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I 

 

Förord 

Jag har alltid haft en förkärlek till att skapa något av värde för andra människor. Detta kan ha 

sin grund i att jag under hela min barndom bodde på mina föräldrars lantbruksföretag, där jag 

fick bemöta gäster varje dag. Närheten till stallet gjorde att jag tidigt började engagera mig i 

ridklubbens styrelse. Mitt mål var att erbjuda det bästa och roligaste inom ridsporten till 

klubbmedlemmarna. 

 

Denna mentalitet har jag bibehållit under hela mitt liv och det var efter min jorden-runt-resa, 

fylld med upplevelser mellan människor och händelser, som jag förstod att detta var, vad jag 

ville skapa för andra. Jag insåg snart att jag saknade de rätta verktygen och började leta efter 

utbildningen som kunde erbjuda mig dem. 

År 2007 började jag på kandidatutbildningen upplevelseproduktion eftersom jag förstod att 

det är genom helhetsupplevelser vi på bästa sätt kan skapa värde.  Under min utbildning och 

praktik på Dixie PR & Event och Studio Jens Assur föddes intresset för 

marknadskommunikation där förståelsen för människors behov och funktion ligger i fokus. 

Internt arbete och gruppdynamik ligger mig varmt om hjärtat eftersom det är utifrån detta som 

kreativitet och ett gott resultat skapas.  

 

Min uppsats hade inte kunnat genomföras om det inte vore för vissa personer som jag här vill 

rikta ett stort tack till. Först och främst mina fyra informanter: Tack för er tid, kunskap och 

reflektioner som ni har delat med er till mig. Jag hoppas ni finner uppsatsen intressant. Jag vill 

också tacka min handledare Caroline Stenbacka Nordström som hjälp mig genom 

forskningsprocessen. Sist men inte minst vill jag tacka min pojkvän för allt stöd och min klass 

som jag kämpat, skrattat och utbytt många fantastiska idéer med under våra år tillsammans.  

 

 

Piteå den 19 maj 2010 

 

Eleonora Jöngren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

Sammanfattning 

Ordet upplevelse används idag av många företag i olika branscher för att fylla sina tjänster 

med värde. Inom marknadskommunikation har byråerna börjat använda sig av 

upplevelsemarknadsföring för att tränga igenom mediebruset och tillgodose kunder och 

konsumenter.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommunikationsbyråer, som profilerar sig inom 

upplevelsebaserad marknadsföring, använder begreppet upplevelse och därigenom uppnå 

förståelse för vilken generations upplevelseproduktion de arbetar med. Jag utgår ifrån 

Bosjwijk, Peelen och Thijssen (2007), vars modell innebär att det finns tre generationer 

upplevelseproduktion, varav den första generationen, iscensättning, innebär att organisationen 

utformar upplevelsen för individen. I den andra generationen, samproduktion, utformar 

organisationen och individen upplevelsen tillsammans. I den tredje generationen, 

självdirektion, utformas upplevelsen till största del av individen själv. Med en hermeneutisk 

utgångspunkt och ett deduktivt tillvägagångssätt har jag genomfört en litteraturstudie och en 

kvalitativ intervjustudie baserad på intervjuer med två byråer och med fyra informanter. 

 

Studien visar att begreppet upplevelse används för att fylla en kommunikationstjänst med 

större värde än vad begreppet event gör, men att upplevelsemarknadsföring och event 

marketing har många likheter. Det värde som upplevelsemarknadsföring ger är densamma 

som både första generationens upplevelseproduktion och andra generationens 

upplevelseproduktion ger, dvs. genom iscensättning och samproduktion. Tendenser finns till 

att konsumenten allt mer vill självdirigera sina upplevelser, dvs. genom tredje generationens 

upplevelseproduktion. Detta är en trend som kommunikationsbyråerna i min studie försöker 

följa men ännu inte riktigt vet hur de ska bemästra.  
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Abstract  

The word experience is now used by many companies in various industries to fill up their 

services with value. Marketing communications agencies have begun to make use of 

experience marketing to penetrate media noise and satisfying customers and consumers.    

 

The purpose of this paper is to investigate how communications agencies, presenting 

themselves in experience-based marketing, use the concept of experience and thereby achieve 

understanding for which generation of experience production they are working with. My 

starting position is the sources Bosjwijk, Peelen and Thijssen (2007), whose model implies 

that there are three generations of experience production. The first generation, staging, means 

that the organization creates the experience for the individual. In the second generation, co-

creation, the organization and individual creates the experience together. In the third 

generation, self-direction, the individual creates the experience by him- or herself. With a 

hermeneutical perspective and a deductive approach, I have implemented a literature review 

and a qualitative interview study based on interviews with two agencies and four informants.   

 

The study shows that the concept of experience is used to fill a communications service with 

greater value than what the concept of the event, but that experience marketing and event 

marketing has many similarities. The value experience marketing offers is the same as both 

the first generation of experience production and second generation of experience production, 

i.e. through staging and co-creation. Tendency says that the consumer want to self-direct their 

experiences, i.e. through the third generation of experience production. This is a trend that 

communications agencies are trying to follow but still don't really know how to cope.    
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1. Inledning    

I kapitlet nedan ger jag en bild av kontexten som uppsatsen är skriven i. Detta gör jag genom 

att ge en kort introduktion till begreppen ”upplevelsesamhället”, ”upplevelseindustrin” och 

utbildningen upplevelseproduktion. 

 

 

1.1. Upplevelsesamhället och Upplevelseindustrin 
 

Människan har gått igenom flera revolutionära brytningspunkter under historien genom 

samhällelig utveckling. Vi har genomgått en jordbruksrevolution, industrialiseringsrevolution 

och informationsrevolution. (Boswijk et al., 2007; Pine & Gilmore, 1999) Nästa 

samhällsskifte har beskrivits av flera forskare, bl.a. Pine & Gilmore 1999 i boken Experience 

Economy, Rolf Jensen i boken Dream Society (1999) och Michael Wolf i boken The 

Entertainment Economy (1999).  

 

Dessa var alla pionjärer inom att beskriva samhällsskiftet från informationssamhälle till något 

nytt. De har alla redogjort för samma uppmärksamhetsskifte hos konsumenterna, fast ur olika 

perspektiv.  Rolf Jensen (1999) kallar det för Dream Society, som innebär att berättelser och 

drömmar ligger i fokus för näringsliv och samhälle. Enligt honom är det inte längre pris och 

funktion som är det viktiga i beslutstagandet, utan värden som spänning, kärlek och vänskap, 

vård och omtanke, identitet, sinnesfrid, tro och övertygelser.  Michael Wolfs (1999) kallar det 

för Entertainment Economy som innebär att tjänster och produkter måste ha ett 

underhållningsvärde för att klara sig på marknaden. Evert Gummesson har också 

uppmärksammat detta skifte i sin bok Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (2002), där 

han beskriver den nya samhällsformen som en kombination mellan värdesamhälle, som 

betonar värdeskapandet som önskat resultat av ekonomisk aktivitet och konsumtion, och  

nätverksamhälle, som betonar att företag och marknader är nätverk av relationer i vilka alla 

integrerar.  

 

Denna samhällsform som så många forskare och författare valt att beskriva, har jag i min 

uppsats valt att kalla för upplevelsesamhället och upplevelseekonomin. Upplevelseekonomin 

har tagit plats i många branscher idag, vilket leder oss till upplevelseindustrin.  

 

I Sverige började vi också känna av förändringarna och begreppet upplevelseindustrin 

myntades i början av 1990-talet. Det nämns för första gången 1994 i tidningen Resumé men 

fastslogs först 1999 som ett tillväxtområde av KK-stiftelsen, Högskolornas 

forskningsfinansiärer. 2000 bestämde sig KK-stiftelsen för att satsa 60 miljoner kronor under 

en femårsperiod på insatser för upplevelseindustrin. KK-stiftelsens definition av 

upplevelseindustrin blev följande; ”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor 

och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller 

leverera upplevelser” (2008). En tydligare definition av upplevelseindustrin blev följande 15 

delområden: 
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 arkitektur 

 datorspel 

 design 

 film 

 foto  

 konst 

 litteratur  

 marknadskommunikation  

 media  

 mode  

 musik  

 måltid  

 scenkonst  

 turism  

 upplevelsebaserat lärande  

 

Källa: KK-stiftelsen, 2008 

 

Det är inom delområdet marknadskommunikation som den här rapporten kommer ta avstamp 

i, närmare bestämt upplevelsemarknadsföring, vilket jag kommer att studera ur ett 

upplevelseperspektiv.  

 

1.2. Utbildningen Upplevelseproduktion  
 

Upplevelseproduktion är en treårig kandidatutbildning stationerad på Institutionen för Musik 

och Medier i Piteå, vid Luleå Tekniska Universitet. Utbildningen erbjuder inriktningar mot 

turism och evenemang, men det finns också möjlighet att inrikta sig mot något av de andra 

tidigare presenterade områdena inom upplevelseindustrin. (LTU, 2010) 

 

Utbildningen är ensam i Sverige och världen om att erbjuda en möjlighet till examen i 

huvudämnet upplevelseproduktion. Teoretiska studier varvas med praktiska uppgifter. Genom 

projektkurser, verksamhetsförlagd undervisning, besök av föreläsare från branschen och 

examinationer som byggs på verkliga uppdrag, byggs en bas för fortsatt karriär inom 

upplevelseindustrin. (ibid.) 

 

Utbildningen består till största del av huvudämnet upplevelseproduktion, obligatoriska kurser 

i ämnesområdet och även valfria kurser. Det första året innehåller studier om 

upplevelseindustrin, upplevelsekunskap, service och värdskap, gruppsykologi, 

marknadsföring och marknadskommunikation. Detta lägger grunden till andra året som 

innehåller studier kring storytelling, gastronomi, sensorik, projektledning och 

kreativitetsmanagement med mera. Dessutom finns inriktningskurser mot det område som är 

intressant. Under tredje året finns valfria kurser att komplettera med. Studierna fördjupas 

inom upplevelsekunskap och examensarbetet utförs, vilket i detta fall skrivs inom 

marknadskommunikation. (ibid.) 

 

I nästa kapitel kommer jag att presentera min grundläggande teoretiska förförståelse hämtad 

från kurserna upplevelsekunskap. 
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2. Teoretisk förförståelse  

I kapitlet nedan kommer jag att redogöra för vilken definition av upplevelser och 

meningsfulla upplevelser denna uppsats kommer utgå ifrån. Detta gör jag eftersom begreppet 

upplevelse ofta används i många olika situationer och är laddad med olika egenskaper 

beroende på vem som använder begreppet. Upplevelse beskriver jag utifrån den teoretiska 

förförståelse som jag genererat under min utbildning.  

 

 

2.1. Upplevelser 

 
Enligt Pine och Gilmore (1999) är upplevelser en ny källa för värdeskapande och en fjärde typ 

av ekonomiskt erbjudande, precis som service och varor. Enligt dem är upplevelsen något 

som alltid har funnits men som inte har använts ur ett ekonomiskt perspektiv förrän i nutid på 

grund av de förutsättningar vi människor har enligt samhällsutvecklingen. För att förstå 

upplevelsens härkomst, redogör jag för den ekonomiska värdekedjans utveckling här nedan. 

 
Ekonomiskt erbjudande Råvara Vara Service Upplevelse 

Ekonomi Jordbruk Industriell Service Upplevelse 

Ekonomisk funktion Utvinna Skapa Leverera Producera 

Erbjudandets natur Ombytlig Greppbar Ogreppbar Minnesvärd 

Nyckelattribut Naturlig Standardiserad Skräddarsydd Personlig 

System för leverans Förvarad i lösvikt 
Inventerad efter 

produktion 
Levererad vid behov 

Uppenbarad med 
tiden 

Säljare Handlare Producent Leverantör Producent 

Köpare Marknad Konsument Kund Gäst 

Faktorer för efterfrågan Karaktär Egenskap Fördel Känsla 

 
Tabell 1 - Den ekonomiska värdekedjan 

Källa: Pine & Gilmore (1999:6) 

 

Mossberg (2003) beskriver upplevelsen som något med en början och ett slut. I en upplevelse 

är kunden totalt engagerad på ett emotionellt, psykiskt, intellektuellt och även ett spirituellt 

sätt. Kundens upplevelse är en process mellan upplevelserummet, personalen och andra 

kunder, då han eller hon ska känna nöje och njutning.  

 

Definitionen jag främst utgår ifrån i min uppsats är Boswijk’s et al. (2007) vilka beskriver 

upplevelser som en process. Det startar med perception genom sinnena (se, höra, känna lukta, 

smaka). Detta leder till att känslor uppstår som är ett sätt för oss att bearbeta information. 

Detta leder till en upplevelse, s.k. Erlebnis, som författarna beskriver enligt följande: 

 

”En omedelbar och relativt isolerad händelse med ett komplex av känslor som  

skapar ett intryck och representerar ett visst värde för individen inom kontexten 

av en specifik situation” 
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2.2. Upplevelser som meningsskapare  

 
För att en upplevelse ska vara meningsfull så behandlar individen frågor om lärande och 

medvetande och frågan vad upplevelsen innebär i en viss situation och sammanhang. 

Frågorna kan gälla saker som; hur och varför hamnade jag i den här situationen? Hur hanterar 

jag situationen? Vad säger det om mig? Vill jag ha den här upplevelsen? Hur vill jag ändra 

mig själv eller situationen? En meningsfull upplevelse innebär en summering av alla 

interaktioner som individen har med sin omgivning och med andra. Eftertanke på samlade 

erfarenheter leder till personlig insikt och eventuellt medel för att genomgå en individuell 

transformation, dvs. personlig förändring eller omvandling. (Boswijk, A., Thiessen, T. & 

Peelen, E., 2007) 

 

En meningsfull upplevelse, s.k. Erfahrung, väljer jag att definiera enligt nedan. Definitionen 

bygger på en teori av Anna Snel (2005).  
 

”En upplevelse i bemärkelsen meningsfull är en kontinuerlig interaktiv process 

bestående av att göra och genomgå, av handling och reflektion, från orsaken 

till konsekvens, som tillhandahåller mening för individen i flera sammanhang i 

sitt liv. Upplevelser som är meningsfulla bidrar med att individen ändrar 

perspektivet på sig själv och/eller världen runt omkring honom/henne.”  
 

 

Utifrån denna definition konstaterar författarna Boswijk, A., et al. (2007) att meningsfulla 

upplevelser inte består av statiska kvantiteter som produkter. Den meningsfulla upplevelsen 

uppstår i en process där samverkan äger rum i en viss miljö – fysisk eller inte – mellan 

individen och andra personer, inklusive kanske den erbjudande parten, vilken kan vara en 

ekonomisk part. Detta gör meningsfulla upplevelser, precis som tjänster, immateriella.  

 
Figur 1 - Processen att uppleva 

Källa: Boswijk, Thiessen & Peelen ( 2007:20) 
 

Avslutningsvis vill jag konkretisera den meningsfulla upplevelsens process genom att 

definiera dess karaktär. Csikszentmihalyis kallar den optimala meningsfulla upplevelsen för 

flow.  I sin bok Flow (1990) beskriver han hur en meningsfull upplevelse har följande 

karaktärer: 

 

1. Det är en utmanande aktivitet som kräver färdighet  

2. Handling och medvetande smälter samman 

3. Det finns ett tydligt mål och en direkt feedback 

4. Total koncentration på uppgiften och fokus som involverar alla sinnena 

5. Det finns en känsla av kontroll över situationen 

6. Tidsperspektivet förändras 

7. Det finns en emotionell anknytning och processen är unik för personen och har ett 

betydelsefullt värde 
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3.  Problemområde   

I kapitlet nedan kommer en redogörelse för varför jag valt mitt problemområde. Jag kommer 

presentera upplevelseproduktions tre generationer som studien utgår ifrån, samt presentera 

vad som teoretiskt redan finns inom upplevelsemarknadsföring.  

 

 

När jag har observerat och praktiskt arbetat med marknadskommunikation, har jag inom 

byråerna saknat reflektion över varför en kampanj utformats på ett visst sätt. Målet har för 

dem varit att nå ut till sina målgrupper, antingen så snabbt som möjligt, till så många som 

möjligt eller på ett så annorlunda sätt som möjligt att mottagaren inte ska kunna undgå 

budskapet. Det mesta tycks göras utifrån sunt förnuft, tradition eller övertygelse. Ibland 

fungerar det, ibland inte och det som ofta tycks saknas är kunskapen om vad människor 

verkligen uppmärksammar och tar till sig idag.  

 

Genom att dra paralleller till min teoretiska förförståelse om upplevelser har jag börjat 

fundera över om upplevelseproduktion kan vara ett alternativ till hur kommunikationsbyråer 

kan nå ut till sina målgrupper. Det är vanligt att kommunikationsbyråer använder sig av 

begreppet upplevelse, men det är inte helt klart för mig om de vet vad fenomenet innebär eller 

om det bara är ännu ett så kallat ”buzz word”. Det är utifrån denna empiriska förförståelse 

som jag kommit fram till att jag vill studera upplevelsemarknadsföring närmare.  

 

Marknadskommunikation handlar i grund och botten om att förstå marknaden. Till att börja 

med är det bra att veta hur konsumenterna är i vad vi kallar för det nya upplevelsesamhället. 

På grund av förutsättningarna i det samhälle vi lever i idag så har vi människor enligt Boswijk 

et al. (2007) följande egenskaper: 
 

1. ”Fånga dagen” – individen vill få ut något av varenda minut av dagen. Människor vill ha 

meningsfulla upplevelser och bry sig mindre om det materiella. Det handlar om att finna balans 

mellan njutning och reflektion.  

 

2. ”Frihet” – människor vill kunna skapa sig sin egen identitet och styra över sitt eget liv.  

 

3. ”Våga känna sig som ett barn” – människor vill kunna vara impulsiva, optimistiska och nyfikna 

som ett barn. Att aktivt leta överraskningar och nöjen för att stimulera alla sina sinnen. 

 

4. ”Samhörighet och dela med sig” – människor vill dela sina meningsfulla upplevelser med 

andra. Inte bara med sin familj utan även finna likasinnade. Det handlar om att träffa andra och 

känna sig involverad.  

 

5. ”Ändra attityd mot regler, institutioner och auktoritet” – människor vill styra, bestämma och 

uttrycka sig själva istället för att följa överheters regler.  

 

6. ”Välbehag framför funktion” – människor vill finna nöje och spänning i varor och service. Det 

ska bidra med något personligt och inte endast fylla en funktion. 

 

7. ”Sammanstrålning och självbestämmande” – människor vill ha tillgänglighet till det mesta som 

transport, produktion och kommunikation. Allt håller på att sammanstråla med allt. När 

exempelvis musik, TV och e-mail sammanstrålar i telefonen så kan individen bli mer 

självbestämmande.   
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8. ”Autenticitet” – individen letar efter genuinitet och originallitet för att finna kärnan och det 

väsentliga i saker. Människor i västvärlden vill ”back-to-basics”, dvs. då saker var enkla, 

ofärdiga eller opaketerade och vadsomhelst som har att göra med autenticitet.  

 

9. ”Ny relation till hälsa” – människor har en större helhetssyn på hälsa då både fysisk och 

psykisk hälsa knyts samman. Det handlar mycket om vad individen tycker är bra för sig själv 

och mindre vad auktoriteter säger.  

 

10. ”Feminiserat samhälle” – människor har mer behov av atmosfär och värme. Det handlar mer 

om intuition och känslor och inte endast det rationella.  

 

Denna vetskap leder oss in på hur företag kan arbeta för att bemöta och tillfredsställa dessa 

egenskaper, närmare bestämt genom upplevelseproduktion. 

 

3.1. Upplevelseproduktion – de tre generationerna    
 

Utifrån det jag beskrivit ovan, så finns det sätt för företag att bemöta konsumenternas 

utveckling genom upplevelseproduktion. Boswijk at el. (2007) har identifierat tre generationer 

av upplevelseproduktioner; iscensättning, samproduktion och självdirektion. Här nedan 

beskrivs de tre generationerna närmare.  
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Figur 2 - Aktörer i skapandet av meningsfulla upplevelser 

Källa: Boswijk, Thiessen & Peelen (2007:10) 
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Swet-
spot 

3.1.1. Iscensättning  

 

Jag har valt att utgå ifrån Pine och Gilmore’s beskrivning av vad de kallar för Experience 

Economy. Pine och Gilmore’s (1999) tes går ut på att när ett land har nått en viss nivå av 

välstånd så skiftar uppmärksamheten från varor och service till upplevelser, dvs. att landet 

övergår till ett upplevelsesamhälle. Detta kräver att alla företag ses som en scen och därmed 

att arbetet är som att spela teater. Det är utifrån dessa grundpelare som iscensättandet skapas, 

dvs. första generationens upplevelseproduktion.  

 

Iscensatta upplevelser handlar om att leverantören ska engagera kunden. I Pine och Gilmore’s 

modell ”Upplevelsefälten” beskriver de ur vilka dimensioner en leverantör kan arbeta för att 

skapa en upplevelse som engagerar, dvs. om kunden är aktiv eller passiv i upplevelsen. Den 

beskriver också vilken typ av kontakt kunden har med själva händelsen under upplevelsen, 

dvs. om kunden mentalt absorberar upplevelsen genom att den tar upp en persons 

uppmärksamhet, eller om kunden fysiskt blir en del av upplevelsen. Kopplingen av dessa 

dimensioner definierar fyra ”världar” av en upplevelse; underhållning, utbildning, 

verklighetsflykt och estetik (se figur 3.) Den ultimata upplevelsen är enligt Pine och Gilmore 

om kunden når ”sweet spot” på upplevelsefältet.  

 

 

                  Absorption  
                              
                              

 
               
                Underhållning              Utbildning   

 
Passivt               Aktivt  

        deltagande      deltagande 

                                
         Estetik                Eskapism 

                        
 

 
 
      Immersion 

 
 
Figur 3 - Upplevelsefälten 

Källa: Pine & Gilmore (1999:30)  
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Designprinciperna att utgå ifrån för att skapa första generationens upplevelse är följande;  

 Tema – upplevelsen måste ha en röd tråd i form av ett tema så att gästen kan känna 

igen sig. 

 Harmoni – upplevelsen måste vara i harmoni och balans så att gästen trivs och känner 

sig avslappnad. 

 

 Eliminerade negativa inslag – det får inte finnas inslag som disharmoniserar med 

temat och skapar ett störande och negativt intryck. Istället ska man förstärka temat 

med olika inslag. 

 

 Souvenirer – gästerna ska kunna ta med sig något från upplevelsen för att kunna 

förlänga och minnas den positiva upplevelsen.  

 

 Engagera alla fem sinnen – om man engagerar alla fem sinnena blir det lättare för 

gästen att komma ihåg upplevelsen. Dessutom förhöjs upplevelsen eftersom vi genom 

sinnena kan associera till andra saker. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

 

 

3.1.2. Samproduktion   

 

Efter pionjärerna som Pine & Gilmore (1999), Rolf Jensen (1999) och Michael Wolf (1999)  

har det dykt upp fler som skrivit inom ämnet ”Upplevelseekonomi” med mycket fokus på 

meningsskapande upplevelser. Några av dem är Prahalad och Ramaswamy med boken The 

Future of Competition (2004), Nijs och Peters med boken Imagineering (2002) och Rikfin 

med sin bok The Age of Access (2000). Teorierna har utvecklats och sammanställts av bl.a. 

Albert Boswijk, Thomas Thjissen och Ed Peelen i boken The Experience Economy – A New 

Perspective (2007) där de lägger stor tyngd vid meningsfulla upplevelser och vad dessa kan 

innebära.  
 

Jag har valt att utgå ifrån Prahalad och Ramaswamy’s teori om samproduktion, vilket är den 

form av upplevelse som Boswijk kallar för andra generationens upplevelse. Enligt Prahalad 

och Ramaswamy (2004) så är nyckeln till källor av nya konkurrensfördelar de högkvalitativa 

interaktionerna som gör det möjligt för individuella konsumenter att medproducera unika 

upplevelser med företaget. Värde är något som måste skapas gemensamt av företaget och 

konsumenten. 
 

Prahalad och Ramaswamys (2004:8) koncept för samproduktion ser ut som följande: 
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Enligt Prahalad och Ramaswamy (2003) handlar designprinciperna för andra generationens 

upplevelseproduktion främst om att konsumentens bidrag är det som leder processen, även i 

idé- och utvecklingsfasen, eftersom leverantören inte vet vad konsumenten verkligen vill ha. 

Människor är självstyrande individer, men det kan vara svårt för konsumenten att berätta för 

producenten vad de verkligen vill ha. Därför är det viktigt med samproduktion, dvs. 

samarbete mellan konsument och producent, i processen att tänka, göra och reflektera för att 

utveckla ett innovativt eller upplevelsekoncept, och därmed skapa värde. Prahalad och 

Ramaswamy (2004) har tagit fram fyra byggstenar för att förklara interaktionen i 

medproduktion: 
 

1. Dialog – det är viktigt med en bra dialog mellan konsument och leverantör. Det 

handlar inte enbart om att lyssna till kunden, utan båda parter ska arbeta tillsammans 

som problemlösare vilket bidrar till en starkare gemenskap. För att detta ska vara 

möjligt behövs både en lokal där dialogen kan ta plats och regler som båda parterna 

måste följa för att kunna ha en användbar dialog.  

 

2. Access – kunderna är inte längre intresserade av att äga saker, utan snarare uppleva 

dem och vill hellre ha access till produkter och service. Det är viktigt att kunden har 

information om sin produkt och får större delaktighet i hela processen. 

 

3. Riskfördelar – konsumenten måste få ta del av riskbedömningen eftersom båda 

parterna blir ansvariga för resultatet av samproduktionen.  

 

4. Transparens – skillnaden mellan vad företaget vet och vad konsumenten vet bör 

suddas ut. Socialt och ansvarfullt entreprenörskap, öppenhet och transparens är 

värdeord i modernt företagande för att konsumenten ska kunna ha en dialog med 

leverantören.  

 

Figur 4 - Samproduktion 
 
Vad samproduktion är: 

 Samproduktion handlar om gemensam produktion av värde mellan företaget 

och konsumenten. Det är inte företaget som försöker behaga konsumenten 

 Tillåta konsumenten att medkonstruera serviceupplevelsen för att passa 

hennes kontext. 

 Gemensam problemdefiniering och problemlösning 

 Skapa en upplevelsemiljö där konsumenten kan föra en aktiv dialog och 

medproducera personliga upplevelser; produkten kan vara densamma, men 

konsumenten kan konstruera olika upplevelser 

 Upplevelsevariation 

 Upplevelse som helhet 

 Uppleva företaget som konsumenten gör i reell tid 

 Kontinuerlig dialog 

 Medkonstruerad personlig upplevelse 

 Att förnya upplevelsemiljön för nya medproducerade upplevelser 
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 Dialog 

 

 

                    

 

                    

 

                 

                     Riskfördelar 

 
Figur 5 - Byggstenar av interaktion för samproduktion av värde 

Källa: Prahalad & Ramaswamy (2004:9) 

 

I andra generationens upplevelse blir interaktionen platsen för värdeskapande. De värden som 

vi människor söker är enligt Boswijk et al. (2007) personligt värde, socialt och kulturellt 

värde, samhälleligt värde och ekonomiskt värde. Interaktionen kan ta plats vart som helst i 

systemet, inte bara under det sedvanliga försäljningstillfället eller kundservice. Därför behövs 

det en väl utvecklad infrastruktur för dialog mellan konsument och företag. Detta innebär 

investeringar i teknologi, men främst investeringar i att socialisera managers och att ändra 

ledarmetoder.  

 

 

3.1.3. Självdirektion 

 

Upplevelseproduktionen kan också vara i den form att kunden skapar sin upplevelse helt 

själv, dvs. vad Boswijk et al. (2007) kallar för tredje generationens upplevelseproduktion. 

Individen formar alltså sitt eget liv, tillsammans med andra, och söker efter upplevelser som 

ger mening och substans till personens liv.  

 

Ett sätt att arbeta med självdirektion inom marketing är att skapa förutsättningar för, vad jag 

väljer att kalla, communities. Communities är grupper där konsumenter med gemensamma 

intressen skapar meningsfulla upplevelser tillsammans och där organisationer kan spela en 

stödjande roll som mötesledare eller katalysator. Organisationerna kan egentligen inte styra 

dem, lika mycket som de kan styra en persons upplevelse, men det företaget kan göra är att 

skapa fysiska och/eller virtuella mötesplatser som kan främja att ett community skapas. (ibid.) 

 

Enligt Boswijk et al. (2007) finns det tre olika utgångspunkter att bygga communities på: 

 

1. Communities med ett tydligt mål av att uppnå någonting tillsammans 

2. Communities som utbyter information inom ett specifikt område 

3. Communities som har gemensamma intresseområden.  

 

Sam-
produktion 

av  
värde 

Transparens Access 
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En community har alltid en gemensam nämnare. Men trots detta så upplever medlemmarna i 

communityn denna nämnare på olika sätt. Därför är det viktigt för företaget att identifiera 

handlingsplanen – temat – för sina communities. Temat är oftast relaterat till en eller två 

värden av den erbjudande parten, men översätts till en fördel för konsumenterna och till en 

emotion. Det är då viktigt att tänka längre än produkt och service. (Boswijk et al., 2007) 

 

Detta innebär att ett företag endast bör styra saker som miljö och dess variabler, dvs. att 

marknadsförare bör leda kontexten snarare än kontentan. (ibid.) 

 

Det går alltså ut på, att det centrala temat ofta blir fört till vetskap av företaget (från en till 

många), och människor reagerar på temat, t.ex. via internet (från många till en). En 

community formas när deltagare börjar kommunicera med varandra, via exempelvis en chatt 

eller ett forum (många till många) intensiteten ökar ytterligare när enskilda medlemmar kan 

kommunicera en-till-en.  Detta leder till hög densitet och bonding. (ibid.) 

 

3.2. Upplevelsebegreppet inom marknadskommunikation   
 

För att få ett grepp om vad upplevelsebegreppet kan innebära inom marknadskommunikation 

så beskriver jag i avsnittet nedan vad som litterärt redan finns skrivet om 

upplevelsemarknadsföring.  

 

3.2.1. Litteratur inom Upplevelsemarknadsföring  

 

Enligt Schmitt (1999) är vi på väg ifrån traditionell marknadsföring då kommunikationsflödet 

går från företag till konsumenten och fokus ligger på funktionella egenskaper och nytta, där 

produktkategorier och konkurrens knappt är definierade. Kunder ses som rationella 

beslutstagare och metoderna är därmed analytiska, kvantitativa och verbala, dvs. att 

marknadsföraren hellre analyserar marknaden utifrån siffror och mönster istället för att få en 

djupare förståelse för konsumenten som individ.  

 

Vi är nu istället på väg till upplevelsemarknadsföring, som innebär att fokusera på kundens 

upplevelse med sinnliga, emotionella, kognitiva, beteende- och relationsvärden som ersätter 

de funktionella värdena.  Konsumtionen innebär en helhetsupplevelse då marknadsföraren 

inte tänker på själva produkten, utan snarare i vilken miljö och situation produkten ska tillhöra 

och hur detta kan förhöja konsumtionsupplevelsen. Det handlar om att skapa mening kring 

konsumtionssituationen. (Schmitt, 1999) 

 

Marknadsföraren bör också se kunden som en rationell och emotionell individ som vill bli 

underhållet, stimulerat, emotionellt påverkad och kreativt utmanad.  Metoderna för 

upplevelsemarknadsföring är blandade beroende på ändamålet. Marknadsförare måste våga 

experimentera och använda det som passar idén och mottagaren. (ibid.) 

 

Schmitt (1999) föreslår ett alternativt ramverk som bygger på två element: strategiska 

upplevelsemoduler (som han kallar SEM:s), som är olika typer av upplevelser, och ExPros 

(upplevelseproducenter) vilka är olika typer av byråer som levererar dessa upplevelser. 

Upplevelsemarknadsföring är disciplinen för att skapa produkter och tjänster som tar hänsyn 

till alla element i denna ram.  
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Schmitt identifierar fem olika typer av upplevelser eller "strategiska upplevelsemoduler" 

(SEMs). Dessa är:  
 

 SINNEN: sinnesmarknadsföring anspelar på sensoriska och materiella aspekter av en 

produkt eller upplevelse som tilltalar de fem sinnena; syn, hörsel, lukt, smak och 

känsel. Sinnesupplevelser är speciellt användbara för att skilja produkter eller tjänster 

åt, att motivera potentiella kunder och att skapa en känsla av värde hos köparen genom 

associationer.  

 

 KÄNNA: känslomarknadsföring är menad att orsaka påverkan (dvs. skapande av 

stämning och känslor) till att vilja hålla sig kvar vid företaget och varumärket. Positiva 

eller negativa känslor mot en produkt eller tjänst påverkar i vilken utsträckning det 

konsumeras.  

 

 TÄNKA: målet med ”tänka-marknadsföring” är att uppmuntra kunderna att engagera 

sig i utförligt och kreativt tänkande som kan resultera i en omvärdering av företaget 

och produkter.  

 

 AGERA: ”agera-marknadsföring” är inriktat mot skapandet av upplevelser genom 

beteendet hos kunden, antingen privat eller i sällskap med andra. Målet är att ändra 

långsiktiga beteenden till fördel för särskilda produkten eller tjänsten.  

 

 RELATERA: relateringsmarknadsföring sträcker sig utanför individens privata 

upplevelser, känslor, kognition och agerande genom att han eller hon relaterar sig själv 

till en större social och kulturell kontext som återspeglas i ett varumärke. Det handlar 

alltså om att konsumenten identifierar sig med kontexten och känner associationsband 

till produkten eller tjänsten som han eller hon använder.  

 

Dessa fem olika typer av upplevelser (SEMs) förmedlas till privatpersoner via 

upplevelseproducenter (ExPros), som förmedlar dem genom:  
 

 Kommunikation – reklam, extern och intern företagskommunikation, PR kampanjer 

och verksamhetsberättelser 

 

 Visuell och verbal identitet – inkluderar varumärkesnamn, logotyper, färger osv.  Är 

primärområdet för s.k. företagsidentitetskonsultering 

 

 Produktnärvaro – inkluderar produktdesign, produktförpackning, produktvisning och 

varumärkeskaraktärer.  Nyckeln för att attrahera sinnen och känslor är rätt planering 

av produktupplevelser. 

 

 Samproduktion – inkluderar eventmarknadsföring, sponsring, allianser och 

partnerskap, licensiering och produktplacering i filmer, etc. Det räcker inte för ett 

varumärke att synas och höras, det måste upplevas.  

 

 Rumsliga miljöer – omfattar extern och intern design för varumärkets kontor, butiker 

och offentliga platser m.m. Det handlar om att skapa en upplevelsemiljö. 

 



 

13 

 

 Webbplatser och elektronisk media – bidrar med kommunikation, interaktion eller 

transaktion av upplevelser, exempelvis genom annonser, chattrum och webbutiker. 

 

 Personer – däribland säljare, företagsrepresentanter, tjänsteleverantörer, 

telefontjänsteoperatörer och alla andra som kan bli associerade med varumärket. 

Människor är en stark försörjare av upplevelser för alla fem SEMs.  

 

Idealfallet enligt Schmitt är om företag i framtiden kan erbjuda integrerade upplevelser, dvs. 

helhetsupplevelser, som kombinerar de olika SEMs till en mer komplett och tillfredsställande 

upplevelse. Dessa upplevelser skulle representera ett erbjudande med högre värde och en 

större vinstpotential. 

 

Interaktionen mellan SEMs och ExPros genererar vad Schmitt kallar för upplevelserutnätet 

som är ett omfattande ramverk för att överväga alla sätt som en upplevelse kan bli framkallad 

hos den faktiska potentiella kunden.  

                                                                                                                                                                                                                                                  

        

 

 

    

  

 

  

        

       

       

       

       

 

 
Tabell 2 - Upplevelserutnätet 

Källa: Schmitt (1999:74) 

 

I utvecklingen av upplevelsemarknadsföringens tillvägagångssätt i skapandet av 

helhetsupplevelser, erbjuder Schmitt konceptet "Upplevelsehjulet", som är en typ av 

Maslow’s behovstrappsmodell. Om du startar från grunden, så rekommenderar Schmitt att du 

arbetar i den ordning som SEMs presenteras i: SINNEN, KÄNNA, TÄNKA, AGERA, 

RELATERA. SINNEN väcker uppmärksamhet och motiverar mottagaren. KÄNNA skapar ett 

känslomässigt band och gör upplevelsen personligt relevant och givande. TÄNKA tillägger 

ett permanent kognitivt intresse till upplevelsen. AGERA framkallar ett beteendemässigt 

engagemang, lojalitet och sikte på framtiden. RELATERA går utöver den individuella 

upplevelsen och gör det meningsfullt i en bredare social kontext. 
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3.3. Uppsatsens problemformulering  
 

I och med globalisering och det stigande antalet mediekanaler har både konkurrens på 

marknaden och mediebrus ökat. Företag slåss om konsumenternas uppmärksamhet och 

medieutrymme. Utveckling till upplevelsesamhället (Pine & Gilmore, 1999) och 

konsumtenternas ändrade livssyn, har enligt Schmitt (1999) dessutom lett till att 

konsumenterna tar produktkvalitet och en positiv varumärkesimage förgivet. Det 

konsumenterna vill ha är produkt-, kommunikations- och marknadsföringskampanjer som 

bländar deras sinnen, rör vid deras hjärtan och stimulerar deras tankeverksamhet – som 

levererar en upplevelse. Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) söker konsumenterna efter 

meningsfulla upplevelser genom att få ta del av hela processen för tjänsterna eller produkterna 

som de ska köpa och genom att styra marknadsföringen tillsammans med leverantören, dvs. 

agera medproducent. Enligt Boswijk et al. (2007) vill konsumenten skapa sina egna 

upplevelser, genom självdirektion, kring det som han eller hon är intresserad av. 

 

De kommunikationsbyråer som är medvetna om denna förändring hos konsumentbeteendet 

har varit tvungna att tänka om. Därmed har upplevelser börjat bli ett erkänt begrepp inom 

marknadsföring. Upplevelsemarknadsföring förutsägs bli ett av de mest växande områdena 

inom marknadsföringen de närmaste fem åren. Många företag börjar anta 

upplevelsemarknadsföringen och ha detta som en central del i sina kommunikationsplaner. 

(Smilansky, 2009) Men vad innebär upplevelsemarknadsföring enligt 

kommunikationsbyråerna och vad är det för typ av upplevelser som erbjuds? 

 

3.4. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur två utvalda kommunikationsbyråer som 

profilerar sig inom upplevelsebaserad marknadsföring, använder begreppet upplevelse och 

därigenom uppnå förståelse för vilken generation av upplevelseproduktion de arbetar med. 

 

Jag har kommit fram till följande forskningsfråga: Vilken generation av upplevelseproduktion 

arbetar mina utvalda kommunikationsbyråer med? Är det den; 

 

 första generationens upplevelseproduktion, dvs. iscensättning? 

 Andra generationens upplevelseproduktion, dvs. medproduktion?   

 Tredje generationens upplevelseproduktion, dvs. självdirektion? 

 

Jag har valt att undersöka mina frågeställningar utifrån kommunikationsbyråerna i relation till 

deras kunder (som är beställare av upplevelsemarknadsföringen) och konsumenterna (som är 

mottagare av upplevelsemarknadsföringen). 
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4. Metod 

I kapitlet Metod kommer jag presentera de två vanligaste vetenskapliga förhållningssätten 

och metodteorierna för att visa på vad som gör en studie vetenskaplig. Jag presenterar också 

min studies forskningsansats samt mitt tillvägagångssätt för denna undersökning. 
 

 

4.1. Vetenskapliga förhållningssätt  
 

Det finns två huvudsakliga vetenskapliga inriktningar för hur forskning bör bedrivas för att 

uppnå vetenskaplig kunskap – positivism och hermeneutik. De både teorierna gör 

existensantaganden och består av olika deskriptiva satser. Dessa avser att beskriva vad som 

finns i världen, s.k. existenssatser, och vilka samband som råder, s.k. relationssatser. 

Teorierna har likheter som olikheter. Ibland är skillnaderna så pass stora att förhållningssätten 

ter sig som helt olika sätt att betrakta människan, världen, filosofin, vetenskapen och vad som 

betraktas som kunskap.  Trots detta existerar oftast förhållningssätten parallellt. (Patel & 

Davidson, 2003; Hartman 1998) 

 

4.1.1. Metodteorier  

 

Metodteorin ska ge forskaren kunskap om hur man ska resonera för att genomförandet av 

undersökningen ska uppfylla kraven för vetenskaplighet (Hartman, 1998). Det finns två olika 

metodteorier som fungerar som verktyg inom vetenskaplig forskning. Dessa två kallas för 

kvalitativ metod och kvantitativ metod (Kvale, 1997). Icke att förglömma är, att dessa två 

metoder inte är helt oförenliga. Oftast bedrivs forskningen mittemellan dem. (Patel & 

Davidson, 2003) 

 

Kvantitativ metod har den positivistiska vetenskapsteorin som grund och används oftast inom 

naturvetenskapen, men kan även användas inom beteende- och samhällsvetenskaperna. Inom 

denna metod observerar, manipulerar och mäter man företeelser i världen för att försöka finna 

och uttrycka samband mellan dem genom statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 

(Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2003) 

 

Kvalitativ metod har hermeneutiken som grund, var i forskaren strävar efter att uppnå 

förståelse för hur människor uppfattar världen. Eftersom människor knyter mening till sin 

existens, så går inte detta att mäta och därför handlar hermeneutiken om att tolka människans 

beteende, t.ex. personer, handlingar, samtal, händelser, drömmar och symboler, vilket innebär 

att vi försöker förstå vilken mening som ligger bakom beteendet. Genom kvalitativ metod 

försöker forskaren förstå hur människor upplever sin omgivning och sig själva. (Hartman, 

2004) Genom att på olika sätt samla in information ska forskaren få en djupare förståelse för 

det problem man studerar och beskriva helheten och sammanhanget som problemet finns i. 

(Holme & Solvagn, 1991) Datainsamlingen inom kvalitativ forskning fokuserar på ”mjuka” 

data (Patel & Davidson, 2003), dvs. data som inte går att mäta och som inte går att presentera 

i numeriska värden. Två undersökningsmetoder för insamling av denna typ av data är 

djupintervjuer och naturalistiska observationer. (Hartman, 2004) 
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4.1.2. Forskningsansats 

 

För att relatera empiri med teori och för att nå en slutsats, kan forskaren använda sig av olika 

typer av ansatser; induktiv-, deduktiv, - och abduktiv ansats (Patel & Davidson, 2003). Dessa 

beskriver hur observationer ska gå till och vilken logik som ska råda för att observationerna 

ska rättfärdiga de generella relationssatserna (Hartman, 1998). Den ansats jag använder mig 

av i min studie är den deduktiva.  

 

Deduktion innebär att jag utifrån befintliga teorier och allmänna principer drar slutsatser om 

ett enskilt fall och företeelser i verkligheten. Utifrån detta skapar jag forskningsfrågor som jag 

sedan undersöker empiriskt. (Hartman, 1998)  

 

4.2. Uppsatsens kvalitetsbegrepp  
 
När man diskuterar kvalité i vetenskapliga studier brukar man tala om begreppen validitet och 

reliabilitet. I kvantitativa studier innebär reliabilitet, giltighet, hur korrekt mätningarna är 

gjorda. I kvantitativa studier innebär validitet att forskaren studerar det som ska studeras och 

ingenting annat. (Thurén, 2008) 

 

4.2.1. Tillförlitlighet 

 
I kvalitativa studier gäller validiteten för hela forskningsprocessens samtliga delar. Det 

handlar om hur trovärdig och tillförlitlig tolkningen är av den studerades värld genom att 

granska hur forskaren lyckats skaffa fram underlag för tolkningen och förmågan att tillämpa 

och använda sin förståelse i hela forskningsprocessen. Det handlar också om att forskaren 

måste ge läsaren av forskningsrapporten en möjlighet att bilda en egen uppfattning av dess 

trovärdighet genom att underbygga tolkningarna som presenteras. (Svensson & Starrin, 1996; 

Patel & Davidson, 2003; Thurén, 2008) 

 

4.2.2. Giltighet  

 
Reliabilitet inom kvalitativa studier är inte densamma som i kvantitativa eftersom ett 

experiment aldrig kan ge samma utslag vid olika tillfällen då det som forskaren studerar är 

påverkat av sin ständigt föränderliga bakgrund och diskurs.  Istället bör forskaren se 

reliabiliteten som bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. 

Variation i resultat ger istället en djupare förståelse än vad repetitivt samma resultat ger och 

därmed giltighet. (Patel & Davidson, 2003; Thurén, 2008) 

 

För att uppsatsen skall vara giltig och tillförlitlig, kommer jag bära med mig följande frågor 

och konstateranden under hela forskningsprocessen:  
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 Jag måste kunna motivera alla val jag gör. 

 Studerar jag rätt sak?  

 Vem är rätt att prata med? 

 Om informanten är en del av utforskningsfenomenet och har frihet att prata enligt sin 

kunskapsstruktur (öppen intervju) så blir den kvalitativa intervjun giltig och har hög 

tillförlitlighet.  

 Med rätt förförståelse och rätt informant kan jag ställa följdfrågor och interagera med 

den jag intervjuar, dvs. jag kan identifiera det som är viktigt i intervjustudien.  

 Att beskriva hela processen visar på god kvalitet i den kvalitativa metoden. 

(Stenbacka, 2001) 

 

Jag kommer att reflekterar under hela forskningsprocessen, vilket innebär att jag kommer 

arbeta utifrån interaktiv deduktion. (Hartman, 2003) 

 

4.3. Uppsatsens genomförande   
 

I min studie tillämpar jag en Hermeneutisk utgångspunkt. Jag utgår ifrån ett deduktivt 

tillvägagångssätt och använder mig av kvalitativa metoder för att generera kvalitativ data. För 

att uppnå hög tillförlitlighet och giltighet har jag i första kapitlet beskrivit min förförståelse 

från vad jag lärt mig i kurser på utbildningen Upplevelseproduktion (se vidare; Litteratur). Jag 

redogör sedan i problemområdet för min förförståelse från praktiken som ledde till valet av 

undersökningsområde. Utifrån detta har jag metodiskt arbetat med att få bra access till 

verkligheten för att generera empirisk data (Stenbacka, 2001) genom kvalitativa intervjuer (se 

vidare; Intervju). I min analys vill jag uppnå förståelse när jag jämför mitt empiriska resultat 

med en fördjupad litteraturstudie. Jag kommer att reflektera under hela forskningsprocessen, 

vilket innebär att jag arbetar enligt interaktiv deduktion.   

 

4.3.1. Litteratursökning  

 

Enligt Hartman (1998) bör forskaren tidigt gå igenom litteratur som berör problemet, för att 

ge vägledning till den egna undersökningen. Sedan skall litteraturstudierna vara en del av hela 

undersökningsprocessen. Till att börja med har jag studerat hur och vad andra har gjort för att 

få min egen undersökning på rätt spår. Detta har jag gjort för att sätta mig in i 

problemområdet, bl.a. genom att kritiskt studera teoribildningar. En litteraturundersökning 

tjänar också till att identifiera de avgränsande frågorna och de tydliga luckorna inom den 

kunskap som redan finns inom området. Det ska också ge läsaren en vägledning om var 

forskningen kommer ifrån. Det är viktigt att läsaren skall kunna se vilka teorier och principer 

som påverkat mitt tillvägagångssätt. (Hartman, 1998; Denscombe, 2000) 

 

Det är väsentligt att veta vilken litteratur som är viktig för undersökningen. Primärlitteratur, 

även kallat forskningsrapport, är skriven av den person som utförde undersökningen inom det 

ämne litteraturen berör. Sekundärlitteratur däremot, behandlar ämnen utan att själv vara en 

undersökning och ger inte tillräckligt med detaljer som behövs för att visa hur undersökningen 

är utförd och är dessutom ofta vinklad.  Pga. detta är primärkällor det som bör användas i 

störst utsträckning. (Hartman, 1998) Min litteraturstudie utgår bl.a. ifrån primärkällor som 

Pine och Gilmore (1999), och Prahalad och Ramaswamy (2003 & 2004). 
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Vid bedömning av litteraturens innehåll måste jag vara objektiv och inte grunda bedömningen 

på ett allmänt omdöme av rapporten. Frågorna som måste ställas är varför något är bra eller 

dåligt. Vidare frågor att ställa sig vid bedömning är: När gavs tidskriften/boken ut? Vem gav 

ut tidskriften? Har jag hört talas om bokens förlag? Är utgivaren ett universitetsförlag? Är det 

en andra eller senare upplaga av boken? (Hartman, 1998; Denscombe, 2000) 

 

Utifrån primärkällor, främst från 2000-talet för att de ska vara giltiga och tillförlitliga i min 

undersökning, har jag beskrivit de tre upplevelsegenerationerna. Jag har också bearbetat 

definitioner för ”upplevelsesamhället”, ”upplevelse” och upplevelsebaserad marknadsföring. 

 

4.3.2. Intervjuteknik  

 

Det finns flera olika typer av forskningsintervjuer att välja mellan. För kvantitativa använder 

man sig av strukturerade och halvstrukturerade intervjuer. (Hartman, 2004) 

 

Inom min kvalitativa undersökning, har ostrukturerade och ej standardiserade intervjuer 

använts. Dessa karakteriseras av att forskaren ska ingripa så lite som möjligt och att 

intervjupersonen till största del får bestämma själv vad som ska diskuteras. Intervjun sätts 

igång genom att forskaren introducerar ett tema eller ett ämne för att sedan låta 

intervjupersonen fullfölja sina idéer och utveckla sina tankegångar. (Hartman, 1998; 

Denscombe, 2000)  

 

Det är viktigt att förbereda sig inför en kvalitativ intervju, trots att den är ganska fri, för att 

resultatet ska kunna bli användbart och tillförlitligt. Jag har valt att använda mig av en 

intervjuguide där de teman som ska diskuteras tas upp. (Hartman, 2004)  

 

Jag har valt att intervjua två stycken kommunikationsbyråer som profilerar sig inom 

upplevelsebaserad marknadsföring. De benämns Kommunikationsbyrå 1 och 

Kommunikationsbyrå 2. Inom byråerna har jag valt att intervjua två personer för att kunna få 

en så holistisk och djup förståelse som möjligt för byråernas syn på upplevelser och 

upplevelsemarknadsföring. Nedan presenteras de informanter jag valt att söka access till. 

(Stenbacka, 2001) Jag har gett dem namnförkortningar som kommer att användas i den 

analytiska resultatdiskussionen för att underlätta läsningen.  
 

Företag  Informant Informantens yrkestitel  Namnförkortning 

Kommunikationsbyrå 1 Informant 1: Man Managing Director K1.I1. 

Kommunikationsbyrå 1 Informant 2: Man Creative Director K1.I2. 

Kommunikationsbyrå 2 Informant 1: Man Senior Advisor  K2.I1. 

Kommunikationsbyrå 2 Informant 2: Man Producer K2.I2. 

 
Tabell 3 – Sammanställning av informanter, kön, yrkestitel och namnförkortning 

 

Jag har valt att undersöka dessa två byråer på grund av att de kallar sig för 

kommunikationsbyråer och på grund av att deras formulering av arbetssätt på hemsidan. 

Genom Googel-sökning på begreppen ”upplevelsemarknadsföring”, ”upplevelsebaserad 

marknadskommunikation” och ”upplevelsefokuserad marknadsföring” så är dessa de enda 
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kommunikationsbyråer jag funnit som specifikt uppger att de fokuserar på upplevelsebaserad 

marknadsföring i sina tjänsteerbjudanden.  

 

Informanterna har hållits anonyma då jag anser att deras namn inte har någon betydelse i 

samband med den djupgående empiri jag genererat. Fokus ska finnas på innehållet av vad de 

säger.  

 

Att alla fyra informanter är män, anser jag inte heller ha någon betydelse för uppsatsens syfte, 

men det kan ändå vara intressant att nämna hur mansdominerat det är på de avgörande 

posterna inom dessa två kommunikationsbyråer.  
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5. Empiri 

I kapitlet nedan presenterar jag min empiri. Detta görs utifrån hur informanterna ser på 

upplevelsemarknadsföring från dess utveckling från förr, till idag och i framtiden.  
 

 

Här nedan presenteras empirin utifrån svar från de utvalda kommunikationsbyråerna, dvs. 

Kommunikationsbyrå 1 och därefter Kommunikationsbyrå 2. Svaren från informanterna inom 

samma byrå kommer att presenteras tillsammans men har döpts, som tidigare presenterats, till 

K1.I2 och K1.I2, respektive K2.I1 och K2.I2. För att förstå vad det är som informanterna 

säger så har jag valt att kursivera deras citat.  

 

Jag har även valt att använda fet stil på några ord för att markera återkommande och enligt 

informanterna viktiga begrepp. Dessa ord återkommer med fet stil i den Analytiska 

resultatdiskussionen för att underlätta och förtydliga läsningen för läsaren.  

 

5.1. Presentation av informanternas syn på 
upplevelsemarknadsföringens utveckling  

 

Här nedan presenteras empirin utifrån intervjuguidens inledande fråga om bakgrund, som hur 

och varför byrån startade. 

 

5.1.1. Kommunikationsbyrå 1 

 

K1.I1. startade byrån 2001 tillsammans med tre andra personer för att de såg hur 

massmarknadsföring och masskommunikation gick mer och mer mot 

relationsmarknadsföring, dvs. mötet mellan människor vid eventen och 

upplevelsemarknadsföring. Detta berodde på konsumenterna som blir mer och mer upplysta 

och inte köper en tv-reklam hursomhelst. K1.I1. utrycker sig enligt följande: 

 

”vi är mer kritiska och mer medvetna idag och är rätt kunniga och krassa vilket 

innebär att du måste ner och möta konsumenten för att kunna liksom övertyga 

dom på något sätt. /…/ Vi ville skapa en byrå som kan leverera en stark relation 

och vi skulle syssla med den typ av marknadsföring som ger stark relation”  

 

Event marketing var det första de tittade på och bestämde att det var det de skulle syssla 

med. Frågan var, hur de skulle bygga relationer genom event. 

 

Det som K1.I1. märkte när han arbetade på marknadssidan på ett företag, var att mötet och 

upplevelsen av varumärket betydde mycket, att man skakade hand med kunden och att 

säljaren fick möta inköparen gav en stor effekt. De noterade också att event och sponsring var 

discipliner som ökade kraftigt och att det fanns en möjlighet för informanten att gå in och 

lyfta branschen ur det traditionella. Därför började K1.I1. och hans samarbetspartners med 

upplevelsemarknadsföring. 
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5.1.2. Kommunikationsbyrå 2 

 

Enligt K2.I1. hade de som tidigare försökt arbeta med event på allvar, problem att bli 

accepterade av den ”finare” reklamvärlden, eftersom events då gjordes som s.k. jippon, dvs. 

man gjorde dem med pengar som blev över inom företaget, bara för att det var kul. Det fanns 

då inget syfte, mål eller resultatuppföljning på det som gjordes. Runt millennieskiftet började 

det hända väldigt mycket inom event marketing. Det blev allt mer populärt, eftersom det blev 

svårare och svårare att nå igenom med traditionell reklam. Det var lättare för 15 år sedan då 

det endast fanns två eller tre tv-kanaler. Men så exploderade kommunikationskanalerna i och 

med bl.a. webbens genomslag. Detta gjorde att event marketing som företeelse växte, 

eftersom byråerna kunde skapa en väldigt bra relation och kvalitet i kontakten med sin 

målgrupp. Det var även ett bra sätt att bygga sin image.  

 

För att inte bli ihop blandade med jippobyråerna så valde Kommunikationsbyrå 2 att 

positionera sig som ”experiential-byrå”.   

 

5.2. Presentation av informanternas syn på 
upplevelsemarknadsföring idag 

 

Här nedan presenterar jag empirin utifrån det informanterna naturligt kom in på efter 

bakgrunden, nämligen upplevelsemarknadsföring idag och vad upplevelse innebär för 

informanterna. 

 

 

5.2.1. Kommunikationsbyrå 1 

 

”vår filosofi är att den som har starkast relation till sin kund, oavsett om det är 

varumärket till konsument eller säljare till sin återförsäljare och så vidare, den 

kommer vinna slag och marknad, för relationen är avgörande eftersom nästan allt 

vi säljer blir mer och mer lika.” 

 

Detta säger K1.I1, och utifrån denna filosofi arbetar Kommunikationsbyrå 1 med 3.60-

lösningar, då de jobbar både vertikalt, dvs. mellan medier som event, webbproduktion, intern 

kommunikation, ibland tv osv. och horisontellt, dvs.  att budskapet befästs internt i företaget 

först, för att sedan jobba ut externt via återförsäljare till slutkonsument, så att man får med 

alla insatta målgrupper. Det är samma story som ska berättas, men byrån måste göra det på 

olika sätt beroende på vem de möter så att mötet anpassas. De arbetar helt enkelt integrerat 

för att stärka relationerna mellan alla insatta. 

  

Skillnaden mellan upplevelsemarknadsföring och event marketing beskriver informant K1.I2. 

såhär: 

 

”… enligt vårt sätt att se på det så är upplevelsemarknadsföring en övergripande 

syn på marknadsföring som är motsatsen till massmarknadsföring dvs. att vi 

sätter fokus på individen, relationen och upplevelsen ur ett 1 till 1 perspektiv. 

Event marketing är en kanal eller disciplin som vi använder som är effektiv då vi 

tror på det personliga mötet kan vi förmedla upplevelser på bästa sätt. Våra tre 

primära mötesplatser är på event, i butik och på nätet. Men för oss som en 
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fullservicebyrå inom upplevelsemarknadsföring är event en disciplin/kanal av 

flera som vi använder oss av. Andra discipliner är action marketing, sponsring, 

sinnesmarknadsföring, internet och traditionella medier.” 

 

Upplevelsebaserad marknadsföring är enligt informanten K1.I1. mycket mer än event och 

event marknadsföring. Det har med hela produktionen att göra. För att kunna sticka ut idag så 

räcker det inte med att stå i ett köpcentrum och bjuda på smakprov, utan man måste arbeta 

med hela upplevelsen. Man måste framförallt jobba med alla fem sinnen. 90 % av all 

kommunikation som görs idag är till för ögonen, men om man tittar på hur varumärket 

upplevs, så är ljudet, doften och smaken extremt betydelsefullt. Ju mer vi använder de fem 

sinnena, desto starkare bli upplevelsen.  

 

K1.I1. Creative director arbetar mycket med upplevelsedesign, dvs. design av mötet, som 

består av;  

 

”hur vi jobbar med de fem sinnena i upplevelsen, hur ska produktionen, event 

produktionen, se ut och faktiskt kunna jobba med de fem sinnena, det vill säga – 

hur doftsätter vi en monter, hur tar vi fram doften som faktiskt triggar till det vi 

vill? ... Och jobba med ljud och de här bitarna”  

 

De arbetar också mycket digitalt med t.ex. skärmar och rörlig grafik, för att öka upplevelsen.  

 

K1.I1. anser att hans byrå i det stora hela är en fullservicebyrå inom 

upplevelsemarknadsföring. Allt går så pass fort i utvecklingen att byrån får uppfinna saker när 

de får briefar. Mycket av inspirationen till lösningarna kommer från byråns kreativa kunder, 

vars idéer tas vidare, paketeras om och sedan går till en annan kund.  

 

En väldigt viktig faktor för upplevelsemarknadsföring är också personalen inom byrån. Det är 

trots allt från dem allting kommer och därför har K1.I1. satsat mycket på personalen redan 

från start. Informanten vill säga att deras byrå ligger i framkant för upplevelsemarknadsföring 

vad det gäller konsumentmarknadsföring inklusive att arbeta med alla sinnena, det digitala 

och själva personliga mötet.  

 

Det är inte alltid kunden använder sig av sin egen personal vid upplevelsemarknadsföringen. 

Det är istället Kommunikationsbyrå 1 som får bistår med personal. Däremot anser K1.I1. att 

upplevelsemarknadsföring är något som står kundens personal nära, något som de kan 

relatera till personligen och vara stolta över. Byrån ligger ofta nära sina kunders säljkårer, 

vilket innebär att de snarare blir en affärspartner än en byrå. De löser flera andra uppgifter än 

bara de marknadskommunikativa, bl.a. händer det att de även levererar försäljning till 

kunderna i vissa sammanhang.  

 

Angående hur mycket konsumenten kan påverka upplevelsen själv, så tycker K1.I1. att ju mer 

en konsument får en del av eventet desto bättre effekt ger det. Därför försöker byrån att få det 

så interaktivt som möjligt Det handlar om att aktivera konsumenten så att de får ta del av 

varumärket. Interaktion tycker informanten är jätteviktigt. Det är praktiskt taget deras 

uppgift idag, eftersom det annars blir masskommunikation. Det handlar om det personliga 

mötet och diskussionen. Istället för att sätta in en annons i en tidning så låter byrån 

konsumenten klämma och känna, testa, prova, uppleva produkten med alla sinnen och 

diskutera den med en specialist.  
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5.2.2. Kommunikationsbyrå 2 

 

Skillnaden mellan event marknadsföring och upplevelsemarknadsföring är enligt K2.I1. en 

semantisk fråga. Men det som Kommunikationsbyrå 2 vill stå för med sin 

upplevelsemarknadsföring är att de vill skapa en positiv reaktion hos mottagaren genom att 

skapa en upplevelse som stöds av en mängd olika medieformer. Om man talar om endast 

event, så blir det hela snävare och handlar mer om ett tillfälligt fysiskt framträdande, medan 

upplevelsebaserad kommunikation för K2.I1. handlar om att bredda det hela genom både 

webb, eventet i sig, en medielösning och tv-reklam men att konsumenten någonstans upplever 

varumärket i olika former. På detta sätt skapar man en helhet som ska bidra med en effekt. 

Det handlar om att förmedla ett budskap och använda alla de kanaler som är lämpade för att 

uppnå bäst resultat.  

 

Byråer använder sig gärna av ordet upplevelse för att det säljer ett större värde än om du 

säljer en produktion. Informant K2.I1. utrycker sig enligt följande: 

 

”säljer du en produktion så kan du lättare förhandla pris och du kan förlora 

väldigt mycket av din unikatet, men säljer du kunskap och ett råd, vilket du gör 

när du säljer en upplevelsebaserad del, som ”vad är bäst för ditt varumärke”, 

”hur ska vi synas på bästa sätt, ”hur kan vi öka försäljningen”, ”hur kan vi nå 

det här målet…”, så handlar det inte om hur det produceras, då handlar det om 

att vi har kunskap om hur dom ska lösa sitt problem” 

 

För att kunna bidra med ett större värde i upplevelsen så tittar informant K2.I2. ofta på vilka 

associationer som upplevelsen kommer att förstärka eller skapa. Det hela går också mer och 

mer mot integration, att man inte talar till konsumenten, utan med dem. I dag så är 

konsumenten också ofta en del utav hela upplevelsen eller till och med skapar den. Helst 

vill man även att kunden och konsumenten integrerar, att det blir ett möte mellan dessa.  

 

K2.I2. tror sig tycka att en positiv upplevelse är något som berört mottagaren på något sätt. 

Detta innebär att man påverkat någon att förstärka eller ändra sin uppfattning. Det är också 

någonting som är värt att komma ihåg och berätta vidare.  En positiv upplevelse skapas 

genom alla fem sinnen och ibland genom att ställa etiska frågor som gör att folk kan bli 

provocerade. Att tänka i nya banor är ett annat sätt. Eftersom den första upplevelsen är 

starkare än den andra så är det ofta den man söker. Kunderna önskar sig det nya, att göra 

något som ingen annan har gjort. 

 

Ett problem med upplevelsemarknadsföring kan enligt K2.I2. vara räckvidden och kostnaden. 

Helst ska så många som möjligt vara med i upplevelsen fysiskt på plats, vilket är svårt. Man 

når helt enkelt inte lika många som tv gör och kostnaden för varje person som nås är mycket 

högre. Å andra sidan så får man högre kvalitet i mötet än genom tv. Därför försöker man 

koppla andra aktiviteter till upplevelsen som PR, sociala medier eller webben och så vidare. 

Tyvärr får ju inte personerna i anknytning till dessa kanaler samma starka upplevelse som 

dem som är fysiskt på plats. 

 

K2.I2. tar också upp exempel på olika case som han anser går under titeln 

upplevelsemarknadsföring. En av dem var för ”Non Smoking Generation” då målgruppen var 

unga tjejer som de visste dras till rökning. De ville skapa debatt och dialog om hur 

tobaksbolagen marknadsför sig mot den här målgruppen. Byrån tog fram en parfym som 
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döptes till Deception, och brandade den som om det var en produkt ifrån Marlboro. Sedan 

gjordes hela lanseringen precis som för en filmlansering för Prada eller Gucci. De byggde upp 

en väldigt snygg monter i Gallerian i Stockholm där människor fick parfymen presenterad för 

sig. Först när folk luktade på den förstod de att det inte var en riktig parfym då den var 

baserade på vatten och aska. Eftersom den luktade väldigt illa fick man igång en dialog med 

målgruppen kring hur tobaksföretagen luras. Enligt K2.I2. var detta:  

 

”ett bra exempel på en upplevelse där man då, då syftet… eller, ett bra sätt att 

jobba med upplevelsebaserad marknadsföring involverar alla sinnena så därför 

är det ganska viktigt med ett fysiskt möte... här jobbade man då både med doft och 

syn, hörsel i form utav musik…” 

 

5.3. Presentation av informanternas syn på 
upplevelsemarknadsföring i framtiden  

 
Här nedan presenteras informanternas syn på hur upplevelsemarknadsföring kommer att 

utvecklas och se ut i framtiden för att slutligen få en holistisk förståelse av hur 

kommunikationsbyråerna arbetar med upplevelsemarknadsföring.  

 

 

5.3.1. Kommunikationsbyrå 1 

 

K1.I2. tror att de måste ställa om sig miljömässigt inom upplevelsemarknadsföring genom att 

miljöanpassa evenemangen och mötena. Han tror också att användningen av det digitala 

kommer att öka mer och mer, bl.a. i form av virtuella mässor. I det stora hela tror han att 

event, sponsring, digitalt och PR kommer att ta mycket av tv, radio, print, dvs. 

masskommunikation. Men självklart kommer alla kanaler finnas kvar eftersom de fyller olika 

syften beroende på budskapet.  

 

 

5.3.2. Kommunikationsbyrå 2 

 

Enligt K2.I2. kommer upplevelsemarknadsföring att öka, framförallt i och med den starka 

trenden, som de ser just nu, att målgrupper också vill påverka och vara involverade i 

marknadsföringen. Det talas mer och mer om att konsumenten håller på och ta kontrollen 

över vad varumärket är och ska stå för. Bl.a. så har konsumenterna börjat skapa sina egna 

events och upplevelser med varumärkena. Detta sker redan i den digitala världen men även 

i den fysiska värden. På detta sätt känner sig konsumenterna delaktiga istället för påtvingade 

marknadsföringen. 

 

K2.I2. tar upp ett case som exempel för att visa på vad som händer och kan hända inom 

upplevelsemarknadsföring där konsumenten tagit kontrollen: 

 

”Det var GM som för redan några år sen testade att släppa kontrollen, där man 

lade upp filmmaterial och massa med bildmaterial och loggor på nätet och så sa 

man till målgruppen att ”här, gör nu er egen reklamfilm av vårt varumärke”. 

Problemet var att de lanserade den här precis när den stora miljödebatten var 

och det man lanserade var en gigantisk bil som drack hur mycket bensin som 



 

25 

 

helst, så att 99 % av alla reklamfilmer som skapades var i stilen ”hej, jag kör den 

här nya bilen för jag har en sådan liten snopp” och ”här kör jag genom naturen 

och förstör miljön” osv. … och de här låg sen ute på internet och det var inget 

som GM kunde stoppa. Så det visar ju på faran också att släppa kontrollen, men 

när du väl lyckas så blir det ju också väldigt bra å andra sidan… då känner ju sig 

konsumenterna mycket mer delaktiga än att de blir påprackade ett budskap, så det 

handlar mycket om att engagera istället för att störa”  
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6. Analytisk resultatdiskussion   

I kapitlet nedan jämför jag mitt empiriska resultat mot min förförståelse och relevant 

litteratur, i en analytisk diskussion. I avsnitt 6.1. kommer jag att göra en tematisk analys 

utifrån återkommande begrepp i empirin som är markerade med fet stil. I avsnitt 6.2 och 6.3. 

kommer jag att jämföra teori och empiri i en tematisk analys utifrån begrepp från teorin. 
 

 

I min analytiska resultatdiskussion har jag till att börja med valt att diskutera empirin utifrån 

tre begrepp som kommunikationsbyråerna ofta använde inom vad de kallar för 

upplevelsemarknadsföring. I avsnitt 6.1.1. utgår jag ifrån Event, i 6.1.2. utgår jag ifrån Sinnen 

och i 6.1.3. utgår jag ifrån Helhetsupplevelser. 

 

I avsnitt 6.2. kommer jag att diskutera empirin i förhållande till upplevelseprocessen och i 

avsnitt 6.3. diskuteras empirin i förhållande till de tre generationerna upplevelseproduktion.  

 

Gemensamt för samtliga avsnitt är orden i fet stil som är hämtade ur empirin för att markera 

begrepp som är återkommande hos informanterna.  

 

6.1. Återkommande begrepp 
 

Här nedan diskuterar jag empirin i relation till teorin utifrån tre återkommande och, enligt 

informanterna, viktiga begrepp.  

 

 

6.1.1. Event  

 

Inom båda kommunikationsbyråerna tar informatörerna upp eventet som central funktion i 

upplevelsen. I samband med eventet tar de upp ”mötet” och ”relationen” som centrala 

begrepp. Detta gör de för att visa på att ett event ger möjlighet till personlig kontakt och 

möte med varumärket så att en relation kan stärkas och interaktion genom dialog kan 

skapas. Detta tar även Prahalad och Ramaswamy (2004) upp när de talar om hur eventet 

formar en bas för upplevelser. Interaktionen mellan individiver, communities och 

upplevelsemiljön är avgörande för att ge mening till eventet.  

 

Ännu en anledning till att eventet är en sådan viktig faktor enligt K1.I1. är att teknologin och 

de elektroniska mötena blir allt fler, vilket gör att människor får ett större behov av att träffa 

varandra. Detta stämmer överens med vad Jensen (1999) säger angående hur människor får 

allt större behov av att träffas och känna gemenskap i varumärkena genom ritualer kring 

dessa. Tillsammans skapar de en egen varumärkesupplevelse. (Jensen, 1999; Schmitt, 1999; 

Prahalad & Ramaswamy, 2004) I denna form av varumärkesupplevelse fungerar inte 

masskommunikation eftersom det är en tvåvägskommunikation. Det handlar istället om att 

marknadsföraren måste skapa länkar mellan konsumenterna så att de kan kommunicera med 

varandra, genom exempelvis fysiska mötesplatser. (Schmitt, 1999; Prahalad & Ramaswamy, 

2004)  
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Enligt K1.I1. så är det event, sponsring och PR som kommer bli allt viktigare inom 

marknadskommunikation vilket också stämmer överens med Gummessons (1999) teori, 

eftersom dessa bygger på nätverk av relationer och individuell interaktion istället för 

massmarknadsföring.  

 

6.1.2. Sinnen  

 

Både informant K1.I1. och K2.I2. talar mycket för att utnyttja de fem sinnena, främst inom 

den första byrån, vilket stämmar överens med Pine och Gilmores starka förespråkande av just 

detta. När byråerna iscensätter upplevelserna av ett varumärke så vill de gärna att varje sinne 

ska stimuleras, både för att konsumenten lättare ska kunna komma ihåg upplevelsen av 

varumärket och för att konsumenten ska kunna associera det med andra positiva minnen. 

(Pine & Gilmore, 1999) 

 

Enligt K1.I1. är sinnesmarknadsföring också effektivt för att den största delen av dagens 

marknadsföring är gjord för mottagarens ögon, vilket gör att det som stimulerar flera sinnen, 

sticker ut ur mängden och blir mycket mer spännande och intressant för konsumenten. Det är 

alltså extra viktigt att stimulera alla sinnen vid första mötet mellan individen och varumärket 

då sinnesupplevelser är speciellt användbara för att skilja produkter eller tjänster åt, att 

motivera den potentiella konsumenten och att skapa en känsla av värde hos köparen genom 

associationer (Schmitt, 1999). 

 

 

6.1.3. Helhetsupplevelser 

 

Enligt Schmitt (1999) så marknadsförs ett varumärke genom alla typer av ExPros: 

kommunikation, visuell och verbal identitet, produktnärvaro, event, rumsliga miljöer, webben 

och personer. Det är viktigt att använda alla kanaler för att få en helhetsupplevelse av märket. 

Som både informant K1.I1. och K2.I2. konstaterar; det är viktigt att uppleva produkten eller 

tjänsten i så många former så möjligt så att en helhetsupplevelse kan skapas.  

 

Genom denna helhetsupplevelse kan byråerna nå ut med företagets budskap till individerna 

med passande kanaler beroende på vilken livssituation denne befinner sig i. På så sätt blir inte 

konsumenten påtvingad budskapet utan kan istället känna förtroende att vilja bygga en 

relation med varumärket. Det handlar om att marknadsföraren planerar 

marknadskommunikationen utifrån mål som utgår ifrån mottagaren. På detta sätt skapas 

interaktion och kommunikation blir därmed ett medel i strävan mot konsumentens mål. 

(Stenbacka, 1999) 

 

6.2. Upplevelsemarknadsföring i förhållande till upplevelseprocessen 
 

Enligt K2.I2. är en positiv upplevelse något som berört mottagaren på något sätt. Detta 

innebär att man påverkat någon att förstärka eller ändra sin uppfattning. Det är också 

någonting som är värt att komma ihåg och berätta vidare. Det är denna positiva upplevelse 

som informanten vill uppnå med sin upplevelsemarknadsföring.  

 



 

28 

 

Målet med processen för kommunikation mellan företag, byrå och konsument kan därmed 

relateras till konsumentens mål med upplevelseprocessen. Genom sina sinnen och perception 

kan mottagaren utifrån marknadskommunikationen skapa sig en uppfattning om ett 

varumärke och därmed hur konsumenten som individ känner inför detta. Är upplevelsen av 

varumärket något som berör individen så kommer denne att ta till sig varumärket. Händelsen 

för mötet mellan konsument och budskapet blir då som följer - ”En omedelbar och relativt 

isolerad händelse med ett komplex av känslor som skapar ett intryck och representerar ett 

visst värde för individen inom kontexten av en specifik situation”, dvs. Erlebnis. (Boswijk et 

al. 2007). 

 

Utifrån detta kan relationen byggas vidare mellan konsument och märket, till en meningsfull 

upplevelse genom interaktioner som individen har med sin omgivning och med andra som har 

en relation till varumärket. Eftertanke på samlade erfarenheter kring varumärket leder till 

personlig insikt och eventuellt medel att genomgå en individuell transformation, dvs. 

personlig förändring eller omvandling i relation till varumärket. Medlen för att uppnå 

meningsfullhet i relationen mellan konsument och märket är att använda 

kommunikationskanaler som bidrar till att konsumenten kan genomgå en - ”… kontinuerlig 

interaktiv process bestående av att göra och genomgå, av handling och reflektion, från 

orsaken till konsekvens, som tillhandahåller mening för individen i flera sammanhang i sitt 

liv”, dvs. Erfahrung. (Snel, 2005). 

 

Det som byrån alltså vill skapa med upplevelsemarknadsföring, är förutsättningar för 

mottagaren att ha en positiv upplevelse, eller s.k. meningsfull upplevelse, i relation till 

varumärket.  

 

6.3. Upplevelsemarknadsföring i förhållande till upplevelseproduktion  

 

Målet med en upplevelseproduktion ur producentens perspektiv är att skapa förutsättningar 

för gästen att få en meningsfull upplevelse i relation till ett varumärke. Som jag presenterade i 

problemområdet så finns det tre generationer av upplevelseproduktioner för att skapa dessa 

upplevelseförutsättningar. Frågan är då hur producenten kan producera dessa upplevelser 

inom marknadskommunikation. Här nedan diskuterar jag hur detta kan göras utifrån de tre 

generationerna upplevelseproduktion i relation till det empiriska resultatet för vad 

upplevelsemarknadsföring innebär för de två undersöka kommunikationsbyråerna.  

 

 

6.3.1. Iscensättning  

Som tidigare nämnts, är eventet en stor det av kommunikationsbyråernas 

upplevelsemarknadsföring och är därför en viktig faktor att jämföra med de tre generationerna 

upplevelseproduktion. Sättet som dessa events utformas på går nämligen hand i hand med 

Pine & Gilmores (1999) designprinciper för en iscensatt upplevelse. Vi kan titta på exemplet 

för ”Non Smoking Generation”, där temat var lanseringen av en ”lyxparfym från Marlboro”, 

harmonin skapades av personal som fanns på plats för att spela med i teatern om denna 

”låtsasparfym” och en monter sattes upp för att avgränsa upplevelserummet (Mossberg, 2003) 

med alla dess förstärkande inslag av parfymlansering. Avgränsningen av upplevelserummet 

gjorde det också lätt att eliminera störande inslag för temat. Souveniren blev i form av minnet 

och tankarna kring överraskningen gästerna möttes av då parfymen luktade aska. Alla fem 
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sinnen engagerades genom musik som passade den lyxiga lanseringen. Designen på monter 

och parfym stimulerade gästernas syn, de fick lukta på askvattnet och möjligheten att få känna 

på produkten.  

Genom dessa designprinciper så kunde mottagaren engageras under eventet och ha en 

upplevelse i enlighet med ”Upplevelsefälten” – estetik i montern, eskapism i det avgränsade 

upplevelserummet som annars inte fanns där, utbildning genom diskussion och frågor kring 

Marlboro och rökning, underhållning i form av skådespeleriet som faktiskt utspelade sig kring 

”låtsaslanseringen”. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

K1.I1. tycker att ju mer konsumenten är en del av eventet desto bättre effekt ger det. Därför 

försöker byrån att få det så interaktivt som möjligt. För dem handlar det om att aktivera 

konsumenten så att de får ta del av varumärket. Istället för att sätta in en annons i en tidning 

så låter byrån konsumenten klämma och känna, testa, prova, uppleva produkten med alla 

sinnen och diskutera den med en specialist. Eventet bli en scen för varumärket där personal 

spelar teater för att engagera konsumenten genom underhållning, utbildning, eskapism och 

estetik (Pine & Gilmore, 1999).  

 

 

6.3.2. Samproduktion  

 

I andra generationens upplevelse är interaktionen platsen för värdeskapande (Prahalad 

& Ramaswamy, 2004). Interaktion tycker K1.I1. är mycket viktigt. Han anser att det 

praktiskt taget är deras uppgift som kommunikatörer att skapa förutsättningar för dessa 

idag, eftersom det annars blir masskommunikation. Det handlar om det personliga mötet 

och diskussionen. 

 

Enligt K1.I2. sätter kommunikationsbyrå 1 fokus på individen, relationen och 

upplevelsen ur ett 1 till 1 perspektiv. Helst vill kommunikationsbyrå 2 att kunden och 

konsumenten integrerar, att det blir ett möte mellan dem. Enligt K2.I2. går 

marknadskommunikation mer och mer mot någon slags integration, att organisationer 

inte talar till konsumenten, utan med dem. I dag är konsumenten ofta en del utav hela 

upplevelsen. Detta går hand i hand med Prahalad och Ramaswamy’s (2003) 

designprinciper för andra generationens upplevelseproduktion som främst handlar om 

att konsumentens bidrag är det som leder processen, även i idé- och utvecklingsfasen, 

eftersom organisationer inte vet vad konsumenten verkligen vill ha. Människor är 

självstyrande individer, men det kan vara svårt för konsumenten att berätta för 

”producenten” vad de verkligen vill ha. Därför är det viktigt med samproduktion, dvs. 

samarbete mellan konsument och producent, i processen att tänka, göra och reflektera 

för att utveckla ett innovativt eller upplevelsekoncept, och därmed skapa värde. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

För att interaktion, i form av tidigare beskriven samproduktion, ska kunna skapas anser båda 

kommunikationsbyråerna att ett fysiskt och personligt möte är ytterst viktigt genom olika 

typer av event. För att skapa mening och en helhetsupplevelse anser Prahalad och 

Ramaswamy (2004) att byrån måste tänka på kontentan för eventet, vad som faktiskt händer, 

men även kontexten, när det händer och var det händer. De grundläggande dimensionerna för 

en upplevelse och dess personliga utformning i en samproduktion består då av ett event 

(händelse), kontext, individuell involvering och personlig mening. Kontexten påverkas oftast 

av andra kommunikationskanaler, som enligt byråerna kan vara sociala medier och webb som 
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tillsammans med eventet skapar en helhet och kan bidra med interaktion genom kontinuerlig 

kontakt och dialog mellan konsumenterna och organisationen före och efter eventet. (Prahalad 

och Ramaswamy, 2004) 

 

Interaktionen bidrar till mervärde för konsumenten (Boswijk et al., 2007). Detta gör att 

konsumenten vill vidareutveckla och upprätthålla kommunikationen i den förtroendefulla 

relationen med företaget för att de tillsammans ska kunna skapa värde och upplevelser enligt 

konsumentens mål. Då kommunikation agerar som medel för att uppnå mottagarens mål 

(Stenbacka, 1999) så blir byråns roll att upprätthålla och bygga kommunikationsformer i 

relationen till och mellan företaget och konsumenten. Detta fortgår i en evig interaktiv process 

mellan företag, byrå och konsument (se figur 7), då de tillsammans skapar värde och 

upplevelser utifrån konsumentens mål som i slutändan gynnar alla. (Prahalad & Ramaswamy, 

2004; Stenbacka, 1999) 

 

Figuren nedan har jag skapat för att ge en tydligare bild av den ovan beskrivna relationen 

mellan företag, byrå och konsument som innebär en evig interaktiv kommunikationsprocess 

kring konsumentens mål där de tillsammans skapar värde och upplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 - Den eviga interaktiva kommunikationsprocessen 

 

 

Enligt K1.I1. är det kunden som måste driva på utvecklingen. För att den andra generationen 

upplevelser skall uppnås, måste kunden vilja visa på transparens och access med sina 

konsumenter och våga öppna upp för dialog (Pahalad & Ramaswamy, 2004). Om inte 

kunderna förstår detta, kan inte heller kommunikationsbyråerna skapa kommunikationsformer 

för dialog. Men precis som K1.I1. beskrev det, så är kunderna oftast begränsade i sitt nytänk 

på grund av tidsbrist och slimmade organisationer. Därför är det viktigt för 

kommunikationsbyråerna att informera företagen om vad som krävs av dem. 
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6.3.3. Självdirektion  

 

Enligt K2.I2. vill målgrupperna allt mer påverka och vara involverade i marknadsföringen. 

Det talas mer och mer om att konsumenten håller på att ta kontrollen över vad varumärket är 

och ska stå för. Bl.a. så har konsumenterna börjat skapa sina egna events och upplevelser 

med varumärkena. Detta sker redan i den digitala världen men även i den fysiska värden. På 

detta sätt känner sig konsumenterna delaktiga istället för påtvingade marknadsföringen. 

 

Precis som i K2.I2:s exempel om GM-kampanjen, så försökte företaget att skapa en 

community för konsumenter med gemensammat intresse kring varumärket för att de 

tillsammans skulle kunna skapa meningsfulla upplevelser. GM spelade en stödjande roll som 

mötesledare och katalysator, men kunde egentligen inte styra konsumenterna, lika mycket 

som de kan styra en persons upplevelse. Men vad GM gjorde, var att skapa en virtuell 

mötesplats som kunde främja att en community skapades. (Boswijk et al., 2007) 

 

Det handlar om att företaget endast bör styra saker som miljö och dess variabler, dvs. att 

marknadsförare bör leda kontexten snarare än kontentan (ibid.).  
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7. Konklusioner  

I detta kapitel presenterar jag mina slutsatser jag dragit utifrån analysen. Svaren på 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor kommer återfinnas i texten, samt ett avslutande kapitel 

med diskussion gällande uppsatsens kvalitet.  
 

I uppsatsen har jag undersökt hur kommunikationsbyråer, som profilerar sig inom 

upplevelsebaserad marknadsföring, använder begreppet upplevelse för att därigenom uppnå 

förståelse för vilken upplevelsegeneration de arbetar med. Jag diskuterar här nedan mina 

konklusioner där svaret på syftet och forskningsfrågor vävs in. 

 

De två kommunikationsbyråer jag undersökt som profilerar sig inom 

Upplevelsemarknadsföring tycks enligt min analys fortfarande ligga inom event marketing 

utifrån hur de använder begreppet upplevelse i relation till marknadskommunikation. Frågan 

är vad som egentligen skiljer event marketing från upplevelsemarknadsföring. Kanske är 

upplevelsemarknadsföring ett buzz word trots allt, som är skapat för att visa på nytänk, trots 

att det fortfarande handlar om utvecklad event marketing. 
 

7.1. Upplevelsemarknadsföring – vilken generations 
upplevelseproduktion? 

 

Utifrån min studie kan jag konstatera att de två kommunikationsbyråer som undersökts kan 

producera upplevelser kring sina kunder för konsumenterna, både genom event och andra 

former. Oftast handlar det om att byråerna utgår ifrån ett event som de sedan bygger vidare 

upplevelsen kring. Deras övertygelse består av att det som skall kommuniceras bör upplevas 

fysiskt för att budskapet och upplevelsen verkligen ska sätta sig hos konsumenten. Denna fas 

tycks bestå av iscensättning. När konsumenten upplevt iscensättningen, vill byråerna att detta 

i ett andra steg ska övergå till en relation mellan kund och konsument. En relation som ska 

upprätthållas med dialog via webb och andra former, vilket på sitt sätt kan ses som 

samproduktion av värde och upplevelser.  

 

Självdirektion är något som byråerna, främst Kommunikationsbyrå 2, anser sig se tendenser 

till. Självdirektionen består av att konsumenterna har börjat skapa egna upplevelser, virtuellt 

som fysiskt (Boswijk et al., 2007), och tar ibland kontrollen över marknadsföringen. K2.I2. 

gav exempel på ett sådant fall, då resultatet av den konsumentstyrda kampanjen blev att 

marknadsföringen totalt felvinklades ur kundens perspektiv. Detta visar på att varken 

kommunikationsbyråerna eller kunderna är förberedda eller redo för självdirektion. Det 

handlar om att dessa måste lära sig att följa upp resultatet, hur utfallet än blir av 

konsumenternas självdirektion. Det är trots allt konsumenterna som verkligen vet vad de vill 

ha (Boswijk et al., 2007).  

 

Utifrån denna diskussion kan jag sammanfattningsvis svara på forskningsfrågorna med, att de 

två undersökta kommunikationsbyråerna som profilerar sig inom upplevelsemarknadsföring, 

arbetar med första och andra generationens upplevelseproduktion. Ibland snuddar de även vid 

tredje generationens upplevelseproduktion men vet ännu inte hur detta ska arbetas med för att 

bli gynnsamt för alla parter, dvs. företag/kund, byrå och konsument.  
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7.2. Giltiget och tillförlitlighet  
 

Med en Hermeneutisk utgångspunkt och med en deduktiv ansats har jag genomfört en 

kvalitativ studie, där jag genom kvalitativa intervjuer genererat kvaliteter som besvarat syfte 

och frågeställningar. 

 

Vid val av kunskapskällor för min kvalitativa undersökning, har tanken varit att de ska kunna 

ge den information som jag är intresserade av. Källan måste också vara tillgänglig så det är 

möjligt att använda den för att få kunskap, samt att det måste vara etiskt tillåtet att använda 

sig av kunskapskällan på ett sådant sätt som krävs för att generera kunskap. (Hartman, 1998; 

Stenbacka, 2001)  

 

Då de två undersökta kommunikationsbyråerna var de enda jag fann genom Google-sökning 

som fokuserade på upplevelsemarknadsföring, drar jag slutsatsen att de var de enda två som 

hade någon större betydelse för marknadskommunikationsbranschen med specificering inom 

upplevelsemarknadsföring. Eftersom de båda byråerna var positionerade i Stockholm, min 

hemstad, var de lättillgängliga för djupintervjuer eftersom jag kunde besöka dem i deras egna 

lokaler. Möjligheten till flexibel tidsbokning gav mig access till både bra källor och längre 

intervjuer. Jag hade även möjlighet till uppföljning med kompletterande frågor. Därför anser 

jag de muntliga källorna som giltiga och tillförlitliga. Analysen och tolkningsprocessen av 

empiriresultatet i relation till teorin och diskussionen och konklusionen, har också en god grad 

av tillförlitlighet, då jag har haft möjlighet för analys och reflektion i två omgångar under 

processens slutskede.  

 

I källförteckning finns framförallt vetenskapliga skrifter. Litteraturen och källor inom området 

upplevelsemarknadsföring är inte av något större omfång då det inte finns särskilt mycket 

inom detta område. Jag har heller inte velat använda litteratur av populär karaktär för att fylla 

detta kunskapshål. Detta har jag valt att göra för att avgränsa min litteratursökning på grund 

av en begränsad budget. Jag har prioriterat vetenskapliga skrifter, för att påvisa giltighet och 

tillförlitlighet.  

 

Utifrån min hermeneutiska utgångspunkt anser jag att min slutliga analytiska 

resultatdiskussion och konklusion är tillförlitlig och giltig då studien ger tydligt svar på syfte 

och forskningsfrågor.  

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

8. Avslutande kommentar  

I detta kapitel kommer jag diskutera utifrån uppsatsens slutsatser. Jag avslutar kapitlet med 

förslag till fortsatt forskning och praktiska tillämpningar.  
 

 

Genom uppsatsen har jag fått möjlighet att för första gången sätta mig in i mitt intresseområde 

upplevelsemarknadsföring. Jag har ännu bara fått en försmak på vad kunskapen inom 

upplevelseproduktion kan bidra med inom marknadskommunikation och jag ser fram emot att 

vidareutveckla denna koppling.  

 

Jag har under studiens gång insett att marknaden är i behov av en definition av vad 

upplevelsemarknadsföring är, eftersom det i dagsläget tycks råda en stor begreppsförvirring 

inom medievärlden. Förhoppningsvis kan jag vara med och förtydliga den definitionen utifrån 

min akademiska bakgrund som baserar sig på reflektion och eftertanke.  

 

8.1. Fortsatt forskning  
 

Fortsatta studier kan innebära en kartläggning av olika typer av områden inom 

marknadsföring för att kunna utkristallisera vad olika begrepp står för (exempelvis skillnaden 

mellan event marketing och upplevelsemarknadsföring).  

 

Ett annat intressant forskningsområde är vad självdirektion inom marknadskommunikation 

kan innebära. Forskning skulle kunna skapa en strategisk plan eller plattform för hur 

självdirektion inom marknadskommunikation skulle kunna se ut. Ännu en intressant fråga 

inom detta område är hur byråerna kan bemöta oväntade resultat från en självdirigerad 

upplevelsemarknadsföringskampanj.  

 

8.2. Praktisk tillämpning  
 

Resultatet av denna uppsats skulle kunna tillämpas praktiskt i inom kommunikationsbyråer 

som är intresserade av att nyttja akademisk kunskap inom detta spännande område på 

frammarsch - upplevelseproduktion. 
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Bilaga 1 
– Intervjuguide  

 

1. Öppning  
- Presentation av mig själv, varför jag utför intervjun och fråga om det går bra att 

jag spelar in. 

- Bakgrundfrågor om informanten och byrån, vad informanten gjort tidigare och hur 

byrån startade.  

 

2. Temaområde 
- Upplevelsemarknadsföring och upplevelser 

 

3. Precisering  
- Ber om precisering, t.ex. genom exempel. 

 

4. Kontroll  
-  Kontrollerar under och efter intervjun om jag förstått rätt 

 

5. Avslut 
- Tackar för att informanten tagit sig tid och förklarar att han får ta del av materialet 

om han önskar. Ber att få återkomma om kompletteringar krävs.  
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Bilaga 2 
– Intervjufrågor  

 Vad har Ni för yrkesmässig bakgrund och vad ledde dig till där du är nu? 

 

 Varför började byrån med Upplevelsemarknadsföring? 

 

 Hur arbetar Ni för att skapa förutsättningar för upplevelser inom 

upplevelsebaserad marknadsföring? Vilka praktiska tillämpningar 

använder Ni?  

 

 

 Vad är en upplevelse enligt Er? 

o Vart kommer tankar och kunskap ifrån?  

 

 Vad finns det för Hot, Möjligheter, Styrkor och Svagheter med 

Upplevelsemarknadsföring? 

 

 Hur tror Ni att Er upplevelsemarknadsföring kommer att utvecklas? 

 

 
 

 


