994, s. 176).  I denna studie har vi därav utgått ifrån 

kriterier som är vanliga att diskutera i en fallstudie och dessa har vi valt att dela upp 

under rubrikerna pålitlighet och äkthet. 

 

8.1 Pålitlighet 
Pålitlighet handlar om hur mycket logik och sammanhang studiens resultat har, vilket 

kan stärkas genom att forskaren klargör vilka utgångspunkter och vilket teoretiskt 

perspektiv som styrt undersökningen. Detta gör forskaren genom att noga redovisa 

tillvägagångssättet i studien, samt att tydligt visat på hur de kommit fram till resultatet i 
studien. (Merriam, 1994, s. 194) Pålitlighet kan i kvalitativa studier jämföras med 

sanningskriteriet reabilitet som används vid kvantitativa studier (Bryman, 2008, s. 355). 

 

Vi anser att vi i kapitel två och fyra tydligt visat på, utifrån vilka teorier vi har byggt vår 

förkunskap samtidigt som vi påvisat att denna även legat till grund till hur vi utformat 

vår intervjuguide. Vidare anser vi att vi på ett tydligt och klargörande sätt har guidat 

läsaren genom det praktiska utförandet av denna studie. Genom att lägga mycket vikt på 

att till stor del använda citat genom hela empirin vill vi visa att det är just 

respondenternas svar vi har tolkat våra resultat på. Detta anser vi, tydligt visar på att vi 

redogjort för hur vi kommit fram till de slutsatser vi presenterar.  

 

Gällande att styrka och konfirmera studiens resultat som tillförlitlig menar Merriam 

(1994, s. 50-51) att fokus bör riktas mot forskaren som genomfört studien, då denna är 

en viktig del vid insamlandet av data eftersom forskaren, via personliga värderingar 

eller via mänskliga misstag kan komma att påverka tolkningen av resultatet. Alternativt 

kan forskaren medvetet styra forskningen utefter egna intressen och preferenser 

(Merriam, 1994, s. 50-51). Vi har genom vår analysprocess uteslutande båda två varit av 

samma uppfattning då vi tolkat svaren vilket tyder på att vi som två skilda personer har 

samma uppfattning om en tolkning. Detta anser vi vittnar om trovärdighet och att vi 

tolkat datan utifrån den teoretiska kunskap vi anskaffat oss i denna studie och inte lagt 

in våra egna värderingar i analysen. Dock är vi medvetna om att vår gemensamma 

förförståelse från att ha läst Service Management-kurser omedvetet kan ha påverkar 

våra värderingar.  

 

Vi anser oss ha varit så pass objektiva som det går att vara med ett hermeneutiskt 

synsätt. Vidare reflekterade vi över hur annorlunda respondenterna har svarat på 
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frågorna gentemot hur vi trodde att de skulle svara. Vi har således hållit våra egna 

uppfattningar utanför studien och de resultat vi redovisar har enbart byggt på de svar vi 

fick in via vår data. Vi anser även att det faktum att vi inte skriver på uppdrag eller på 

något sätt finner något personligt intresse av att komma fram till ett visst resultat stärker 

pålitligheten i studien. Detta har vi även tydligt redovisat genom att i analysen lägga 

tyngdpunkten på detsamma som respondenterna lade vikt på under våra intervjuer.  

 

Vi anser att vi tydligt styrkt och konfirmerat dels studiens praktiska genomförande 

angående hur vi samlade in vår empiri, då vi tydligt redogjort för vårt urval av 

respondenter samt ingående beskrivit hur intervjuerna gick tillväga och vart de 

realiserades. Vi har även transkriberat intervjuerna och har kvar inspelningar av dessa, 

vilka gör att vi kan styrka uttalandena i vår empiridel om någon saknar tilltro för 

resultatet. Det är ur samma syfte som vi har valt att använda rena citat i empirin. Detta 

för att påvisa att de uttalanden vi tolkar är det respondenterna sa i klarspråk och alltså 

inte byggt på egna tolkningar om vad respondenterna kan ha menat. Dock har vi i vår 

studie intagit ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär vi inte har som mål att vara 

fullständigt objektiva. Vårt arbetssätt har gått ut på att tolka och värdera information, för 

att kunna skapa oss en förståelse. Dock anser vi att tolkandet bör ske utifrån korrekt 

återspeglad empiri för att erbjuda läsaren att se vad som ligger till grund för våra 

tolkningar.  

 

Det som blir av vikt att granska är till vilken grad forskaren medvetet påverkat studiens 

resultat, som inte är relaterat till förförståelsen och den teoretiska förförståelsen vilka 

givetvis kommer att ha påverkat tolkningen av det empiriska materialet (Bryman., 2008, 

s. 355). Det är kring detta vi försökt argumenterat för i detta avsnitt.  

 

Johansson-Lindfors, (1993, s. 165) säger att i kvalitativa studier, där syftet är att skapa 

en förståelse för en kontext kan bland annat praktisk användning och överförbarhet 

användas som kriterier för att bedöma trovärdigheten i en studie.  

8.1.1 Praktisk användbarhet och överförbarhet 
I Kvantitativforskning diskuteras överförbarhet som ett sanningskriterium, men inom 

kvalitativa studier berör detta istället utveckladet av teorins användbarhet, det vill säga 

ifall den utvecklade teorin eller utfallet av studien kan appliceras på andra situationer än 

den kontext den utvecklats ifrån (Johansson-Lindfors, 1993, s. 169). Det är dock viktigt 

att vara medveten om att en fallstudie aldrig kan representera en viss klass av objekt, 

vare sig det handlar om polisstationer, fabriker eller bostadsområden (Bryman & Bell, 

2005, s 73). Fallstudier har därav en ganska låg generaliserbarhet, men detta är inte 

heller syftet med dem.  

 

Vi kan i dagsläget inte bedöma om vår studie kan användas praktiskt, då detta är något 

Johansson - Lindfors (1993, s. 168,170) säger är omöjligt att svara på innan ett företag 

applicerat det i verkligheten. Att Vasabåtarna har en användning för vårt resultat anser 

vi dock troligt, då vi har utgått utifrån deras kunder och kontext. Vi har i denna studie 

försökt att analysera vad det är som skapar synen på ett återlanserat tjänstevarumärke 

mer generellt med förhoppningen om att även andra företag som väljer att återlansera ett 

tjänstevarumärke, genom att läsa vår studie, kan skapa sig en uppfattning om vilka 

problem och möjligheter som kan uppkomma under denna process. Att andra företag 

kan skapa sig en större förståelse för vad som kan påverka även deras kunders syn på 



Examensarbete 30 hp, VT 2013  
Lisa Eklund & Hanna Wallman  

 

83 

  

deras varumärke. Dock bör hänsyn tas till att detta är något mycket individuellt. För att 

citera Walker (1984, s. 34 se Merriam, 1994, s. 187) ”Det är läsaren som måste fråga 

sig vad det är i denna undersökning som är tillämpligt på hans eller hennes situation 

och vad som definitivt inte passar in”. 

 

Kvalitativa forskningsresultat är väldigt svåra att replikera då tolkningarna påverkas av 

forskares subjektiva bedömningar och tolkningar (Bryman & Bell, 2005, s. 320). I och 

med att vi genomfört en kvalitativ studie där syftet ofta inte är att kunna generalisera, 

vilket inte heller var målet med vår studie, handlar begreppet överförbarhet istället om 

riktigheten och djupet i beskrivningarna av kontexten (Bryman & Bell, 2005, s. 323). 

Merriam (1994, s. 187) nämner att desto mer detaljerad och välbeskriven kontexten är i 

en studie, desto lättare är det för läsaren att själv avgöra huruvida de finner resultatet 

överförbart till en annan miljö.  

 

Vi har medvetet beskrivit respondenternas syfte med resan, tidigare förhållande till 

varumärket samt att vi valt att redovisa respondenternas beskrivningar angående miljön 

ombord på båten. Detta i kombination med att vi beskrivit företagets situation, 

utgångsläge och beslutsgrundanden anser vi ger en tydlig bakgrundsbeskrivning till hur 

och i vilken verklighet denna kontext utspelar sig i. Dock är det upp till dig som läsare 

att avgöra om det är något vi lyckats med eller ej.  

 

8.2 Äkthet 
I en kvalitativ studie är det författarens roll att tolka vad som sägs i en intervju samtidigt 

som det är upp till författaren att lyfta fram vad som är extra relevant för just deras 

studie. Det är därför av vikt att författarna förmedlar en rättvis bild av respondenternas 

uppfattningar och åsikter som kommer fram genom intervjuerna eftersom detta 

avspeglar äkthet i studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 308-309)  

 

I vår studie har vi försökt att vara så objektiva som möjligt när vi tagit ut information 

från intervjuerna till empirin och när vi gjort våra val angående vilken information som 

är viktig eller inte. Däremot har vi utfört en till största del deduktiv studie, där vi således 

bygger studien utifrån teorier, vilket har lett till att vi lyft fram det material från 

intervjuerna som går att relatera till våra valda teorier, oberoende av om de motsäger 

eller styrker dessa. Vi har således varit öppna för nya inslag och ”sanningar” som vi ej 

kunnat koppla till teorin, vilket står för de induktiva inslagen i denna studie. Vi har dock 

försökt att ge störst plats i studien, till de delar som respondenterna lade mest vikt vid, 

snarare än att vi utgått ifrån vad teorin specifikt utpekar som viktigast. Dock har vi 

givetvis varit noga med att få med de delar som teorin påvisar som viktiga i en 

återlanseringsprocess, då vår studie annars inte skulle kunna bidra till att svara på vår 

frågeställning.  I empirin har vi därav avsiktligt valt att försöka avspegla 

respondenternas tankar och åsikter gällande associationer och känslor kopplat till 

varumärket Vasabåtarna samt hur de upplevde resan ombord på Wasa express. Som 

tidigare nämnt har vi gett mycket plats åt direkta citat i empirin. Detta anser vi inger 

äkthet då vi försökt visa på respondenternas ärliga svar utan lägga in egna värderingar i 

dem genom att göra tolkningar av dem. Tolkningarna av svaren har vi enbart gjort i 

analyskapitlet och då i relation med vår utvalda teori för att skapa en förståelse för 

kundernas syn och tankar kring upplevelsen och tjänstevarumärket. 
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Appendix 1  
 
Intervjuguide respondenter 
 
 Hej!   

Vi heter  isa och Hanna och vi läser till civilekonomer på  Handelshögskolan i Umeå . 

Vi skriver förnärvarande vårt examensarbete inom företagsekonomi, där vi ha valt att 

inrikta oss inom ämnena tjänstevarumärken och upplevelser. En viktig del av ett 

tjänstevarumärke är kunderna och er syn på varumärket.  

 

Vi undrar därför om du har tid att medverka i en intervju på cirka 15 minuter angående 

varumärket Vasabåtarna samt även svara på några frågor angående din upplevelse 

under resan. Går det bra? 

 

Vi kommer att ställa ganska öppna frågor och vi ser gärna att du/ni exemplifierar och 

utvecklar dina/era svar i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill att ni skall svara 

precis som ni känner och tycker för stunden. Då vi inte ämnar ta era namn eller 

personuppgifter så kommer er medverkan förbli anonym i uppsatsen. (Vidare erbjöd vi 

respondenten att skicka arbetet till dem senare). 

 

Del 1: 
Bakgrundsfakta 
(Man/kvinna, ålder, familj, grupp) Vilka är ni som åker? 

 

Varför åker ni/du med färjan idag? 

 

Hur kom ni på idén att åka med Vasabåtarna? 

 

Vad ska ni göra i Umeå eller Vasa? 

 

Har ni åkt med båten förut? 

 

Om ja: Har upplevelsen skiljt sig åt och i så fall hur? 

 

Del 2: 
Varumärkesfrågor  

1. Vad tycker du att Vasabåtarnas logga sänder för budskap? (visar logga) 

- Kan du utveckla det? 
 

2. Hur länge har du känt till att Vasabåtarna har funnits? 

 

3. Om du tänker på varumärket Vasabåtarna i allmänhet, vad är det för känslor du 

associerar till då?  

- Varför känner du så? 

 

4. Är det några speciella ord eller upplevelser som du kopplar ihop med 

Vasabåtarna? 

- Kan du utveckla det/ vilka?  

 



 

 

 

5. Har du sett någon form av reklam om Vasabåtarna på senaste tiden? 

Vad var det den förmedlade till dig? 

 

6. Vad tror du att det är som har skapat din/er bild av hur du/ni ser på Vasabåtarna? 

 

7. Hur ser ni på nysatsningen av verksamheten? 

Varför? 

 

8. Hur påverkar detta din bild av Vasabåtarna?  

 

9. Om du får tänka fritt, vad hoppas DU att Vasabåtarna kommer att erbjuda i 

framtiden?  

 

10. Vilka kunder upplever du att Vasabåtarna vänder sig till idag? 

- Vad gör att du känner så? 
 

Del 3: 
Upplevelsefrågor  

1. Vad gjorde ni/har ni gjort ombord på båten?  

( Vi vill veta om dem aktiverar sig) 

 

2. Vad är det som skapar att du får en bra upplevelse på båten? 

- Hur kan du själv bidra till detta?  

 

3. Vad är det starkaste intrycket du bär med dig från resan?  

 

4. Hur påverkar andra medresenärer din upplevelse? 

 

5. I vilka situationer tycker du att det är bra respektive dåligt med många med 

andra resenärer?  

- Varför då? 

 

6. Hur upplevde du atmosfären på båten?  

 

7. Om du tänker på miljön, omgivingen på båten, hur upplevde du den? 

- Vad skulle kunna förbättras? 

 

8. Tycker du det finns tillräckligt med ytor att umgås med andra medresenärer på? 

 

9. Var det någonting du saknade som kunde ha gjort resan bättre? 

 

10. Hade du/ni några förväntningar på den här resan och i så fall vilka? 

 Stämmer dessa med hur du upplevde/upplever resan? 

- Kan du utveckla det? 

 

11. Har du/ni blivit rekommenderade att åka med Vasabåtarna? 

Kommer du rekommendera Vasabåtarna till vänner och bekanta?  



 

 

 

- Är det något speciellt du kommer nämna? 

Varför/Varför inte? 

 

Upplevelse överlag - ej relaterat till Vasabåtarna 
Kan du tänka tillbaka på en “upplevelse”, vilken som helst, som du kommer ihåg och 

som bra.  Kan du/ni beskriva varför du uppfattade den som bra? 
 

 
 



 

 

 

  



 

 

 

 

Appendix 2 
Intervjuguide Catarina Fant 
Vi vill med denna intervju få tillgång till bakgrundsfakta gällande företaget NLC Ferry 

AB Oy och dess marknadsstrategier. Vi hade innan intervjun haft mailkontakt med 

Catarina Fant och tillsammans bestämde vi att det skulle underlätta att ställa de frågor 

vi hade över telefon. 

 

Intervjun genomfördes över telefon, den 13 mars 2013, med Vasabåtarnas marknads 

och kommunikations ansvarig, Catarina Fant. 

 

 

- Vilken målgrupp vänder ni er till i och med repositioneringen av varumärket?  

 

- Vad är det ni vill förmedla med ert varumärke och er reklam?  

 

- Vilket budskap har ni för avsikt att förmedla till kunderna gällande er tjänst?   

(Syftet med frågan var att vi vill veta vilka signaler/budskap företaget vill sända 

ut till kunderna för att kunna jämför med de svar vi får in via kundintervjuerna) 

 
- Vad vill ni att kunderna ska associera det till när de ser ert varumärke? värdeord/ 

adjektiv? (Syftet med frågan var att vi vill veta vad företaget vill att kunderna 
ska associera varumärket till för att kunna jämför med de svar vi får in via 

kundintervjuerna) 

 

- Vilka delar/verktyg ser du som de viktigaste kommunikationskanalerna för att 

skapa ett trovärdigt och omtyckt varumärke? 

(Syftet med denna fråga var att ta reda på hur företaget ser på varumärkets 

kommunikation och vad Catarina uppfattar som kommunikationskanal) 
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