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SAMMANFATTNING 

 

Marknadskommunikation är en bransch i ständig utveckling. Företag söker nya, smarta sätt att 

nå ut till sina konsumenter som ställer högre krav på att varumärken engagerar och aktiverar 

dem. Företag är i behov av att ligga i täten inom utvecklingen av marknadskommunikation för 

att således stärka differentieringen av företagets utbud av produkter och tjänster.  

Denna studie syftar till att bidra med förståelse för vad upplevelsebaserad kommunikation är 

och om den har någon betydelse för marknadskommunikation i framkant och i så fall, vilken? 

Vi har genom ett hermeneutiskt förhållningsätt och en induktiv ansats analyserat empiri som 

genererats under våra intervjuer med noga utvalda informanter. 

Studien visar att marknadskommunikation i framkant är insiktsfull och att den skapar 

engagemang där det finns en ständig växelverkan mellan företaget och konsumenterna. Det är 

viktigt för företag idag att ställa sig frågan ”hur” man kommunicerar istället för ”vad” man 

kommunicerar. Informanterna menar att upplevelsebaserad kommunikation handlar om 

skapande av interaktionsmöjligheter med ett varumärke genom digital eller fysisk 

tvåvägskommunikation. Studien visar att upplevelsebaserad kommunikation är en central del 

av marknadskommunikation i framkant.  

 

  



ABSTRACT 

 

Marketing communication is an industry in constant development. Companies are seeking 

new, smart ways to reach out to consumers who require a higher demand in brands that 

engage and activate them. Corporations are in need to be at the forefront in the development 

of marketing communication to strengthen the differentiation of the company's range of 

products and services. 

This study aims to contribute to an understanding of what it means to be at the forefront in the 

development of marketing communication and the role of experience-based communications 

for this development. With a hermeneutical perspective and an inductive approach, we have 

analyzed the empirical data generated during our interviews with carefully selected 

informants. 

 

The study shows that marketing communications at the forefront is insightful and engaging in 

a constant interplay between the company and the consumers. It is important for companies 

today to ask "how" to communicate instead of "what" to communicate. The informants 

believe that the experience-based communications is about creating opportunities for 

interaction with a brand through digital or physical two-way communication. The study shows 

that experience-based communication is a key part of marketing communications at the 

forefront. 
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1 INLEDNING 

 

Någonstans på en av Stockholms alla gator står det en soptunna. Den ser inte ut 

som de andra soptunnorna som står längs med vägen. Till att börja med, är den 

ljusblå. Förbipasserande människor uppmärksammar den konstigt placerade blå 

soptunnan och stannar till när de ser texten. På soptunnan kan de läsa; ”Världens 

djupaste soptunna”. Snabbt letar de igenom sina fickor, på marken eller på gräset 

intill för att hitta något att slänga. Till deras glädje ger världens djupaste 

soptunna ifrån sig ett ljud när de slänger ner sitt skräp. Ljudet skapar en illusion 

om att skräpet faller ner i oändligheten. Några ser sig omkring efter mer skräp att 

mata den med, många börjar inspektera tunnan för att se efter vad som aktiverar 

ljudet och andra fortsätter sin promenad, nu med ett stort leende på läpparna. På 

en dag fylls världens djupaste soptunna med 72 kg skräp, till skillnad från den 

intilliggande ”vanliga och tråkiga” soptunnan som enbart har 31 kg. Den 

insamlade mängden skräp visar tydligt på hur en underhållande upplevelse kan 

väcka människors engagemang till ett, i detta fall klimatsmart tänkande. 

 

För tre år sen påbörjade vi en utbildning där vi lärt oss verktygen till att skapa meningsfulla 

upplevelser. Under studietiden fick vi båda även ett stort intresse för 

marknadskommunikation och särskilt intressant tyckte vi att det blev när vi slog ihop de två 

begreppen.  

Världens djupaste soptunna var en av många humorfyllda aktiviteter i en kampanj skapat av 

kommunikationsbyrån DDB på uppdrag av Volkswagen. Kampanjen hette Rolighetsteorin 

och fick stort genomslag bland människor och media. Den bestod av olika aktiviteter som 

skulle aktivera och engagera människor till att tänka och agera klimatsmart och främja 

försäljningen av Volkswagens miljöbilar.  

  



2 

 

1.1 Utbildningen Upplevelseproduktion 

Utbildningen Upplevelseproduktion startade i Piteå 2002 i samband med att Stiftelsen för 

kunskap och kompetensutveckling utsåg Piteå till en mötesplats för upplevelseindustrin. Den 

treåriga utbildningen på institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå 

tekniska universitet erbjuder studenterna inriktningar mot turism och evenemang samt andra 

delar av upplevelseindustrin. Utbildningen fokuserar på design och styrning av de processer 

som skapar meningsfulla upplevelser utifrån individernas egna förutsättningar, drömmar och 

känslor. (LTU, 2011) 

Upplevelseproduktion innebär att innovativt och kreativt utveckla upplevelseprodukter som 

berikar människors livskvalitet och bidrar till deras personliga image och livsstil. Studenterna 

tar del av kurser inom ämnesområdet upplevelseproduktion som blandas med kurser inom 

service och värdskap, marknadsföring, gruppsykologi, kreativitetsmanagement och sensorik 

och gastronomi. De teoretiska studierna blandas med praktiskt arbete genom projektkurser, 

verksamhetsförlagd undervisning, samt gästföreläsare som är aktiva inom 

upplevelseindustrin. (ibid.)   
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2 UPPSATSENS DISPOSITION 

I kommande kapitel redogör vi för uppsatsens disposition så att läsaren ska få en 

lättöverskådlig bild av uppsatsens upplägg.  

 

I Inledningen motiveras valet av 

problemområde och vår utbildning 

upplevelseproduktion presenteras. Därefter 

följer kapitlet Teoretisk förförståelse där 

vi presenterar upplevelseindustrin och 

upplevelseekonomin samt begreppen 

upplevelser och meningsfulla upplevelser. I 

Problemområdet redogör vi för centrala 

begrepp i vår uppsats där vi presenterar och 

diskuterar marknadskommunikation och 

upplevelsebaserad kommunikation. Detta 

ligger till grund för vårt nästkommande 

kapitel, Problemformulering. 

Problemformuleringen smalnas av till syfte 

och forskningsfrågor. Metoden redogör för 

vårt vetenskapliga förhållningssätt och 

tillvägagångssätt och dess betydelse för att 

besvara våra forskningsfrågor. Detta ligger 

till grund för hela vår forskningsprocess.  

 

I Empiriskt resultat presenteras empirin som genererats under de kvalitativa intervjuerna 

utifrån forskningsfrågorna. Empirin ligger till grunden för kommande kapitel Teoretiskt 

resultat. Här redogör vi för de begrepp som framkommit som nya i empirin. Detta för att få 

en djupare förståelse i vår analys. I Analysen analyseras empirin utifrån tidigare kapitel och 

jämförs med relevant litteratur. I Följande kapitel, Konklusioner presenteras de slutsatser vi 

dragit utifrån analysen, detta i mer kortfattad form. I detta kapitel diskuteras även uppsatsens 

kvalitetsbegrepp. Slutligen avslutar vi med kapitlet Avslutande kommentar där vi ger ett 

scenario utifrån våra konklusioner.  

Figur 1: Uppsatsens disposition  
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3 TEORETISK FÖRFÖRSTÅELSE 

I kommande kapitel presenteras vår teoretiska förförståelse. En introduktion ges till 

upplevelseindustrin och upplevelseekonomin. Vidare presenteras begreppet upplevelser och 

meningsfulla upplevelser.  

3.1 Upplevelseindustrin och upplevelseekonomin  

Numera talas det om upplevelser, upplevelseekonomi och upplevelseindustri (Pine & 

Gilmore, 1999;Wahlström, 2002; Mossberg, 2003). Wahlström (2002) gjorde en sökning på 

ordet upplevelser som genererade 18 838 träffar. När vi i skrivande stund söker på Google på 

samma ord genereras 4 170 000 träffar (Google, 2011-04-28). Utifrån detta drar vi slutsatsen 

att mycket har skett sedan 2002. Framväxten av upplevelseindustrin förutsågs redan 1970 av 

Alvin Toffler när han i sin bok ”Future shock” menade att upplevelseindustrin är produkten 

av en efterindustriell utveckling; ”Allt eftersom ökande välstånd och obeständighet 

skoningslöst undergräver den gamla längtan efter att äga, börjar konsumenterna samla 

upplevelser lika medvetet och ihärdigt som de en gång samlade saker”(KKS, 2008). 

Wahlström (2002) jämför denna samhällsutveckling med Abraham Maslows behovshierarki. 

Den amerikanske psykologen delade på 1950-talet in människans behov i fem olika 

kategorier. I upplevelsesamhället strävar vi mot toppen av behovstrappan där vi söker 

gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Tre honnörsord i ett upplevelsesamhälle. 

Men för att kunnat nå toppen av behovshierarkin, har vi gått igenom föregående kategorier 

som började i jägar- och bondesamhället där fokus låg på att tillfredställa de kroppsliga 

behoven. Där var kraven på mat, kläder på kroppen och tak över huvudet ett måste för 

människans överlevnad. Industrialismen genomsyrades av ett trygghetsbehov där jakten på 

materiell trygghet var drivkraften. (Wahlström, 2002) Under Industrialismen blomstrade 

företagen tack vare produktion och försäljning av materiella varor. Under 1970- och 80-talet 

förändrades den ekonomiska kontexten som företagen länge verkat i, genom att marknaden 

istället började domineras av försäljning av tjänster. Idag räcker det inte med tjänster, utan för 

att vinna framgång måste företagen även erbjuda någon form av upplevelse med 

varorna/tjänsterna de säljer. (O’Dell, 2002) Pine och Gilmore (1999) menar att upplevelser är 

en ny källa för värdeskapande. Samma år beskriver Rolf Jensen (1999) i sin bok ”Dream 
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Society” framtidens konsumtion som mer ogripbar och att historien kring en produkt kommer 

spela en större roll i konsumentens köpbeslut.  Michael Wolf skriver i sin bok ”The 

Entertainment Economy” att ”underhållningsvärdet” kommer att vara en vital differentiering i 

framtidens ekonomi (Boswijk, Thijssen & Peelen, 2007). Pine och Gilmore (1999) hänvisar 

till upplevelser som ett fjärde ekonomiskt erbjudande, där konsumenter betalar för att 

tillbringa tiden att njuta av en serie meningsfulla händelser som ett företag iscensätter för att 

engagera konsumenterna på ett personligt plan (Pine & Gilmore, 1999). Vidare talar de om en 

ekonomisk utveckling med fokus på råvaror som sedan utvecklades till produkter för att sedan 

bli tjänster och slutligen landa i upplevelser. Modellen nedan visar att företag som iscensätter 

upplevelser har större relevans för kundernas behov och med hjälp av upplevelser kan företag 

differentiera sig gentemot sina konkurrenter på marknaden och på så sätt ta ett högre pris för 

sina erbjudanden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Progression of economic value  

Källa: Pine & Gilmore (1999:22) 

3.2 Upplevelseindustrin i Sverige 

I Sverige nämns ordet upplevelseindustrin för första gången 1994 när Resumé publicerar en 

artikel där de talar om upplevelseindustrin som ersättare för verkstadsindustrin som 

näringslivets mest dynamiska sektor. 1999 publicerar KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- 

och kompetensutveckling) boken ”Blandade upplevelser”. Detta leder till att nätverket för 

upplevelseindustrin bildas där fem mötesplatser för upplevelseindustrin utses.  Sedan dess har 

KK-stiftelsen satsat på upplevelseindustrin och de kreativa näringarna i Sverige. Denna 
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satsning är viktig för att skapa konkurrenskraft mellan företag, regioner och länder.(KKS, 

2008) Definitionen av upplevelseindustrin lyder; 

”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 

förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser 

i någon form” (KKS, 2008:14). 

 

KK-stiftelsens uppmärksammande av upplevelseindustrin och dess tillväxt sammanfattar de 

med tre förklaringar:  

 

1. Ökad konsumtion av kultur och upplevelser 

Människor konsumerar kultur och upplevelser allt mer. Vi njuter av musik, konst och design. 

Vi kollar på TV-program, går på musikaler och besöker nöjesparker.  

 

2. Mervärde och helhetsupplevelser  

En annan förklaring till varför fler satsar på upplevelseindustrin och de kreativa näringarna är 

att företag lägger större vikt vid kreativitet och att skapa ”helhetsupplevelser” för gästen.  

Design blir viktigare och viktigare i både kommunikation och produktutveckling.  

 

3. Image och attraktivitet 

Upplevelseindustrin har stor betydelse när det gäller att skapa image och attraktivitet för 

en plats, ett land eller ett varumärke. (KKS, 2008) 

1999 beslutade även Stiftelsen för kultur och kompetensutveckling att kartlägga de kreativa 

branscherna i Sverige och resultatet av detta blev en rapport publicerad av upplevelseindustrin 

där man uppmärksammade 17 kreativa näringar som sedan blev 15 (KKS, 2008):  

 Arkitektur 

 Dator och TV-spel 

 Design 

 Film 

 Foto 

 Konst 

 Litteratur 

 Marknadskommunikation 

 Media 

 Mode 

 Musik 

 Måltid 

 Scenkonst 

 Turism 

 Upplevelsebaserat 

lärande 
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3.3 Upplevelser 

Att uppleva innebär att vara med om något anmärkningsvärt som berör individen på ett 

känslomässigt plan (Nationalencyklopedin, 2011).  

I dagens konsumtion uppkommer upplevelser på grund av människans hedonistiska längtan 

till att skämma bort sig själva och ge efter för sina begär (Mossberg, 2003). En upplevelse 

uppstår hos en individ som blivit engagerad på ett känslomässigt, fysiskt, intellektuellt eller 

spirituellt plan (Pine & Gilmore, 1999). O’Dell (2002) menar att upplevelser avgränsas i tid 

och rum och berör våra sinnen och påverkar våra känslor. Dessa bidrar till självutveckling, 

minnen, personliga utmaningar och nya kunskaper om dig själv och andra individer. I takt 

med att människors behov blir mer emotionella, differentieras fler produkter och tjänster 

genom marknadsföring med emotionella värden.  Vi efterfrågar i allt högre grad aktiviteter 

och upplevelser som ger oss mening (Ørnbo, Sneppen & Würtz, 2005). Mossberg (2003) 

skriver att upplevelser handlar om att njuta och ha roligt, något som gör kunden engagerad. 

Emotionella värden är viktiga vid konsumtion, där vi vill att upplevelserna ska ge oss större 

värde och större tillfredsställelse. (ibid.) Som individer har vi idag mer pengar att röra oss 

med och tillfredställa våra materiella behov och detta har lett till en immateriell och 

emotionell undernäring. Därför eftersträvar vi idag självförverkligande och meningsfulla 

upplevelser som lär oss någonting om oss själva. (Ørnbo et. al, 2005) 

Pine och Gilmore (1999) menar att upplevelsen är något individuellt som sker inom varje 

enskild person som varit engagerad på en emotionell, fysisk, intellektuell eller andlig nivå. 

Även om upplevelsen i sig är svår att greppa, är den ofta väldigt betydelsefull för människor 

eftersom det är något som sker inom dem. Värdet av upplevelsen är något som de minns långt 

efteråt och gärna berättar för familj och vänner. De företag som förstår det ekonomiska värdet 

av upplevelser kommer inte bara vinna en plats i hjärtat hos konsumenterna, de kommer även 

tjäna pengar på det. (ibid.)   

Pine och Gilmore (1999) har skapat fyra upplevelsefält. Enligt dem handlar upplevelser inte 

om att underhålla gästen, det handlar om att engagera dem. En upplevelse kan engagera 

gästen på olika dimensioner.  
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Figur3. Upplevelsefälten  

Källa: Pine & Gilmore (1999:30) 

Den första dimensionen (på den horisontella axeln) motsvarar graden av gästens deltagande i 

upplevelsen. I ena änden av skalan ligger passivt deltagande, där gästerna inte direkt påverkar 

eller har något inflytande på upplevelsen. På andra sidan av skalan ligger aktivt deltagande, 

där gästen personligen kan påverka händelseförloppet och resultatet av upplevelsen. Den 

andra dimensionen (på den vertikala axeln) motsvarar den graden av upplevelsen som berör 

gästens relation och anknytning till omgivningen i upplevelsen. I ena änden av skalan ligger 

absorption som handlar om att gästen med sina sinnen tar till sig upplevelsen. (Pine & 

Gilmore, 1999) Mossberg (2003) beskriver detta som att ”upplevelsen går in i gästen”. I den 

andra änden av skalan ligger dimensionen för hur involverad gästen är i upplevelsen. Det kan 

vara både psykiskt, fysiskt och virtuellt. (Pine & Gilmore, 1999) Eller som Mossberg skriver, 

”gästen går in i upplevelsen” (Mossberg, 2003). Utifrån denna modell har Pine och Gilmore 

skapat fyra upplevelsefält, underhållning, utbildning, estetik och eskapism (Pine & Gilmore, 

1999). Mossberg sammanfattar dessa dimensioner som att personer som tar del av; 

 

”en underhållningsupplevelse känna 

en utbildningsupplevelse lära 

en estetikupplevelse bara vara där  

en eskapismupplevelse göra” (Mossberg, 2003:30). 

Utbildning

EskapismEstetik

Underhållning

Involverande 

Passivt 

deltagande 

Absorberande  

Aktivt 

deltagande 
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Vad som är gemensamt för alla dessa dimensioner av en upplevelse är att alla handlar om 

förflyttning i tid och rum. Vi vill uppleva något utöver det vardagliga (Mossberg, 2003).  

 

3.3.1 Meningsfulla upplevelser 

Snel (2005) talar om två typer av upplevelser: erlebnis och erfahrung. En erlebnis upplevelse 

är en isolerad och omedelbar händelse som enbart har betydelse i det sammanhang där den 

förekommer. Erfahrung upplevelsen är dock ett kontinuerligt flöde av interaktioner som är 

mer bestående. Båda skänker mening till individen, men den stora skillnaden mellan erlebnis 

och erfahrung är att den senare även skänker mening utanför gränserna av sin kontext. Trots 

att erfahrung ger en mer meningsfull upplevelse för individen så ägnas större uppmärksamhet 

åt erlebnis upplevelser. Orsakerna till detta tros vara att dessa är lättare att analysera, 

kategorisera och iscensätta på grund av sin omedelbarhet och isolering. Erlebnis upplevelser 

kan även sakna kopplingar med företagets värderingar och visioner vilket gör det enkelt för 

andra företag att kopiera. 

Erlebnis, som enligt Snel (2005) anses vara mer analyserbart och lätthanterligt än erfahrung, 

förbättrar möjligheterna för organisationen att utöva inflytande. Med det traditionella målet i 

åtanke som vinst, tillväxt, aktieägarvärde etc., används erlebnis för att ge kunden en 

imponerande upplevelse, som förhoppningsvis kommer att påverka dennes inställning till 

organisationen på ett positivt sätt, vilket leder till att mer pengar spenderas. Gästupplevelsen 

är i detta fall ett hjälpmedel att nå målet; vinst.  I den nya logiken är istället upplevelsen 

målet. Här finns viktigare värden än enbart det ekonomiska. Upplevelsen är i dessa fall inte 

given, erbjuden eller iscensatt, eftersom den är skapad i en interaktiv process hos individen 

och organisationen. (ibid.)  

”Upplevelser är en ständigt interaktiv process bestående av att genomgå, med handling och 

reflektion, från orsak till konsekvens, något som har en innebörd för individen i flera 

sammanhang av sitt liv. En meningsfull upplevelse skänker individen en annan syn på världen 

och/eller sig själv.” (ibid.) 
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                                                           Erfahrung är en kontinuerlig process att göra och genomgå, ge och ta, 

orsaker och konsekvenser, handling och reflektion etc. 

  

 Erlebnis är en isolerad och omedelbar händelse. 

 

Figur 4: Erlebnis & Erfahrung 

Källa: Snel (2005:4) 

 

Även Pine och Gilmore (1999) talar om en ytterligare upplevelsedimension, nämligen 

transformationsupplevelser. Detta kan liknas vid erfahrungbegreppet som Snel (2005) tar upp. 

En transformationsupplevelse är en händelse som påverkar individen till den grad att 

individen genomgår en förändring i sitt beteende. Dessa upplevelser är inte enbart 

minnesvärda och verkande under bestämd tid utan transformationsupplevelserna är 

verkningsfulla och upprätthålls genom ett längre skede. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Economic distinctions  

Källa: Omarbetad efter Pine & Gilmore (1999:170) 
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Slutligen menar Boswijk et. al, (2007) att meningsfulla upplevelser har följande egenskaper: 

 De involverar alla sinnen 

 Det föreligger en förhöjd koncentration och fokus 

 Individens tidsuppfattning förändras 

 Individen berörs på ett känslomässigt plan 

 Processen är unik för individen och har ett egenvärde 

 Individen har kontakt med sin omgivning genom att göra och genomgå saker.  

 

 

 

 

Figur 6: Upplevelseprocessen 

Källa: Boswijk et. al, (2007:20)
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4 PROBLEMOMRÅDE 

I kommande kapitel beskrivs och diskuteras begreppen marknadskommunikation och 

upplevelsebaserad kommunikation då de är centrala begrepp i uppsatsen.   

 

Vår uppsats tar avstamp i en av de branscher som KK-stiftelsen listat inom 

upplevelseindustrin, nämligen marknadskommunikation. 

 

4.1 Marknadskommunikation  

Begreppet kommunikation kommer från de latinska orden communis som betyder gemensam, 

samt communicare som betyder att göra tillsammans. Begreppet marknadskommunikation får 

allt vidare innebörd för varje decennium. (Mårtensson, 2009) Detta är något vi också 

uppmärksammat i samband med KK-stiftelsens rapport om upplevelseindustrins tillväxt. 

(KK-Stiftelsen, 2008) Enligt Dahlén och Lange (2007)  handlar marknadskommunikation om 

att ställa tre huvudfrågor: Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga dem? Hur ska vi säga det? Svaren 

på dessa frågor handlar om att identifiera rätt målgrupp, formulera rätt budskap och 

kommunicera i rätt kanaler. De kanaler företagen väljer att kommunicera i måste då vara rätt 

för den identifierade målgruppen samt att budskapet är mottagligt för målgruppen och kanalen 

anpassad för budskapet. (ibid.) 

 

 

  

  

 

 

Figur 7: Marknadskommunikationens tre beståndsdelar  

Källa: Dahlén & Lange (2007:19) 

 

Det finns olika modeller på hur kommunikation sker mellan sändaren av budskapet och 

mottagaren. Dessa modeller och teorier rör inte bara marknadskommunikation utan all 

kommunikation som sker.(Dahlén & Lange, 2007) Den första kommunikationsmodellen 
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menar att det finns en sändare som vill kommunicera ett budskap till en mottagare . Brus i 

omgivningen kan störa budskapet och göra att budskapet försvagas tills det når mottagaren. 

Detta kan göra att mottagaren inte uppfattar budskapet som sändaren föreställt sig. (Shannon 

& Weaver, 1949) Denna modell har även Dahlén och Lange (2007) omarbetat.   

 

 

 

  

 

Figur 8: Klassisk kommunikationsteori med sändare och mottagare  

Källa: Dahlén & Lange (2007:61)  

 

Den klassiska kommunikationsmodellen har blivit omdiskuterad och kritiserad. Ett exempel 

på detta är Stenbacka (1998) som menar att den klassiska kommunikationsmodellen är 

utformad utifrån sändarens perspektiv. Sändaren vill påverka mottagaren med sitt budskap. 

Stenbacka (1998) ser två paradigm som styr marknadsföring och marknadskommunikation. 

Det ena paradigmets principer bygger på begreppen orsak och verkan där sändaren är i fokus. 

Det andra paradigmet bygger på begreppen mål och medel där mottagarens mål fokuseras. 

Vidare använder Stenbacka (1998) begreppet motsträvig mottagare och menar att det finns 

svårigheter att nå mottagaren med kommunikation som inte grundar sig på en förståelse av 

mottagarens mål och motiv. Carlsson (2009) menar att den klassiska 

kommunikationsmodellen används vid traditionell kommunikation såsom 

tidningsannonsering, radioreklam och tv-reklam. Företagen sänder ut ett budskap till den 

breda massan och hoppas att alla tolkar det likadant. Godin (2007) kallar den traditionella 

kommunikationen som utgår från den klassiska kommunikationsmodellen för interruption 

marketing. Han menar att den traditionella marknadskommunikationen går ut på att få 

konsumenternas uppmärksamhet genom att avbryta dem när de egentligen vill göra något 

annat. Detta för att få dem att ta del av ett enkelriktat budskap. Vidare menar Godin (2007) att 

dagens konsumenter är trötta på all kommunikation som dagligen avbryter dem när de vill 

göra något annat. Företagen har uppmärksammat detta och svarar med att försöka fånga 

konsumenternas uppmärksamhet genom att avbryta dem ännu mer. (Godin, 2007) Carlsson 

(2009) anser att företagens arbete, utifrån den klassiska kommunikationsmodellen, har varit 

    

 

Oljud Oljud 
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att skapa kreativa lösningar för att ”avbryta folk på ett snyggt sätt.” Vidare menar Carlsson att 

eftersom dagens kommunikation förändras då konsumenterna är trötta på alla företag som 

överöser dem med kommunikation de inte är intresserad av blir företagens uppgift att ”skapa 

kreativa lösningar med meningsfullt innehåll – tillgängligt när konsumenten vill ha det.” 

Carlsson (2009) anser att människor idag inte längre vill ha standardförpackad information. 

Människor idag söker istället efter användbar information som passar in i en speciell situation, 

man vill kunna välja själv. Företag och organisationer bör utforma kommunikation på nya sätt 

och se förbi den klassiska kommunikationsmodellen för att nå fram. (Carlsson, 2009) 

Stenbacka (1999) är kritisk till det traditionella marknadsföringskonceptet som utgång från 

kunden, till exempel en konsument. Hon hävdar att marknadsföringen primärt bör utgå från 

individen av den orsaken att alla individer tillhör olika intressegrupper, de befinner sig i olika 

roller beroende på situationen och att de bara är konsumenter på deltid. Om varumärket lyckas 

skapa en relation med individen när denne inte är konsument så blir den riktade 

kommunikationen desto starkare när individen befinner sig i sin konsumentroll.  

4.2 Upplevelsebaserad kommunikation 

Upplevelsebaserad marknadsföring är en metod som snabbt revolutionerar innehållet av 

marknadsföringen som vi känner den (Smilansky, 2009). Den traditionella 

marknadskommunikationen som vi hittills redogjort för är envägskommunikation som tar 

avstamp hos företagen. Värden i produkter och tjänster produceras av företagen och riktas 

mot konsumenterna. Det vill säga att initiativet ligger oftast hos företagen och sällan hos 

konsumenterna själva (Boswijk et. al, 2007).  

 

Figur 9: The Traditional Concept of a Market 

Källa: Prahalad and Ramaswamy (2004:7) 
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Dagens konsumenter är dock trötta på att överhopas med oändliga meddelanden och reklam 

som uppmanar till köp av produkter. Aktiva, informerade och njutningssökande konsumenter 

söker efter "fantasi, känslor och underhållning" och vill vara med i en värdeskapande process 

mellan företag och konsument (Prahalad & Ramaswamy, 2004; Tynan & McKechnie, 2009). 

Därför vill marknadsförare underhålla, stimulera och känslomässigt påverka konsumenter 

genom konsumtionsupplevelser (Tynan & McKechnie, 2009). De vill ha varumärken som 

engagerar dem och skänker mervärde för deras liv. Konsumenter strävar efter en livsstil som 

deras favoritmärken beskriver; de vill förknippas och vara en del av varumärket och de vill 

fördjupa sig i de varumärken de älskar. (Smilansky, 2009) Ökningen av 

upplevelsemarknadsföring beror delvis på grund av de nuvarande utmaningarna 

marknadsförarna står inför. Dessa utmaningar omfattas av den ökande svårigheten att 

differentiera varor och tjänster på marknaden. (Tynan & McKechnie, 2009) Företag som 

möjliggör ett gemensamt skapande av upplevelser med sina konsumenter kommer ha ett 

konkurrenskraftigt övertag på marknaden. Det handlar om att skapa en upplevelsemiljö i 

vilken konsumenter kan föra en dialog och medproducera sin upplevelse med företaget. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004)  

 

Figur 10: The Emerging Concept of the Market 

Källa: Prahalad and Ramaswamy (2004:11) 

 

Smilansky (2009) menar att upplevelsebaserad kommunikation handlar om att konvertera 

konsumenter från shoppare, som ibland kan vara illojala med sina val av varumärken, till 

evangelister som genom word-of-mouth predikar varumärkets personlighet, kärnbudskap och 

funktioner till sina vänner, familj, kollegor och communities. När konsumenter övergår till att 

vara lojala, börjar de göra din marknadsföring åt dig. Marknadsförare världen över letar efter 

nya sätt att optimalt utnyttja dessa kanaler med syfte att engagera sina målgrupper på ett 

djupare plan och bygga relationer som skapar lojalitet och varumärkesförespråkare. Detta kan 

även liknas vid ett begrepp som Hughes (2005) kallar Buzz marketing;  
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”Buzzmarketing avser att fånga medias och konsumenternas uppmärksamhet till den grad att 

de talar om ditt varumärke och tycker det är underhållande, fascinerande och har ett 

nyhetsvärde.” (ibid, 2005)  

I den traditionella marknadsföringsmodellen sitter företagets marknadsförare i mitten och 

skickar budskap via media som mottas av konsumenter, därefter är det stopp i 

kommunikationen. Buzzmarketingmodellen fungerar till en början på samma sätt, det vill 

säga företag som avser att sända ett budskap till konsumenter. Skillnaden är att 

kommunikationen fortskrider och konsumenterna för budskapet vidare till vänner, som i sin 

tur för budskapet vidare till vänner och på detta vis fortgår kommunikationen, ett buzz skapas. 

(ibid, 2005)  

 

 

Figur 11: Traditionell marknadsföringsmodell VS. Buzzmarketingmodell 

Källa: Hughes (2005:3) 

 

Upplevelsen är en viktig skapare av trovärdighet med värden som skall vara konsistenta, 

oangripliga och återspeglas i företagets varumärke och handlingar. Det är inte längre 

produkten eller tjänsten som produceras som står i fokus. Företagets inställning till socialt 

ansvar, miljö och samhällsengagemang är idag mer avgörande för en lönsam avsättning. 

(Ørnbo et. al, 2005) Detta är anledningen till att världens marknadsföring idag konkurrerar i 

en ny era: en era av upplevelsebaserad kommunikation. (Smilansky, 2009)  
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4.2.1 Begreppsutredning av upplevelsebaserad kommunikation 

 

Vi har under arbetets gång stött på en rådande begreppsförvirring gällande upplevelsebaserad 

kommunikation. Ørnbo et. al. (2005) anser att upplevelsebaserad kommunikation uppstår när 

företag medvetet använder fysiska möten och mötesplatser som kommunikationsverktyg, för 

att förstärka betydelsen för och relationen till en given målgrupp (Ørnbo et. al, 2005). 

 

 

Figur 12: Det kännande företaget 

Källa: Ørnbo et. al. (2005:128) 

 

Ørnbo et al. (2005) förutsätter i sin gränsdragning att miljön där upplevelsen äger rum och 

mötet mellan företaget och konsumenten är fysiskt. Smilansky (2009) menar att detta istället 

ska benämnas som levande varumärkesupplevelser. Dessa visar sig i form av evenemang som 

gör det möjligt för konsumenter att leva, andas och känna varumärket genom interaktiva och 

sensoriska kopplingar och aktiviteter. Detta är bara en del av den upplevelsebaserade 

kommunikationens helhet. Därför har vi valt att använda oss av Smilanskys definition av 

upplevelsebaserad kommunikation; ”Upplevelsebaserad kommunikation är processen att 

lönsamt identifiera och tillfredsställa kundens behov och önskemål och engagera dem genom 

tvåvägskommunikation som väcker varumärkespersonligheter till liv och skänker mervärde 

till målgruppen” (Smilansky, 2009). Med denna benämning binder inte Smilansky begreppet 

till en fysisk värld utan upplevelser kan yttra sig i både den fysiska, som den digitala världen. 
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Levande varumärkesupplevelse 

Face 2 Face/Fjärrteknik 

Istället fokuserar hon på tvåvägskommunikation, engagemang och mervärde som vitala 

faktorer inom upplevelsebaserad kommunikation . En upplevelsebaserad 

marknadsföringskampanj är uppbyggd kring en stor idé som bör innefatta 

tvåvägskommunikation mellan varumärket och målgruppen i realtid och därför ha en levande 

varumärkesupplevelse i centrum. Upplevelsen riktas sedan ut genom kanaler som förstärker 

effekten av varumärkesupplevelse. (Smilansky, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Amplification channels 

Källa: Smilansky (2009:6) 
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5 PROBLEMFORMULERING 

I detta kapitel diskuteras och presenteras vår problemformulering som sedan avsmalnas till 

syfte och forskningsfrågor.  

 

Enligt vår uppfattning är marknadskommunikation en bransch som ständigt förändras. Företag 

behöver hela tiden hitta nya sätt att nå ut till sina konsumenter (Smilansky, 2009; Tynan & 

McKechnie, 2009). Ny teknik och nya sätt att kommunicera ställer större krav på företagens 

marknadsföring, kommunikation och agerande (Carlsson, 2009). Wahlström (2007) menar att 

dagens konsumenter vill att varumärket ska engagera dem, skapa mervärde och generera 

något tillbaka till dem. Vi menar att upplevelser är ett viktigt redskap för företag att skapa 

konkurrans och diffirentiera sig gentemot andra företag, på samma sätt som KKS menar, att 

”betydelsen för upplevelser ökar för att skapa konkurrenskraft mellan företag, regioner och 

länder” (KK-Stiftelsen, 2008). Pine och Gilmore (1999) menar att vi befinner oss i en 

upplevelseekonomi där fokus har gått från  produkter och tjänster till upplevelser. Vår åsikt 

instämmer med Pine och Gilmores tes, att företag är i behov av att erbjuda sina kunder något 

utöver produkten eller tjänsten de vanligen erbjuder. Uitfrån detta anser vi att företag är i 

behov av att ligga i täten inom utvecklingen av marknadskommunikation för att således stärka 

diffirentieringen av företagets utbud av produkter/tjänster.  

 

5.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Denna studie syftar till att bidra med förståelse för vad upplevelsebaserad kommunikation är 

och om den har någon betydelse för marknadskommunikation i framkant och i så fall, vilken? 

Utifrån detta syfte blir våra forskningsfrågor följande: 

 Vad är marknadskommunikation i framkant? 

 Vad innebär upplevelsebaserad kommunikation?  

 Vilken roll har upplevelsebaserad kommunikation för marknadskommunikation i 

framkant?  
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6 METOD  

I detta kapitel redogör vi för våra valda metoder och deras betydelse för att besvara våra 

forskningsfrågor. 

6.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom den samtida diskussionen om vetenskap och forskning är det två inriktningar som är 

mer använt inom dagens forskning, nämligen positivismen och hermeneutiken (Patel & 

Davidson, 2003). Båda teorierna är en samling deskriptiva satser som är ämnade att beskriva 

vad som finns i verkligheten och hur dessa relaterar till varandra. De sätter inte upp normer 

för vad som är rätt eller fel och vad som ska eller bör göras, de bara beskriver vad som finns i 

verkligheten. (Hartman, 2004) 

6.2 Hermeneutisk vetenskapsteori 

Hermeneutiska teorier, precis som positivistiska gör existensantaganden om vad som finns, 

men den viktiga skillnaden mellan dem är vad det är för verklighet som undersöks och på 

vilket sätt verkligheten beskrivs. Inom hermeneutisk forskning strävar man efter förståelse för 

hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld.  Dessa uppfattningar kan inte mätas utan man 

måste tolka människans beteende för att uppnå förståelse för hur de uppfattar världen. Dessa 

termer står i relation till varandra och ger uttryck för hur de olika uppfattningarna är relaterade 

till varandra. (Hartman, 2004) Istället för att tolka forskningsobjektet bit för bit försöker 

hermeneutikern att se helheten i forskningsproblemet. Denna helhet sätts i relation till delarna 

för att på så sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidson, 2003).  

Vi har valt det hermeneutiska förhållningssättet för vi vill studera ett fenomen från olika 

infallsvinklar där de olika delarna skapar en helhet av fenomenet. För att förstå 

marknadskommunikationens livsvärld måste vi förstå och tolka människors beteende och 

kunskap och försöka leva oss in i deras föreställning om de fenomen vi vill studera. 

Hermeneutiken beskriver inte hur världen är utan hur den uppfattas. (Hartman, 2004) På 

samma sätt bedömer vi att upplevelseindustrin och marknadskommunikation fungerar. Det 
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finns inga satta regler som beskriver hur upplevelseindustrin och marknadskommunikation ter 

sig utan de bygger på uppfattningar, erfarenheter och känslor.  

 

6.3 Relationen mellan teori och empiri – Induktion 

 

Forskaren ska arbeta med producering av teorier som ska ge en så sann kunskap om 

verkligheten som möjligt. Underlaget för teorin är data och information om den del som ska 

studeras och kallas empiri. En induktiv ansats i forskning innebär att man studerar 

forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en vedertagen teori. Utifrån 

den insamlade empirin formulerar man en ny teori. Men forskaren som arbetar induktivt 

kommer oundvikligt att färga de teorier som produceras, då forskaren har egna idéer och 

frågeställningar. (Patel & Davidson, 2003) 

Vårt val av problemformulering kräver en induktiv ansats eftersom det vi vill studera ännu 

inte är förankrat i en teori. Vi vill nämligen skapa förståelse av vad det innebär att ligga i 

framkant inom marknadskommunikation och utifrån den insamlade empirin forma en teori. 

Denna väg passar oss perfekt eftersom den valda frågeställningen inte nödvändigtvis behöver 

relatera till resultatet, dvs.  under vår process kan vi upptäcka nya begrepp och fenomen som 

inte var möjliga att förutse under studiens början. Processen mellan oss och de inblandade 

informanterna blir genom en induktiv ansats mycket mer levande och förutsättningslös. 

Risken med detta är att man inte vet något om teorins räckvidd, utan den baserar sig på ett 

empiriskt underlag som är typiskt för en speciell situation. (Patel & Davidson, 2003) Därför är 

det väldigt viktigt att vi inte begränsar oss i tankarna när vi formulerar intervjufrågorna men 

samtidigt avgränsar oss ordentligt när vi sedan tolkar det genererade empiriska underlaget.  

6.4 Kvalitativ metodteori 

Kvalitativa undersökningar kan ha olika karaktär och te sig på olika sätt men det som är 

intressant är hur man sedan tolkar den genererade empirin. Kvalitativ står för hur något är 

befattat och vilka egenskaper ett visst fenomen har. Detta kan studeras genom observation och 

djupgående intervjuer som sedan analyseras och tolkas av forskaren. Kvalitativa 

undersökningar syftar till att forskaren försöker skapa förståelse av ett visst fenomen och 
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livsvärlden hos individen eller en grupp individer. Skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar är att kvantitativa undersökningar försöker identifiera relationer 

mellan mätbara egenskaper, medan kvalitativa undersökningar inte besvarar frågorna ”hur 

mycket” och ”hur många” utan bygger på förståelse och tolkningar. (Hartman, 2004) 

Vi har valt det hermeneutiska förhållningssättet och då blir det naturligt för oss att välja den 

kvalitativa metoden när vi undersöker och studerar vårt valda problem. Kvalitativa metoder 

syftar till att bl.a. genom observationer och djupgående intervjuer skapa förståelse för ett visst 

fenomen eller en individs livsvärld. Vi vill genom djupgående intervjuer skapa förståelse av 

hur våra utvalda intervjupersoner uppfattar de fenomen vi ska studera. Det är därför viktigt att 

inkludera både akademiker och praktiker i valet av intervjupersoner. Detta för att få en helhet 

av fenomenet som vi tror genererar en djupare tolkning och förståelse.  

 

6.5 Kvalitativ intervju 

 

Kvalitativa intervjuer innebär att forskaren använder sig av djupgående samtal för att skapa 

förståelse. Forskaren är det viktigaste redskapet under en kvalitativ intervju eftersom mötet 

mellan forskaren och intervjupersonen står i fokus. (Widerberg, 2002) För att generera den 

empiri vi behöver kommer vi göra kvalitativa intervjuer. När vi utför våra djupgående 

intervjuer kommer vi gå i par för att båda ska få en bra insikt i vad som framkommit under 

intervjun och även hjälpas åt att ställa anpassade följdfrågor för att få en så hög kvalitet som 

möjligt under intervjun. Eftersom forskaren i en kvalitativ intervju är det viktigaste redskapet 

är det viktigt att vi känner oss samspelta och har en god kommunikation, både internt och 

externt under intervjutillfället. Detta åstadkommer vi genom att utgå ifrån en intervjuguide, 

samt tränar oss på att intervjua varandra innan intervjuerna med informanterna äger rum.  

 

6.5.1 Val av informanter  

 

För att få en hög validitet på vår studie vill vi att våra informanter besitter stor kunskap inom 

vårt valda problemområde, marknadskommunikation. Vidare har vi en önskan att 

informanterna förmår att uttala sig om marknadskommunikation i framkant då det är centralt 

för vår studie.   
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Vi fick upp ögonen för Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm, under 

utbildningen, där vi hade två av hans böcker som kurslitteratur. Vi insåg därefter att han 

skulle bli en bra informant till vårt arbete eftersom han enligt vår åsikt besitter god kunskap i 

ämnet marknadskommunikation och enligt oss bör kunna uttala sig om 

marknadskommunikation i framkant då han forskar inom ämnet. Tidigt i vår studie 

kontaktade vi Micael Dahlén och han var intresserad att ställa upp på en intervju. Micael 

Dahlén är professor i företagsekonomi med särskild inriktning marknadsföring på 

Handelshögskolan i Stockholm och är ansvarig för forskningen som sker inom 

marknadskommunikation. Han är även författare och föreläser och vid tillfällen inom allt från 

kreativitet, talent management och affärsutveckling. (Dahlén, 2011) 

Processen för att hitta ytterligare informanter till vår studie fortsatte genom sökningar på 

internet där vi kom i kontakt med Guldägget. Guldägget är en tävling som arrangeras varje år 

av branschorganisationen Sveriges Kommunikationsbyråer med syftet att ”lyfta fram Sveriges 

mest kreativa och bästa kommunikationslösningar och föra svensk kommunikation framåt. 

Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. 

Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den 

avgörande betydelsen av god kommunikation.” (Sveriges Kommunikationsbyråer, 2011) 

Utifrån detta ansåg vi att branschorganisationen Sveriges Kommunikationsbyråer verkar inom 

vårt problemområde och har tillräcklig kunskap för att kunna uttala sig om 

marknadskommunikation i framkant.  Vi kontaktade VD:n för Sveriges 

Kommunikationsbyråer Jessica Bjurström och hon var intresserad av att delta i en intervju.  

Jessica Bjurström har sysslat med kommunikation och reklam större delen av sitt liv. Hon 

började sin karriär på en annonsbyrå samtidigt som hon pluggade strategisk marknadsföring 

på Berghs School of Communication. Senare verkade hon på TV4 där hon jobbade med 

varumärken, licensiering och merchandise. Efter detta har hon även arbetat som VD för 

sponsrings- och eventföreningen. Innan hon började som VD på Sveriges 

kommunikationsbyråer arbetade hon på en stor mediekoncern där hon var med och lanserade 

aftonbladets webb-TV. (Bjurström, 2011) 

Under intervjun med Sveriges Kommunikationsbyråer upplyste Jessica Bjurström oss om 

DDB som är en kommunikationsbyrå. Både Jessica och Micael Dahlén berörde en av DDB´s 

kampanjer som något som låg i framkant inom marknadskommunikation. DDB har även tagit 

hem priser i Guldägget för sina kampanjer. Utifrån Jessicas och Micaels samt våra egna 
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uppfattningar om att företaget ligger i täten för utvecklingen inom marknadskommunikation 

kontaktade vi företaget för en intervju. 

DDB Worldwide är en internationell kommunikationsbyrå som grundades 1949 av Ned 

Doyle, Maxwell Dane och Bill Bernbach. DDB har idag kontor i över 100 olika länder. 

(www.ddb.com, 2011) Kontoret i Stockholm är det fjärde i ledet av underbyråer till DDB 

Worldwide och öppnade 2004.(www.ddb.se, 2011) DDB erbjuder sina kunder 

kommunikation i alla dess former inom allt från filmproduktion, studioproduktion, digital 

produktion till projektledning och produktionsledning. De två informanterna från DDB är 

Michael Bugaj, Social Media Director samt Andreas Andersson, Technical Director. 

(www.ddb.se, 2011) 

Våra informanter befinner sig alla inom branschen för marknadskommunikation men inom 

olika domäner, vilket vi tror genererar en djupare förståelse för fenomenet som ska 

undersökas. Sammanfattning av informanterna presenteras nedan.  

 

Forskare inom marknadskommunikation  Michael Dahlén 

på Handelshögskolan i Stockholm 

 

VD, Sveriges Kommunikationsbyråer  Jessica Bjurström 

 

DDB Kommunikationsbyrå                       Social Media Director

                                              Technical Director 

 

Figur 14: Val av informanter 

 

6.6 Litteraturstudie  

 

Litteraturstudien i en forskningsprocess är ett tidskrävande arbete. Det kan vara problematiskt 

att hitta rätt litteratur som behandlar de område forskaren valt att studera. (Patel & Davidson, 

2003) Eftersom vi valt att jobba utifrån en induktiv ansats görs litteraturstudien först efter de 

djupgående intervjuerna och tolkningarna av dessa. För att litteraturstudien ska bli pålitlig är 
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det viktigt att vi har en god planering under hela undersökningsprocessen så tid finns att hitta 

lämplig litteratur som behandlar vårt valda problemområde.  Under litteraturstudien är det bra 

att föra systematiska anteckningar om den litteratur man gått igenom för att sedan ha en god 

översikt över vilka verk som kan tänkas vara användbara till undersökningen. Se figur nedan. 

(Patel & Davidson, 2003) 

 

Författare:   Utgivningsår:  

Titel: 

Förlagsort:   Förlag: 

 

Boken handlar... 

Centrala begrepp är... 

  

 

Figur 15: Exempel på anteckningsorganisering 

Källa: Patel & Davidson (2003:45) 

 

Litteratur som behandlar ett visst ämne men som inte bygger på egen forskning kallas för 

sekundärlitteratur. Sekundärlitteratur ger ingen beskrivning om hur undersökningen 

författaren refererar till är gjord och den är ofta vinklad eftersom det är svårt att vara objektiv 

vid summering av material. Primärkällor är den litteratur som är skriven av personen som 

genomförde undersökningen. Primärkällor kallas även forskningsrapporter. Primärkällor bör 

användas i första hand, men det är också viktigt att ifrågasätta och ha ett kritiskt 

förhållningssätt till forskningsrapporterna och lära sig av rapportens bra kapitel medans de 

dåliga visar vad man bör undvika. (Hartman, 2004) . När vårt ämne vi vill studera riktar sig 

mot nutid och framtid inom marknadskommunikation och upplevelser, vill vi lägga fokus på 

litteratur som givits ut de tre senaste åren för att litteraturen ska vara så aktuell som möjligt.  

 

6.7 Uppsatsens kvalitetsbegrepp 

 

Kvalitativa studier kännetecknas av stor variation. Därför är det svårt att finna regler, eller 

kriterier för att uppnå god kvalitet. I kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, 
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tolka och förstå innebörden av livsvärlden och beskriva uppfattningar. Validiteten i en studie 

gäller hela forskningsprocessen och tillförlitligheten ses mot bakgrund av den unika situation 

som råder vid intervjutillfället. (Patel & Davidson, 2003) 

 

6.8 Giltighet 

 

Forskaren kan använda sig av triangulering som innebär att forskaren väljer flera olika 

genereringsmetoder, exempelvis olika intervjupersoner eller olika platser där det valda 

fenomenet som ska undersökas yttrar sig. Forskaren kan då studera fenomenet som ska 

undersökas i olika kontext och på så sätt undersöka och tolka variationen. (Patel & Davidson, 

2003)  

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Triangulering av informanter 

 

 

För att öka den empiriska variationen kommer vi att intervjua olika informanter men som 

ändå arbetar inom samma kontext. Vi kommer att intervjua utvalda personer som jobbar inom 

kommunikationsbranschen och deras yttranden kommer att kompletteras med en akademisk 

domän, nämligen forskare inom marknadsföring. Detta för att få fler bitar som skapar en mer 

trovärdig helhet. Stenbacka (2001) menar att förståelsen av fenomenet är giltigt om den valda 

informanten är en del av problemområdet där denne får möjlighet att tala fritt enligt hans eller 

hennes egen kunskapsstruktur.  Informanterna ska även vara strategiskt utvalda och relevanta 

Forskare 

Kommunikationsbyrå Litteratur, Upplevelsekunskap 
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för den domänen man valt att undersöka. Därför är det högst viktigt för oss att informanterna 

vi väljer besitter kunskap om vårt valda problemområde. 

 

6.9 Tillförlitlighet 

 

Undersökningens tillförlitlighet är i hög grad relaterad till intervjuarens och observatörens 

förmåga. Förutsättningen för hög tillförlitlighet är att intervjuaren och observatören är 

tränade. (Patel & Davidson, 2003) Utifrån detta är vi medvetna om att det är en utmaning att 

genomföra kvalitativa intervjuer. För att intervjun ska få så hög kvalité som möjligt är det 

viktigt för oss att ställa genomtänkta frågor och gå in med hela medvetandet. Vi måste vara 

uppmärksamma, följa upp med frågor, sufflera, vara noggranna i vår tolkning av empirin. 

Fördelen i detta är att vi båda kommer medverka i intervjun och på så sätt kan kommer vi 

kunna kontrollera tillförlitligheten genom interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson, 2003). 

Detta innebär att vi efter intervjun jämför våra registreringar för att se hur bra de stämmer 

överens. Stenbacka (2001) menar att för att uppnå hög tillförlitlighet är det viktigt att 

forskaren ger en ingående beskrivning av hela forskningsprocessen så läsaren ska kunna få en 

förståelse för forskarens process och på så sätt kunna avgöra kvalitetsaspekterna i studien. 
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7 EMPIRISKT RESULTAT 

I kapitlet nedan presenterar vi vårt empiriska resultat utifrån forskningsfrågorna. Vi börjar 

med informanternas syn på marknadskommunikation i framkant och fortsätter sedan 

presentation av informanternas syn på upplevelsebaserad kommunikation och dess roll för 

marknadskommunikation i framkant.  

 

För att göra det tydligt med vilka som är informanternas egna ord har vi valt att citera. Vi har 

valt att inte presentera allt resultat från de kvalitativa intervjuerna då informanterna emellanåt 

upprepade sig. Det som presenteras nedan är det som genererades ur intervjuerna och som har 

betydelse för att besvara våra forskningsfrågor. 

 

7.1 Presentation av informanternas syn på 

marknadskommunikation samt marknadskommunikation i 

framkant.   

Här kommer vi först redogöra för vad marknadskommunikation i grunden innebär för de 

valda informanterna. Vidare redogör vi för vad marknadskommunikation i framkant innebär 

för dem.  

7.1.1 Jessica Bjurström, VD Sveriges kommunikationsbyråer 

Bjurström ser på marknadskommunikation ”/…/ som kommunikation med en uppdragsgivare. 

Det vill säga att man har ett syfte, ett kommersiellt syfte med det. Det är att kunna 

kommunicera en tjänst eller en vara till någon, som den personen ska betala för.”  

 

Det är viktigt att kreatörerna inom marknadskommunikation jobbar på ett uppdrag för att 

uppnå ett mål och således få betalt för det. Det är skillnaden på marknadskommunikation och 

generell kommunikation. Marknadskommunikation i framkant handlar om att nå människor 

som kan fungera som förespråkare för varumärket. Kommunikationens framkant handlar om 

att kommunicera både med sina kunder och att vara en springare i företaget och kunna berätta 

vad det är som gäller nu, det handlar mycket om att arbeta på ett företag som lyssnar på ens 
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idéer. Bjurström beskriver marknadskommunikation i framkant som ”/…/ att den är 

insiktsfull, den skapar engagemang, den får människor att vilja vara en del av kampanjen. 

Tipsa sina kompisar, återkoppla till företaget. /…/ Det blir ju inte bättre än så. Och sen att få 

tillbaka att det hela tiden blir en växelverkan mellan företaget och konsumenterna.”  

 Vidare anser hon att kommunikation i framkant handlar om förflyttning. 

”Framkant för mig är någonting som förflyttar saker och ting. En positionsförflyttning från 

att, ja det där verkar lite spännande till att, gud vad bra det här är. /…/ Och första steget till 

köp är ändå ett intresse, men allting som väcker intresse är i framkant. Vi har ju så väldigt 

mycket runtomkring oss nu som vi känner att vi inte reagerar på. ” 

 

Trender i dagens kommunikation som Bjurström uppmärksammat är att företag hittar ett sätt 

att få en återkoppling med människor som man vill kommunicera med. Det behöver inte alltid 

vara slutkonsumenten man vill nå, utan företag kommunicerar även till människor som har 

stor påverkan på slutkonsumenten. Vidare handlar det inte längre bara om att ”/…/ spread the 

word /…/ det måste leda till en försäljning. /…/ Det går inte bara att tjäna lite pengar, man 

måste tjäna pengar för att kunna betala de som jobbar på företagen.” 

 

Kommunikationskanaler som har betydelse i framtiden anser Bjurström är en blandning av 

alla olika kommunikationskanaler. ”Jag tror att alla kanaler på något vis kommer samverka, 

men det är klart att det går ju väldigt fort att snacka digitalt. Det tar lite längre tid än att man 

får någonting i brevlådan som man sedan ska svara på med samma sätt, men tilltalet utåt tror 

jag kommer finnas både med adresserad brevlåda, e-post, tidningar och event.” 

7.1.2 Micael Dahlén, Professor på Handelshögskolan i Stockholm 

Dahlén anser att det är en spännande fråga som blir svårare och svårare att besvara. 

”Marknadskommunikationen blir allt svårare att särskilja från kommunikation utan marknad 

som prefix. Det är jättesvårt att i dagens marknad låsa utrymmet och säga, nu marknadsför vi 

och nu marknadskommunicerar vi. /…/ Det är läskigt som läroboksförfattare att inse hur 

snabbt allting förändras och hur snabbt någonting som man fått på tryck blir gammalt.” 

Men i slutändan, hävdar Dahlén att marknadskommunikation handlar om att ta alla tillfällen i 

akt, för att kommunicera med människor som nu eller senare kan vara värdefulla för ett 

företag. ”Detta innebär inte att du som konsument köper den kommunicerade 
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produkten/tjänsten utan du kan lika gärna rekommendera den vidare eller i framtiden enbart 

tala väl om den.” 

Dahlén menar att framkant i filosofin handlar om att man hela tiden utmanar sig själv, 

människor runtomkring och att man aldrig någonsin blir färdig och ständigt söker nya vägar. 

Dels för att man då finner smartare vägar men också för att det är ett mål i sig självt. 

”Grunden i marknadsföring och marknadskommunikation, precis som i affärsutveckling i 

stort, är ju att vi kan aldrig stanna. Vi ledsnar ju jättefort. Bara mer av samma är inte 

intressant, utan här handlar det ju om att utmana sig och hitta nya vägar. Vi har nått så långt 

i kommunikationen att det idag är i stort sett omöjligt att skapa något unikt. Det spelar ingen 

roll hur erbjudandet utformas för att det finns alltid någon som gjort precis samma sak med 

någon extra knorr.” Människor har idag enorma valmöjligheter i utbudet av 

produkter/tjänster. Därför är det viktigt för företag idag att ställa sig frågan ”hur” man 

kommunicerar istället för ”vad”.  

Rent praktiskt är marknadskommunikation i framkant något ” /…/ Väldigt snabbt, flexibelt 

och så långt ifrån kampanjtänkandet man kan komma. /…/ Det handlar mer om att 

uppmärksamma att, just nu händer någonting, och direkt snappa upp det och sprida det så 

fort som möjligt.” Dahlén är kritisk mot kampanjtänkandet eftersom att man gör en 

förhandling långt i förväg och räknar på hur mycket pengar man sparar på att göra det, stället 

för att vända på det och tänka hur mycket extra skulle det kunna ge företag att ha en 

flexibilitet att när som helst kunna kasta in ett erbjudande som känns rätt. Bara de två senaste 

åren har Dahlén sett en stor skillnad i att företag försöker integrera sig med människors 

tillvaro och därmed maximera kontaktytorna för att inte bara kommunicera på ett, inte fem, 

utan femtio olika områden. Det handlar ofta om att använda sig av alla de sociala medier som 

finns. Detta beror dels på att aktiva konsumenter, om det nu ens är några konsumenter, ställer 

större och större krav, med de enorma valmöjligheterna som finns. ”De kräver att direkt, när 

som helst och var som helst, kunna få svar och reaktioner från företaget.”  

 

7.1.3 Andreas Andersson & Michael Bugaj, DDB 

 

Bugaj menar att marknadskommunikation kan beskrivas som affärsutveckling.  Vidare 

beskriver han att ”/…/ Marknadskommunikation i sig betyder ju så otroligt mycket mer. Det 

handlar om allt från att fylla ett medieutrymme och engagera människor med varumärken till 

att faktiskt skapa produkter för våra kunder.” Han beskriver det ytterligare som att det blir 
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viktigare och viktigare att förstå människors beteenden eftersom varumärkeslojaliteten 

sjunker och människor idag är ständigt på jakt efter det som komma skall. ”Vår roll blir att 

förstå vad som kommer hända och sedan applicera det på marknadskommunikationen”. 

Vidare beskriver Bugaj marknadskommunikation i olika nivåer. Det handlar om allt ifrån den 

relationsbyggande fasen till säljfasen där det handlar om att sälja upplevelsen av varumärket.  

Bugaj menar att marknadskommunikation i framkant är när ”företag involverar sina 

konsumenter eller människor i utvecklandet av produkter och tjänster”. Han beskriver det 

som att företag lyssnar på vad konsumenterna behöver i vardagen och sedan utvecklar 

produkter och tjänster och kommunicerar utifrån det. Andersson instämmer och anser att 

kommunikation i framkant innebär att företag jobbar utifrån användaren snarare än tvärtom.  

Traditionellt har man arbetat med tankesättet att företag har kommunicerat sina produkter och 

hoppats på att människor tycker det är en bra produkt och snygg kommunikation. ”/…/ idag 

tittar företag på vilken målgrupp de har, vad är målgruppens beteenden och hur kan vi finnas 

i deras liv. Jag tror att genom mer få det tänket och sen applicera sitt varumärke på det så 

har man mycket lättare att ligga i framkant.” Andersson menar att företag i framkant 

fokuserar mycket på användarnyttan. ”Företag som är duktiga på detta flyttar hela sitt tänk 

till vad användaren vill ha och vad de kan erbjuda användaren och fokuserar sin 

kommunikation runt detta.”  

 

Trender inom dagens kommunikation som Andersson och Bugaj uppmärksammat är 

tredjepartsdiskussionen som sker på internet och att människor via internet och sociala medier 

kan skriva vad de tycker om företaget utan att företag kan kontrollera det. Bugaj menar att 

”/…/ den här tredjepartsdiskussionen som finns på nätet blir liksom det viktigaste att hålla 

koll på idag för företag. För att det blir ju en recension av produkten eller det man gör live, 

hela tiden, därför blir produkt- och tjänsteutveckling det absolut viktigaste för företag.” 

 

Andersson tror att mobila kanaler kommer växa stort och flytta reklamen från traditionell 

reklam till digitaliserade kanaler. ”/…/ Jag tror att mycket flyttas in i en smartphone och den 

typen av enheter och det är någonting som kommer att växa mycket, mycket mer. /…/ Då finns 

du ju hos användaren när användaren är mest mottagbar för kommunikationen. Det har vi ju 

sett senaste tiden att folk inte tittar så mycket på tv, utan det laddas ner och allting blir mycket 

mer on demand, vilket flyttar bort tv reklamen och det traditionella väldigt mycket.” Slutligen 

anser han att det som kommer ge mest slag är personliga rekommendationer och sociala 

medier.  
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7.2 Presentation av informanternas syn på upplevelser och 

upplevelsebaserad kommunikation.  

Nedan presentera informanternas syn på begreppen upplevelse och upplevelsebaserad 

kommunikation.  

 

 

7.2.1 Jessica Bjurström, VD Sveriges kommunikationsbyråer  

 

För Bjurström innebär upplevelser att leva sig in i någonting, att värdet av upplevelsen gör att 

man stannar upp och blir engagerad och vill berätta om upplevelsen för någon annan. 

Upplevelsebaserad kommunikation tycker Bjurström handlar om att företagen får någon sorts 

retursignal. ”Retursignalen behöver inte ske på en gång, men att konsumenten reagerar på 

kommunikationen antingen direkt eller i ett senare skede. /…/ En medveten handling som 

visar att du är engagerad i den här kommunikationen .”  Vidare anser hon att 

upplevelsebaserad kommunikation kan ske både fysiskt och digitalt, att passivt uppleva något 

även är upplevelsebaserad kommunikation, ”det viktiga är att konsumenten känner sig 

delaktig i kommunikationen och att konsumenten känner att de får något i utbyte av företaget 

som står bakom kommunikationen.” Vidare beskriver hon upplevelsebaserad kommunikation 

som kommunikation man vill dela med andra och på så sätt bli en förespråkare för 

varumärket.  

 

Bjurström talar också om propaganda planning som något viktigt. Det innebär att få 

människor att propagera och bli plakatbärare för ditt varumärke. Lyckas företag med detta 

finns det ingen gräns på hur framgångsrikt det kan bli. Samtidigt menar Bjurström att det blir 

svårare att definiera en klar målgrupp och inse vilka man ska nå. ”Men om man har gjort ett 

arbete där man bestämmer vem som är den första vågen så kan man nog ganska tydligt se 

vilka de kommer påverka.”  

 

Vidare påstår Bjurström upplevelsebaserad kommunikation inte är begränsat till något rum. 

”Det känns som att vi är så förbi det nu. /…/ När det görs riktigt bra så känns det ju som att 

man är i framkant, det är häftigt. Men det ställer ju också enorma krav på oss som 

berättartalanger. /…/ Vi pratar om Storytelling som luktar sig genom skärmen, den är 

speciell.”  
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Bjurström säger att det är en mycket friare och klokare attityd till kommunikation nu än vad 

det varit tidigare. ”/…/ det vi pratar om det är ju god manipulation. Att vara manipulerande 

är ju oftast negativt men det här är ju ändå något gott. Man vill inte vara evil, man vill bara 

få människor att bli glada och få människor att uppleva härliga saker. Det talar ju väldigt 

gott om framtiden.” 

7.2.2 Micael Dahlén, Professor på Handelshögskolan i Stockholm 

”Det handlar om delaktighet. Att vara del, att lägga en del, gärna en så stor del av sig själv 

som möjligt i kommunikationen. Det är ingenting som jag bara tar emot utan det är någonting 

som jag upplever och är en del av mig”. Dahlén säger att upplevelser inom kommunikation 

syftar till att få människor att engagera sig, att uppleva. ”Det blir vanligare och vanligare och 

det handlar om att man lämnar över mycket av ansvaret och möjligheterna i 

kommunikationen till mottagaren. Oavsett vad det är och hur det är.” Dahlén anser att 

upplevelser traditionellt används inom events och produktdemonstrationer ”/…/ men det är 

häftigt med den här polariseringen där det å ena sidan blir mer och mer analogt med fysiska 

möten och events men å andra sidan att man drar det jättelångt mot interaktiva och i överlag, 

snabba kanaler där mottagaren som inte bara är mottagare, faktiskt också kan manipulera 

och bli delaktig själv”. 

Dahlén säger att upplevelser och delaktighet är här för att stanna, ”/…/ för vi nöjer oss inte 

med mindre. Det är ganska många som jobbar med upplevelser och det har hänt mycket bara 

de senaste åren. Kollar man på traditionella upplevelser, inom events och reseindustrin har 

det ju exploderat de senaste åren och hade det inte varit för lågkonjunkturen hade det hänt 

ännu mer. Men det är ju fortfarande bara i barnstadiet skulle jag säga, så det kommer hända 

väldigt mycket de nästa 2-3 åren tror jag.”  

Hur detta sen exakt tar sig i uttryck är en spännande fråga anser Dahlén, och det faktum att 

erbjuda en upplevelse kanske inte räcker när alla gör det, men idag är det fortfarande ett 

väldigt viktigt och väsentligt försprång gentemot hur de flesta agerar. När resten av världen 

och resten av företagen kommer ikapp så måste man ta det ännu ett steg längre, menar 

Dahlén, som tycker att det är spännande att tänka i termer av intressent och delägarskap i 

företag. ”Det finns jätteroliga exempel inom allt ifrån musikindustrin till medieindustrin, hur 

du kan bli medproducent av en artist du gillar, scouta artister själv, finansiera morgondagens 
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nyheter. Så att det är ju som att få en hel värld av konsumenter att bli företagets kolleger, 

deras marknadschefer och allt vad det är. Vilket i sig jag tycker är jättehäftigt.” 

7.2.3 Andreas Andersson & Michael Bugaj, DDB 

Bugaj menar att det är svårt att reda ut begreppet upplevelser eftersom det finns så mycket 

olika nivåer på det hela. Den kommunikativa upplevelsen handlar om ett värdeskapande för 

att förstärka och bygga upplevelser kring ett varumärke. Han ger exempel om en interaktiv 

kampanj på nätet där användaren går in i en värld på där denne utför uppgifter, klickar sig 

runt och löser en massa problem. ”/…/ Det är ju en riktig upplevelse att kunna få göra detta 

och skapa en massa intryck, dels mot varumärket och själva upplevelsen.” Bugaj är väldigt 

förtjust i att använda sig av nätet för att skapa kampanjer som möjliggör interaktion mellan 

varumärke och konsument. ”Där kan man jobba med den här typen av upplevelser /…/ så att 

man kan styra människors känslor gentemot ett varumärke. Det tror jag görs alldeles för lite 

av idag.” 

Vidare talar Bugaj om fysiska upplevelser som företag också kan iscensätta. ”/…/ Analoga 

events där man ställer ut och går in i ett bilmärkes Showroom och sätter sig i deras nya bil, 

det är ju också en upplevelse. /…/ Oavsett hur man använder sig av upplevelser, fysiskt eller 

digitalt, handlar det om att skapa känslor hos människor och interaktionsmöjligheter med 

varumärket. /…/ På så sätt skapas intryck av varumärket som i sin tur skapar leder till en 

upplevelse.  

Andersson instämmer att interaktionen står i centrum. ”/…/ Överhuvudtaget om det är fysiskt 

på ett torg, en kampanjsajt eller att man själv engagerar sig och ska komma på egna idéer 

och utmanas, så handlar det om en involvering och en integration med varumärket. Det är 

väldigt viktigt och det leder till att du själv upplever någonting ihop med varumärket och inte 

bara blir exponerad för någonting.” 

 

7.3 Presentation av informanternas syn på den upplevelsebaserade 

kommunikationens roll för marknadskommunikation i framkant. 

 

Nedan presenteras informanternas syn på om upplevelsebaserad kommunikation är en del av 

marknadskommunikation i framkant. 



35 

 

 

7.3.1 Jessica Bjurström, VD Sveriges kommunikationsbyråer 

 

Bjurström anser att upplevelsebaserad kommunikation är en central del av 

marknadskommunikation i framkant. ”/…/ om vi skulle säga att upplevelsebaserad 

kommunikation är sån kommunikation som man själv tycker har ett stort värde som en 

upplevelse, underhållning och att man vill dela med sig av det till någon annan, då har den en 

ganska självklar roll för marknadskommunikation i framkant.” 

7.3.2 Micael Dahlén, Professor på Handelshögskolan i Stockholm 

Dahlén hävdar att upplevelsebaserad kommunikation absolut är en central del av 

marknadskommunikation i framkant. ”/…/ Det hänger verkligen samman med min 

utläggning, där ”hur” istället för ”vad” är viktigt. För det är egentligen inte ett budskap du 

vill föra fram, utan det du vill göra är att dela en upplevelse med mottagaren. T.ex. det här 

med passion och engagemang. Det är någonting som måste upplevas och det är egentligen 

det enda du kan göra för att skapa ett unikt band med mottagaren.  

 

7.3.3 Andreas Andersson & Michael Bugaj, DDB  

Andersson anser att upplevelsebaserad kommunikation absolut är en del av 

marknadskommunikation i framkant.  Han vill till och med påstå att det kan vara den mest 

centrala dimensionen. ”Jag tror att det kanske är längst fram så att säga. Vi arbetar ju 

mycket att vi ska låta våra användare interagera med varumärken egentligen hela tiden /…/ 

Så jag tror ju framförallt på interaktionsdelen. Att försöka få med sig alla med det man gör.” 

 

Bugaj instämmer och menar att den kommunikativa upplevelsen syftar till att skapa värden 

för varumärket och bygga upplevelser kring varumärket. Ett varumärke är inte tagbart, det är 

en logga och en känsla så med hjälp av upplevelser kan man förstärka bilden av varumärket. 

”/…/ Så ja, upplevelser är absolut centralt.”  
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8 TEORETISKT RESULTAT 

I det empiriska resultatet framkom flera intressanta begrepp som angavs som centrala för vad 

marknadskommunikation i framkant är. Utifrån dessa begrepp gjorde vi en litteraturstudie för 

att redogöra begreppens betydelse.  

 

Då vi arbetat utifrån en induktiv ansats i vår studie och gått upptäckandets väg har det under 

studien framkommit nya begrepp. I kommande kapitel har vi valt att titta närmare på dessa 

begrepp som angavs som centrala för vad marknadskommunikation i framkant är. Detta för 

att få en djupare förståelse för vår studie och se vad litteraturen säger om begreppen.  

8.1 Sociala medier 

Andersson och Bugaj pratar mycket om sociala medier som något som har betydelse för 

marknadskommunikation i framkant. ”Sociala medier innebär kommunikationskanaler som 

tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller 

ljud. Genom sociala medier kommunicerar många till många, på samma villkor och genom 

samma kanaler.” (Nationalencyklopedin, 2011) Carlsson (2009) menar att sociala medier 

avser att leda till eller bygga nätverkande mellan människor. Anledningen kan vara 

fotografier, länkar, affärer, musik eller datorspel. De sociala medierna tillåter användarna att 

(Carlsson, 2009): 

 Skapa innehåll (publicera bilder, skriva texter dela med sig av filmer) 

 Delta i konversation  

 Ta del an andras information  

 Dela med sig av information    

 Knyta och behålla kontakter  

 

Sweeney och Craig (2011) anser att sociala medier är en tekonologi där olika medier  är 

utformade så att de enkelt ska kunna delas av andra. Vidare skriver de att sociala medier är ett 

samlingsbegrepp som omfattar bloggar, videobloggar, fotodelning, wikis, podcasts, 

mikrobloggar, musikdelning, forum, betyg och recensioner, sociala bokmärken och 



37 

 

communities. Sweeney och Craig (2011) menar att sociala medier har ändrat företagens bild 

av hur de ska synas på internet. Företag gör allt de kan för att finnas där målgruppen finns, 

differentiera sig gentemot andra företag, engagera konsumenterna, skapa kännedom om 

varumärket och sälja sina produkter och tjänster. Sociala medier skapar möjlighet för 

företagen att göra just detta. Carlsson (2009) menar att med hjälp av dagens teknik kan 

människors kontaktnät vara betydligt större än tidigare. Människors  umgängeskrets omfattas 

inte bara av familj, nära vänner och grannar vid staketet utan idag kan människors aktiva 

kontaktnät bestå av hundratals människor i Sverige och resten av världen. Detta leder till att 

människor kan lätt utbyta åsikter och erfarenheter med varandara. Det går snabbt att komma i 

kontakt med andra konsumenter och få rekommendationer av olika produkter och tjänster 

utan att ta del av företagets produktblad. Om en konsument gillar eller ogillar en produkt är 

det lätt att sprida detta vidare med hjälp av sociala medier. Vidare menar Carlsson (2009) att 

sociala medier inte alltid behöver handla om marknadsföring i bemärkelsen reklam och sälj. 

Det kan i samma grad  handla om samhällsinformation, direkt kommunikation till 

allmänheten och internreklam. (ibid.) 

8.2 Word-of-mouth 

Samtliga informanter nämner i intervjuerna att personliga rekommendationer är något väldigt 

betydelsefullt för marknadskommunikation i framkant. 

Mossberg (2003) menar att individer som upplevt ett känslomässigt värde har ofta en tendens 

att sprida sin upplevelse vidare. Dessa samtalsämnen som uppstår mellan individer omnämns i 

marknadsföringslitteratur som word-of-mouth och kan definieras som; ”all den informella 

kommunikation som sker mellan personer angående varors och tjänsters positiva och negativa 

egenskaper” (Mossberg & Johansen, 2006). Forskning visar att tjänsteföretag, som genom sin 

verksamhet skapar känslomässiga upplevelser, genererar flest samtal mellan individer. Då 

word-of-mouth är av icke-kommersiell natur uppfattas det som mer trovärdigt än 

kommunikation som är riktat från företag till konsument. Bugaj (2011) hävdar att personliga 

rekommendationer som uppstår i bekantskapskretsar och i tredjepartsdiskussioner på nätet är 

mest trovärdiga vid köp av produkter.   

Forskning har även gjorts på hur word-of-mouth ter sig inom resultatorienterade och 

upplevelseorienterade tjänster. En resultatorienterad tjänst innebär en mindre spännande tjänst 



38 

 

som alla konsumerar, t.ex. el- och teletjänster. En upplevelsetjänst underhåller, ger ett avbrott 

i vardagen och är sällan rutinmässig. Resultatet visade att påverkan från word-of-mouth är 

större inom upplevelseorienterade tjänster. Inom resultatorienterade tjänster talar man mer om 

de negativa händelserna som, prishöjningar eller missnöje med resultat medan de 

upplevelseorienterade tjänsterna förnöjer och köps när personen har råd och tid och inte för att 

det är nödvändigt. (Mossberg & Johansen, 2006). 

8.3 Propaganda planning 

Bjurström nämner även Propaganda planning som något viktigt. Det innebär att få människor 

att propagera och bli plakatbärare för ditt varumärke. Lyckas företag med detta finns det ingen 

gräns på hur framgångsrikt det kan bli. Farley (2011) definierar propaganda planning som; 

”Plan not for the people you reach, but the the people they reach.” Han menar att traditionell 

marknadskommunikation syftar till den breda massan där kommunikationen sker via TV, 

radio och annonser. Han menar att innan företag lanserar en kampanj i de traditionella 

medierna handlar det om att nå människor som i sin tur påverkar den huvudsakliga 

målgruppen, ”the influencers.” (ibid.) Med hjälp av propaganda planning kan företag ge 

påverkarna verktygen och innehållet för att berätta en story som de sedan för vidare. Detta 

görs genom direkt marknadskommunikation via exempelvis Youtube, mail, olika internetsidor 

och Facebook för att ge de som påverkar den huvudsakliga målgruppen något att prata om. 

Vidare menar Farley (2011) att påverkarna ofta driver bloggar, twittrar eller använder andra 

sociala medier och vill ha något nytt att berätta för sina läsare och fans. Detta illustreras med 

Farleys modell där han förklarar propagation planning med en film som exempel. 

 

 

 

 

  

 

Figur 17: Planning for propagation 

Källa: Farley (2011) 

 



39 

 

 

9 ANALYS 

I kommande kapitel analyseras empirin och ställs i relation till relevant litteratur. Detta 

presenteras kronologiskt utifrån forskningsfrågorna. 

 

9.1 Marknadskommunikation i framkant 

 

Nedan analyseras och diskuteras marknadskommunikation i framkant. Vi har skapat kriterier 

vad marknadskommunikation i framkant är utifrån svaren som genererades under intervjuerna 

med informanterna.  

 

9.1.1 Integrerad och engagerande kommunikation  

 

Utifrån empirin beskriver vi marknadskommunikation i framkant som något som skapar 

engagemang och integrerar med människor. Den är insiktsfull och får människor att vilja vara 

en del av kampanjen. Det viktiga är inte vad företag kommunicerar, utan hur det 

kommuniceras. Marknadskommunikation i framkant kan också vara när företag involverar 

människor i utvecklandet av produkter och tjänster. Detta kan liknas vid vad Smilansky 

(2009) beskriver som upplevelsebaserad kommunikation. ”Upplevelsebaserad 

marknadsföring är processen att lönsamt identifiera och tillfredsställa kundens behov och 

önskemål och engagera dem genom tvåvägskommunikation som väcker 

varumärkespersonligheter till liv och skänker mervärde till målgruppen” (Smilansky, 2009).  

 

9.1.2 Kommunikation via Sociala medier  

 

Utifrån vår tolkning av empirin är sociala medier ett begrepp som har betydelse för 

marknadskommunikation i framkant. Med hjälp av sociala medier har företag möjlighet att 

finnas hos användaren när denne är som mest mottaglig för kommunikationen. Sweeney och 

Craig (2011) ser också en utveckling av företagens bild av hur de ska synas på internet. 

Företag gör allt de kan för att finnas där målgruppen finns, differentiera sig gentemot andra 

företag, engagera konsumenter och skapa kännedom om varumärket och sälja sina produkter 
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och tjänster. Sociala medier skapar möjlighet för företagen att göra just detta. (ibid.) Vilket 

även framkommer utifrån empirin där det nämns att under de två senaste åren har de skett en 

utveckling hos företagen där företaget maximerar kontaktytorna och försöker integrera med 

människors tillvaro och bland annat kommunicera via de sociala medierna som finns. 

Konsumenterna ställer större krav med anledning av de enorma valmöjligheterna som finns. 

De kräver att direkt, när som helst och var som helst, få svar och reaktioner från företaget. En 

informant tror att kommunikationen kommer flyttas från traditionella kanaler till 

digitaliserade kanaler, exempelvis smartphones och liknande enheter. Anledningen till att 

informanten tror så starkt på att digitaliserade kanaler kommer ta över de traditionella 

kanalerna, kan vara med hänsyn till informantens titel som Technical director. Carlsson 

(2009) anser att sociala medier leder till att människor lätt kan utbyta åsikter och erfarenheter 

med varandra. Det går snabbt att komma i kontakt med andra konsumenter och få 

rekommendationer av olika produkter och tjänster utan att ta del av företagets produktblad. 

(Carlsson, 2009)  

 

9.1.3 Word-of-mouth  

 

Empirin har visat att personliga rekommendationer har en betydande roll för 

marknadskommunikation i framkant. Personliga rekommendationer blir det viktigaste för 

företag att hålla koll på då det blir en recension av företaget live som en ständigt pågående 

process. Marknadskommunikation i framkant handlar om att ta alla tillfällen i akt för att 

kommunicera med människor som nu eller senare är värdefulla för företaget. Detta går hand i 

hand med det Mossberg (2003) menar att individer som upplevt ett känslomässigt värde har 

ofta en tendens att sprida sin upplevelse vidare. Samtidigt anser Mossberg och Johansen 

(2006) att dessa samtalsämnen som uppstår mellan individer som omnämns i 

marknadsföringslitteratur som word-of-mouth kan definieras som all den informella 

kommunikation som sker mellan personer angående varors och tjänsters positiva och negativa 

egenskaper. Forskning visar att tjänsteföretag, som genom sin verksamhet skapar 

känslomässiga upplevelser, genererar flest samtal mellan individer. Då word-of-mouth är av 

icke-kommersiell natur uppfattas det som mer trovärdigt än kommunikation som är riktat från 

företag till konsument. (Mossberg & Johansen, 2006)  
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9.1.4 Propaganda planning och Buzzmarketing  

 

Utifrån empirin kan marknadskommunikation i framkant handla om att företag hittar ett sätt 

att få återkoppling från människor de vill nå med sin kommunikation. Det behöver således 

inte vara slutkonsumenten utan företag kommunicerar även med de människor som har en stor 

påverkan på slutkonsumenten. Farley (2011) benämner detta som propaganda planning. Han 

menar att innan företag lanserar en kampanj på de traditionella medierna handlar det om att nå 

människor som i sin tur påverkar den huvudsakliga målgruppen. Med hjälp av propaganda 

planning kan företag ge påverkarna verktygen och innehållet för att berätta en story som de 

sedan för vidare. Detta görs genom direkt marknadskommunikation, exempelvis via Youtube, 

mail, olika internetsidor och Facebook. Utifrån vår uppfattning av propaganda planning anser 

vi att det kan liknas vid buzz marketing som Hughes (2005) menar är ämnat för att fånga 

medias och konsumenternas uppmärksamhet till den grad att de talar om varumärket och 

tycker det är underhållande, fascinerande och har ett nyhetsvärde. Buzzmarketing modellen 

fungerar som så att företag avser att sända ett budskap via media till en konsument. Till 

skillnad från den klassiska kommunikationsmodellen tar kommunikationen inte stopp här utan 

kommunikationen fortskrider och konsumenten för kommunikationen vidare till vänner, som i 

sin tur för det vidare till vänner och på så sätt skapas ett buzz. (Hughes, 2005)  

 

Vår tolkning av Propaganda planning och Buzzmarketing är att företag strategiskt försöker 

påverka vad som sägs om varumärket. De sänder ut ett budskap till utvalda opinionsbildare 

som kan sprida budskapet vidare. Detta till skillnad från word of mouth och personliga 

rekommendationer som enligt Mossberg (2003) är av icke kommersiell natur och kan 

definieras som all den informella kommunikation som sker mellan personer angående varor 

och tjänsters positiva och negativa egenskaper.  

9.2 Upplevelsebaserad kommunikation  

Upplevelser är en process som skänker mening till individen i flera sammanhang. (Pine and 

Gilmore, 1999; Mossberg, 2003; Snel, 2005: Boswijk et. al, 2005) Vi menar att traditionell 

marknadskommunikation syftar till att avbryta konsumenten i sin vardag och leda denne till 

ett köpbeteende. Denna envägskommunikation som företaget förmedlar till mottagaren är i sin 

tur inget som skänker konsumenten mening. Empirin har visat att tvåvägskommunikation är 
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fundamental för att nå mottagaren i dagens samhälle. Företag är idag drivna att hitta nya sätt 

att interagera med individer för att öka lönsamheten i deras verksamhet. Prahalad och 

Ramaswamy (2004) menar att företag som möjliggör ett gemensamt skapande av upplevelser 

med sina konsumenter kommer ha ett konkurrenskraftigt övertag på marknaden. Det handlar 

om att skapa en upplevelsemiljö i vilken konsumenter kan föra en dialog och medproducera 

sin upplevelse med företaget. Genom upplevelsebaserad kommunikation kan företag skapa 

mervärden som engagerar, aktiverar och berör individen på flera olika plan.  

Enligt empirin kan upplevelsebaserad kommunikation vara något man vill dela med andra och 

på så sätt bli en förespråkare för varumärket. Vidare visar empirin ett skapande av 

interaktionsmöjligheter med ett varumärke genom digital eller fysisk tvåvägskommunikation. 

Det kan jämföras med Smilansky (2009) som menar att upplevelsebaserad kommunikation 

handlar om att konvertera konsumenter från shoppare, som ibland kan vara illojala med sina 

val av varumärken, till evangelister som genom word-of-mouth predikar varumärkets 

personlighet, kärnbudskap och funktioner till sina vänner, familj, kollegor och communities. 

När konsumenter övergår till att vara lojala börjar de göra din marknadsföring åt dig. Empirin 

visar även att upplevelsebaserad kommunikationen inte är begränsad till något rum utan kan 

ske digitalt och fysiskt. Detta går emot Ørnbo et. al. (2005) påstående att ”upplevelsebaserad 

kommunikation innebär att företag medvetet använder fysiska möten och mötesplatser som 

kommunikationsverktyg, för att förstärka betydelsen för och relationen till en given 

målgrupp.”  

9.2.1 Upplevelsebaserad kommunikation som transformerar 

Snel (2005) talar om erlebnis upplevelser som ett sätt att nå mottagaren som eftersträvar 

underhållning och njutning. Detta tillåter företag att öka differentieringen och förbättra 

möjligheterna till att utöva inflytande gentemot konsumenter. Upplevelsen påverkar 

förhoppningsvis kundens inställning till organisationen på ett positivt sätt vilket leder till att 

mer pengar spenderas. Empirin har visat att upplevelsebaserad kommunikation handlar om 

skapande av interaktionsmöjligheter med ett varumärke genom digital eller fysisk 

tvåvägskommunikation. Vi anser att denna kommunikation går att skapa genom erlebnis 

upplevelser och det är fortfarande ett väsentligt försprång i kommunikationen men frågan är 

hur effektiv den upplevelsebaserade kommunikationen kommer att vara när fler aktörer 

anammar iscensättandet av erlebnis upplevelser. Problematiken uppstår i att upplevelsen som 
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iscensätts enbart har betydelse i det sammanhang där den förekommer. Händelsen engagerar 

och blir minnesvärd men enbart under en bestämd tidsperiod. Den är även relativt lätt att 

kopiera då upplevelsen saknar kopplingar med företagets värderingar. (Snel, 2005) För att 

vara fortsatt konkurrenskraftig på marknaden bör företag jobba med att skapa erfahrung 

upplevelser i sin kommunikation. Dessa är svårare att iscensätta dels eftersom de ska stämma 

överens med företagets värderingar och visioner och bestå av ett ständigt flöde av 

interaktioner mellan företag och konsument. (ibid.) Men lyckas företag med att optimalt skapa 

förutsättningar för transformationsupplevelser så bidrar det till upplevelsebaserad 

kommunikation som skänker en djupare mening och bidrar till individers utveckling. Dessa 

upplevelser tranformerar individen genom verkningsfulla händelser som upprätthålls genom 

en längre tid till varumärkesförespråkande individer som genom sina nätverk sprider 

upplevelsen vidare. (Pine & Gilmore, 1999; Snel, 2005; Boswijk et. al, 2007; Smilansky, 

2009) Rolighetsteorin som har hyllats både av informanter och bland media och allmänhet är 

ett gott exempel på en lyckad upplevelsebaserad kommunikation som syftar till Erfahrung och 

transformering. Genom en underhållande upplevelse kunde man inte bara engagera och 

underhålla utan även transformera individer till att tänka klimatsmart och föra budskapet 

vidare.  

9.3 Upplevelsebaserade kommunikationens roll för 

marknadskommunikation i framkant 

Empirin har visat på att upplevelsebaserad kommunikation har en central roll för 

marknadskommunikation i framkant. Ett av de nämnda kriterierna var integrerad och 

engagerande kommunikation. Detta vi kopplar ihop med upplevelser som handlar om att bli 

engagerad och njuta av en serie händelser som ett företag iscensätter (Pine & Gilmore, 1999; 

Mossberg, 2003) I dagens konsumtionssamhälle strävar vi efter att nå toppen av Maslows 

behovstrappa där vi söker gemenskap, uppskattning och självförverkligande. (Wahlström, 

2002) Vi söker skräddarsydda produkter och tjänster som är kopplade till vår identitet. Vi 

anser att traditionell envägskommunikation inte motsvarar människors behov och 

förväntningar inom konsumtionen. Empirin visar att människor vill ha möjligheten att 

interagera med varumärken. För att vinna framgång måste företagen även erbjuda någon form 

av upplevelse med varorna/tjänsterna de säljer (O’Dell, 2002). Med hjälp av 

upplevelsebaserad kommunikation anser vi att företag kan förmedla produkter och tjänster 
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som talar till våra hjärtan och emotionella behov, vilket endast kan uppnås om 

kommunikationen är integrerad och engagerande. Uppfyller kommunikationen inte dessa krav 

anser vi att mottagaren inte tar till sig av den eftersom den inte anses intressant. 

Kommunikation via sociala medier är ett av kriterierna för marknadskommunikation i 

framkant. Sociala medier kan ur ett upplevelseperspektiv bestå av två olika dimensioner. Dels 

kan man ta Youtube som exempel på en plattform som möjliggör det för företag att lägga ut 

interaktiva kampanjer som människor kan ta del och uppleva. Detta kan kopplas ihop med 

Pine och Gilmores (1999) upplevelsefält och det ingår i fältet där gästen passivt upplever 

något och inte direkt påverkar eller har något inflytande på upplevelsen. Den andra 

dimensionen handlar om sociala medier som ett kommunikationsmedel där människor kan 

sprida något de varit med om till annan part. Vilket även är ett av de tidigare nämnde 

kriterierna för marknadskommunikation i framkant, word-of-mouth. 

För att människor ska dela något de varit med om till annan part krävs det att personen varit 

med om något betydelsefullt. Pine och Gilmore (1999) menar att värdet av en betydelsefull 

upplevelse är något som människor minns långt efteråt och gärna berättar för familj och 

vänner (ibid.) Utifrån det upplevelsebaserade kommunikationsperspektivet innebär detta att 

om människor tar del av kommunikation som skapar ett värde och är betydelsefull kommer 

personen föra budskapet vidare vilket genererar en positiv effekt för varumärket. Människor 

talar om varumärket och blir förespråkare för det, vilket empirin visar är 

marknadskommunikation i framkant. Empirin visar på ytterligare två kriterier för vad 

marknadskommunikation i framkant är som kan liknas vid word-of-mouth, propaganda 

planning och Buzzmarketing. Hughes (2005) menar att Buzzmarketing avser att fånga medias 

och konsumenternas uppmärksamhet till den grad att de talar om varumärket och tycker det är 

underhållande, fascinerande och har ett nyhetsvärde. Farley (2011) menar att propaganda 

planning handlar om att ”Plan not for the people you reach, but the the people they reach” Vi 

anser att utifrån det upplevelsebaserade kommunikationsperspektivet spelar Buzzmarketing 

och Propaganda planning en viktig roll. På samma sätt, som vi beskrivit ovan vid word-of-

mouth, handlar det om att få människor ta till sig av kommunikationen så att den skapar ett 

värde och berör dem på ett emotionellt, fysiskt, psykiskt eller spirituellt plan. Blir mottagaren 

berörd av kommunikationen och anser att kommunikationen har ett värde kommer personen 

föra budskapet vidare till familj och vänner.  
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10 KONKLUSIONER 

I kommande kapitel presenteras de konklusioner vi dragit utifrån analysen. Här presenteras 

även svaren på uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

 

Uppsatsens syfte är att bidra med förståelse för vilka kriterier som kan tänkas ingå i 

marknadskommunikation i framkant och vilken roll upplevelsebaserad kommunikation kan ha 

för marknadskommunikation i framkant. Svaren presenteras utifrån forskningsfrågorna.  

Vad innebär marknadskommunikation i framkant?  

Studien visar att kriterierna för marknadskommunikation i framkant är följande; 

 Den integrerar konsumenten med varumärkets produkter och tjänster. 

 Den engagerar konsumenten i varumärkets kommunikation. 

 Den maximerar kontaktytorna för att kommunicera på så många olika områden som 

möjligt, både digitalt och fysiskt. 

 Den vill omvandla konsumenter till varumärkesförespråkare som genom Word-of-

mouth, Buzzmarketing och Propaganda planning sprider budskapet vidare genom 

Sociala medier och samtal.  

Vad innebär upplevelsebaserad kommunikation?  

Studien visar att upplevelsebaserad kommunikation är processen att lönsamt identifiera och 

tillfredsställa individens behov och önskemål. Vidare handlar det om ett skapande av digitala 

och fysiska interaktionsmöjligheter med ett varumärke som skänker emotionella värden till 

individer och omvandlar de till lojala varumärkesförespråkare. 

Vilken roll har upplevelsebaserad kommunikation för marknadskommunikation i 

framkant?  

Samtliga informanter i studien har visat att upplevelsebaserad kommunikation har en central 

roll för marknadskommunikation i framkant då samtliga kriterier för vad 

marknadskommunikation i framkant är kan appliceras på upplevelsebaserad kommunikation.  
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10.1 Giltighet och tillförlitlighet  

Vi har med ett hermeneutiskt förhållningssätt och en induktiv ansats genomfört en kvalitativ 

studie. Genom kvalitativa intervjuer och litteraturstudier har vi genererat empiri för att 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

I vår studie ville vi undersöka vad praktiker och forskare hade för uppfattning om 

upplevelsebaserad kommunikation och marknadskommunikation i framkant. Därför var det 

avgörande att hitta informanter som besitter stor kunskap inom marknadskommunikation och 

att de var kapabla att uttala sig om marknadskommunikation i framkant. Av den orsaken föll 

valen på Micael Dahlén som forskar inom marknadskommunikation på Handelshögskolan, 

Jessica Bjurström som är VD för Sveriges Kommunikationsbyråer och Michael Bugaj och 

Andreas Andersson på kommunikationsbyrån DDB. Svaren generades utifrån öppna 

frågeställningar som tillät informanterna att tala fritt utifrån deras kunskapsområden. Vikten 

av öppenhet var således viktig i och med att vi inte ville leda in informanterna på ett specifikt 

spår. Svaren som således generades i intervjuerna var spontana och helt utifrån 

informanternas kunskapsområden. Vi valde att triangulera informanterna som representerade 

olika domäner inom marknadskommunikation, det vill säga både inom forskning och 

praktiskt arbete för att generera ett så brett empiriskt underlag som möjligt för att tolka 

fenomenet i olika kontext, det vill säga inom forskningen och praktiken. Med hjälp av deras 

kompetens och kunskap i området anser vi att vår studie håller en god giltighet och en hög 

tillförlitlighet.  

Vår källförteckning har blandats med både vetenskapliga skrifter och populärvetenskapliga 

skrifter inom områdena upplevelseproduktion och marknadskommunikation. Detta eftersom 

den vetenskapliga litteraturen som behandlar områdena inte är av så stor omfång. Vi har dock 

noga granskat varje källa och försökt hitta likartade källor som bekräftar varandra i det valda 

problemområdet. Vi har noga sett till att besvara syftet och forskningsfrågorna utifrån den 

genererade empirin och litteraturstudien. Slutligen har vi ingående beskrivit hur vi gått 

tillväga i varje moment för att ge läsaren en så tydlig bild som möjligt av vår 

forskningsprocess så att läsaren själv ska kunna avgöra kvalitetsaspekterna av studien. Med 

anledning av detta anser vi att uppsatsen håller stor giltighet och tillförlitlighet.  
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11 AVSLUTANDE KOMMENTAR 
 

I kommande kapitel ger vi ett avslutande scenario utifrån våra konklusioner.  

Föreställ dig följande scenario;  

 

Du är på en fest och ser en intressant person. Ni får ögonkontakt och småler lite 

till varandra. Du bestämmer dig för att gå fram och uppta en kontakt. Du inleder 

ett samtal med personen men märker efter en stund att denne inte verkar visa ett 

intresse om vem du är, utan för istället en tröttsam monolog som får dig att tappa 

intresset. Du börjar diskret spana efter andra människor att mingla med och med 

en dålig ursäkt lyckas du komma undan den egotrippade människans långa 

utläggning. Du smiter ut på balkongen för att få lite lugn och ro från den höga 

musiken och du märker att du blivit törstig av den höga pulsen och kvava luften 

inne på festen. Plötsligt hör du en röst som ljuvt frågar; Du verkar vara törstig? 

 

Du vänder dig om och ser en person hållandes i en kall dryck som denne sträcker 

mot dig. Du tackar och tar emot och spontant inleds ett samtal mellan er. 

Uppslukad av samtalet har du inte insett att tiden totalt runnit iväg och att de 

flesta har dragit sig hem. Du skulle egentligen själv behövt gått hem för en tid sen 

men inte hunnit reflektera över det på grund av den otroligt intressanta 

människan du just träffat. Du ursäktar dig vänligt och säger att du behöver röra 

dig hemåt men innan du går ser du till att utbyta Facebook och mobilnummer. På 

vägen hem kan du inte sluta tänka på kvällen upplevda möte med denna person 

och du ringer snabbt upp dina bästa vänner och skryter om det du upplevt med 

din nya vän. Dagen efter vaknar du upp, sätter dig vid datorn och klickar in dig 

på personens Facebook-profil. Du lägger till personen som vän, skriver en kort 

rad om hur roligt du hade kvällen innan och ni bestämmer en träff redan samma 

dag.  

 

Detta scenario kan liknas vid en individs möte med ett varumärke som kommunicerar med 

traditionell envägskommunikation kontra upplevelsebaserad kommunikation. Ett varumärke 

som tillåter dialog och engagemang med sina konsumenter och skapar värden som talar till 

hjärtat är precis som en god vän.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor  

 

 Berätta om dig själv och ditt arbete.  

 Vad innebär marknadskommunikation för dig? 

 Varför valde du att forska/arbeta inom/med marknadskommunikation? 

 

 

 Vad innebär marknadskommunikation i framkant för dig?  

 Vilka trender ser du inom marknadskommunikation idag? 

– Vilka då? Varför dessa? Vad gör att dessa ligger i framkant? Varför inte?  

 Anser du att det finns kommunikationsbyråer som jobbar med 

marknadskommunikation i framkant? 

- Vad är det som gör att dessa ligger i framkant?  

 

 Vilka kommunikationskanaler tror du kommer ha betydelse för 

marknadskommunikation i framtiden?  

 

 Hur skulle du beskriva begreppet upplevelsebaserad kommunikation? 

 Är upplevelsebaserad kommunikation en central del av marknadskommunikation i 

framkant? 

 

 

 


