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SAMMANFATTNING 
 

Ordet upplevelse beskrivs av Nationalencyklopedin som en svårbeskrivbar eller oanalyserad känsla. 

Trots sin svårbeskrivbarhet är upplevelse inget nytt eller ouppmärksammat. Redan på 1970-talet 

skrevs det om hur människans behov skulle gå från det materiella till meningsfulla upplevelser. Idag 

är upplevelse ett väl använt ord, speciellt inom marknadskommunikation där flera 

kommunikationsbyråer idag säger sig jobba med upplevelsemarknadsföring. 

 

Syftet med uppsatsen är att studera vilket värde byråer inom kommunikationsbranschen ger 

begreppet upplevelse. Uppsatsen har arbetats fram med ett hermeneutiskt förhållningssätt, en 

induktiv ansats och en kvalitativ metodteori. Det empiriska materialet har genererats genom två 

kvalitativa intervjuer med informanter på byråer som marknadsför sig med begreppet upplevelse.  

 

Studien visar på att begreppet upplevelse inte har en klar definition som är genomgående för 

kommunikationsbranschen, studien visar även att det är svårt att säga vilket värde begreppet har 

vare sig man menar ekonomiskt eller emotionellt. Då definitionerna skiljer sig åt hos byråerna i 

studien diskuterar uppsatsen vilken skillnad en given definition skulle kunna göra för begreppet.  

 

Nyckelord: 

Upplevelse, kommunikation, upplevelsemarknadsföring 

  



 

ABSTRACT 

 

The word experience is described by the Swedish Nationalencyklopedin as something hard to 

describe or a non-analyzed feeling. All though the word is hard to describe it has been written about 

all since the 1970s when the futurist wrote how the human needs would go from material to 

meaningful experiences. Today the word experience is well used, especially in the marketing 

business where several communication agencies say that they are working with experience 

marketing. 

 

The purpose of this paper is to study what value communications agencies provides the word 

experience. The paper has been prepared with a hermeneutic and inductive approach and a 

qualitative approach theory. The empirical material was generated through two interviews with 

informants at two different agencies. 

 

The study shows that the word experience does not have a clear definition that is consistently in the 

branch of communication. It also shows that it is difficult to say what value the word has, whether 

you're talking financially or emotionally. As the definition and value is not the same for all agencies 

in the industry this study also discusses what difference a given definition could make. 

 

  



 

FÖRORD 
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1.0  INTRODUKTION 
 

I detta kapitel ges en kort introduktion till varför uppsatsens ämne valts, detta följs av en 

problematisering gjord kring begreppet upplevelse. 

 

År 2009 påbörjade jag en universitetsutbildning i Piteå som leder till en kandidatexamen i 

upplevelseproduktion. Ett steg på vägen var en fyra månader lång praktik på en 

kommunikationsbyrå i Stockholm. Jag fastnade för byrån då företaget valt att marknadsföra sig som 

”Scandinavia's leading brand experience agency”. Ordet ’experience’, alltså upplevelse, väckte min 

nyfikenhet då det knöt an till min utbildning samtidigt som företaget arbetade med mitt stora 

intresseområde, marknadskommunikation.  

 

Under min utbildning har jag tagit del av begrepp som ’brand experience’ och vävt ihop dessa med 

teorier om upplevelsekunskap, men när jag började min praktik var jag ändå inte medveten om 

bredden av upplevelseordets användning inom kommunikationsbranschen. Praktikperioden gjorde 

att jag kom i kontakt med ett flertal andra företag som också valt ’brand experience agency’ som 

titel men även företag som använder sig av ordet upplevelse i någon annan form i den egna 

marknadsföringen. Både begreppet upplevelse och titeln upplevelseproducent har för mig varit 

något diffus och i programmets gestaltningskurs problematiserade jag begreppet upplevelse. 

Där föddes idén till denna uppsats.  

1.1 Upplevelse – En problematisering av Sanna Zitron 

Ordet upplevelse kan användas för beskrivningen av en mycket positiv känsla men även ges 

betydelsen ”/.../ svårbeskrivbar eller oanalyserad (helhets)känsla”. Här fann jag ordet känsla som 

det mest relevanta för fortsatt problematisering. Nationalencyklopedin hänvisade vid sökning av 

känsla till emotion vars betydelse var ”sinnesrörelse, oro, sätta i rörelse, uppröra, skaka, rubba”. 

Valet föll här på sätta i rörelse som togs isär och där rörelse hade betydelsen ”att ständigt växla 

plats, att uppleva stark känsla av ömhet”. Betydelsen togs ännu en gång isär och ordet ömhet gavs 

betydelsen ”att vålla smärta vid beröring: att hysa och ge uttryck för varma, vårdande och 

beskyddande känslor”. Här avslutades nedbrytningen av ursprungsordet upplevelse. 

Upplevelse → Känsla → Emotion → Sätta i Rörelse → Ömhet 

Upplevelse, en känsla som sätter igång en rörelse? 
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2.0  TEORETISK FÖRFÖRSTÅELSE 
 

I detta kapitel presenteras författarens teoretiska förförståelse av upplevelsebegreppet, 

upplevelseekonomi och upplevelseindustri.  

2.1 Upplevelse 
Upplevelse i sig är inte nytt eller icke-uppmärksammat vare sig som begrepp eller fenomen. Redan 

på 70-talet beskrev futuristen Toffler (1970) hur människans behov i framtiden skulle gå från det 

materiella till meningsfulla upplevelser. Idag finns begrepp som upplevelseekonomi 

(Pine&Gilmore, 1999), upplevelsesamhälle (Wahlström, 2002) och upplevelseindustri (KK-

stiftelsen, 2012; Mossberg, 2003). Det gemensamma budskapet från många författare är att 

människan efterfrågar upplevelser i en allt större omfattning (Ørnbo, Sneppen & Würzt, 2005; 

Mossberg, 2003). Wahlström (2002) menar att transformeringen från industrisamhälle till tjänste-, 

informations- och kunskapssamhälle, eller som Wahlström (2002) själv valt att kalla det, 

upplevelsesamhället, bygger på nya drivkrafter hos människan som driver hen vidare uppåt i den 

Maslowska behovstrappan. Lash (2006) menar att människor i upplevelsesamhället ständigt är på 

jakt efter den ena upplevelsen mer uppiggande än den andra. 

 

Det engelska ordet för upplevelse, ’experience’, kan definieras på två sätt. Antingen som 

professionell färdighet, motsvarande det svenska ordet erfarenhet, eller som en känsla av handling 

och att genomgå något (Boswijk, Thijssen&Peelen, 2007). Det sistnämnda alternativet är närmast 

den svenska betydelsen av ordet upplevelse: ”utvidgat om svårbeskrivbar el. oanalyserad 

(helhets)känsla: skönhetsupplevelse, spec. om mycket positiv känsla” (Nationalencyklopedin, 2012) 

Pine och Gilmore (1999) beskriver upplevelse som en händelse som engagerar individer på ett 

personligt plan, någonting som påverkar det emotionella, psykiska, intellektuella och spirituella. 

Författarna menar även att två personer aldrig kan få samma upplevelse och att varje upplevelse 

härleder från interaktionen mellan den iscensatta upplevelsen och individens sinnestillstånd vid 

tillfället. Även Wahlström (2002) anser att upplevelsen är något som tar form inuti människan och 

att den därför är synnerligen personlig. Wahlström menar även att upplevelsen påverkas av 

förväntningar och tidigare erfarenheter. Mossberg (2003) hävdar att upplevelsen handlar om att 

njuta och att ha roligt, Pine & Gilmore (1999) skriver istället att det inte enbart handlar om att 

underhålla utan om att verkligen engagera. Andra menar att upplevelsen blir större ju fler sinnen 

som involveras (Ørnbo et al 2005).  

2.2 Upplevelseekonomi 
År 1999 publicerade författarna Pine och Gilmore sin bok Experience Economy, boken beskriver 

hur människan gått från att utvinna råvaror och producera varor till att leverera tjänster och vidare 
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till dagens samhälle där det är handlar om att iscensätta upplevelser (se Figur 1). Pine och Gilmore 

(1999) menar att det idag inte räcker med att producera varor eller att leverera tjänster utan att båda 

dessa behöver iscensatta upplevelser för att få ett högre värde. Som exempel ges kaffebönan, som 

gått från en relativt billig råvara till hela cafékoncept som Starbucks som kan ta betalt för värdet på 

såväl den utvunna råvaran (kaffebönan), den producerade varan (kaffet) tjänsten (någon brygger 

kaffet) och den iscensatta upplevelsen (upplevelsen av cafét) (ibid). Företag som använder sig av 

iscensatta upplevelser, där företaget är som en scen och arbetet en teater, kan höja prisnivån 

snabbare då konsumenter idag värderar möjligheten att uppleva, vid prissättning är värdet på 

upplevelsen viktigare än kostnaderna för råvaror (ibid).  

 
Figur 1 - The progression of Economic Value av Pine och Gilmore (1999) 

 

Även Pink (2005) beskriver i sin bok om en förändring i ekonomin och samhället, han beskriver hur 

både ekonomi och samhälle är på väg att gå från ett logiskt tänkande till ett mer kreativt och 

empatiskt tänkande. Pink menar att framtiden tillhör ”right-brainers” det vill säga personer som 

använder sig mer av sin högra hjärna (känsla och kreativitet) än den vänstra (logik och analys).  

 

 

Pines och Gilmores (1999) modell över upplevelsen (se figur 2) finns två dimensioner som kan 

engagera deltagaren på flera plan. Det horisontella planet visar på deltagarens medverkande, från 

passivt till aktivt och det vertikala på deltagarens kontakt med omgivningen, från absorberande till 

Utvinna 
råvaror 

Producera 
varor 

Leverera 
tjänster 

Iscensätta 
upplevelser 

Figur 2 The Experience Realm av Pine och Gilmore (1999) 
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involverande. Dessa två dimensioner delar upplevelsen i fyra fält; underhållning, utbildning, estetik 

och eskapism. Fälten skapar tillsammans en helhetsupplevelse. Underhållning och estetik räknas till 

det passiva medverkandet. I den underhållande upplevelsen tar deltagaren passivt till sig 

upplevelsen genom sina sinnen, den estetiska upplevelsen gör deltagaren mer försjunken i 

upplevelsen men deltagaren har själv ingen eller mycket liten effekt i upplevelsen. Utbildning och 

eskapism räknas i sin tur till mer aktiva upplevelser. Utbildningen aktiverar sinnen för lärande och 

kroppen för träning, i eskapismen är deltagaren försjunken i upplevelsen och samtidigt en del av 

upplevelsen, deltagaren och producent samverkar. Författarna menar att ju fler fält som involveras i 

en upplevelse, desto större och mer minnesvärd blir helhetsupplevelsen. Helhetsupplevelser 

iscensätts när alla fälten involverats genom att positiva aspekter förstärkts, negativa elimineras och 

sinnena harmonieras. Författarna skriver också att företag i upplevelseekonomin inte enbart tjänar 

pengar utan även förtjänar plats i deltagarens hjärtan (ibid). 

 

Om Steget efter upplevelseekonomin talar Pine och Gilmore (1999) om som någonting som 

författarna valt att kalla transformationsekonomi. Författarna menar att transformation har som syfte 

att på ett bestående sätt förändra en individs livsstill eller synsätt (ibid) 

2.2.1 Gästbegreppet inom upplevelseekonomi 

Pine och Gilmore (1999) nämner gästbegreppet i sin bok. Det skrivs bland annat att företaget 

Disney alltid väljer att kalla sina besökare för gäster istället för kunder. Detta kommer ifrån tanken 

om att besökarna är där för att värnas om som gäster och inte för att tömma plånboken som kunder. 

Författarna själva är inte konsekventa med vare sig begreppet gäst eller kund utan ordvalet varierar. 

I beskrivningen av författarnas modell The Experience Realm (se Figur 2) skrivs det till exempel att 

det viktiga inte är att underhålla kunden utan att engagera denne samtidigt benämns den engagerade 

som gäst vid beskrivningen av upplevelsens dimensioner (se figur 2).  

2.3 Upplevelseindustri  
Begreppet upplevelseindustri nämndes för första gången i svensk press år 1994 (KK-stiftelsen, 

2008). Begreppet är ett samlingsnamn för människor och företag i kreativa näringar vars huvudsyfte 

är att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form (ibid). År 1999 beslöt sig KK-stiftelsen, 

som har till uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft, för att satsa på denna industri. 

Upplevelseindustrin delades in i ett antal delområden där bland annat marknadskommunikation var 

ett av dessa. Målet var att samla upplevelseindustrin i Sverige, etablera mötesplatser för 

delområdena samt skapa utbildningar på avancerad nivå för verksamma inom upplevelseindustrin 

(ibid). Utbildningar finns bland annat hos Luleå Tekniska Universitet vid institutionen för konst 

kommunikation och lärande i Piteå. Utbildningen är en tvärvetenskaplig kandidatutbildning vars 
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huvudområde är upplevelseproduktion med fokus på människans behov av upplevelser (LTU, 2012) 

KK-stiftelsens totala satsning uppgick till en tidsperiod på 5 år och 60 miljoner kronor. (KK-

stiftelsen, 2008). År 2002 skrev Wahlström i sin bok Guide till upplevelsesamhället att 

upplevelseindustrin blivit en accepterad industri som dessutom hade höga förväntningar på sig. 

Slutsatserna av KK-stiftelsens arbete blev att det saknades samlad kunskap om hur företagande och 

tillväxt kan stöttas och stimuleras, både hos aktörer inom upplevelseindustrin men även hos aktörer 

som kan påverka förutsättningarna för tillväxt inom upplevelseindustrin (Regeringskansliet, 2009). 

Kairos Future och Parks and Resorts (2011) skriver i sin rapport Framtidens upplevelser att 

upplevelseindustrin över hela världen idag arbetar för att lyfta upplevelsen ännu ett snäpp och att 

det för upplevelseproducenter gäller att hänga med. Konkurrensen ökar och det dyker hela tiden upp 

nya konkurrenter (ibid). Rapporten visar på att trenden allt mer går åt skräddarsydda och 

individuella upplevelser. Om trender i upplevelseindustrin skrev Mossberg (2008) att det globalt 

skulle bli allt vanligare för företag att bygga upp varumärken kring historier, denna trend 

bekräftades år 2010 av forskarna Fog, Budtz, Munch och Blanschette som i sin bok skrev att 

konceptet storytelling som kommunikationsverktyg fått ett starkt fotfäste i debatten om hur 

framtidens företag bör formas. Mossberg och Nissen Johansen (2006) beskriver storytelling som ett 

verktyg som kan användas på flera plan, bland annat strategiskt för kommunikation externt och 

internt i företaget för anställda och ledning.  
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3.0 PROBLEMOMRÅDE 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens problemområde marknadskommunikation och här 

presenteras även uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

3.1 Marknadskommunikation 
Som ett delområde inom upplevelseindustrin listades marknadskommunikation (KK-stiftelsen, 

2008). Syftet med marknadskommunikation är att förbättra ett varumärkes nuvarande situation, 

oftast ses marknadskommunikation som ett verktyg för att fler ska köpa större mängder av en 

produkt men marknadskommunikation kan även ha som mål att få till en attityd- eller 

beteendeförändring (Dahlén&Lange, 2009). Nationalencyklopedin (2012) beskriver 

marknadskommunikation som någonting som kan få köpare att värdera en produkt så högt att 

köparen blir beredd att betala ett högre pris. 

 

Dahlén och Lange (2009) menar att huvudfrågorna inom marknadskommunikation bör vara: 

 Vilka vill vi nå? 

 Vad vill vi säga till dom? 

 Hur ska vi säga det? 

 

Det gäller alltså att identifiera en målgrupp, utforma ett budskap som tilltalar målgruppen och att 

kommunicera i rätt kanal, en kanal där målgruppen befinner sig i. Dahlén och Lange (2009) nämner 

inte upplevelse som en kanal men talar istället om kreativ schemaplanering, kreativa medieval och 

guerillamarknadsföring, detta knyter an till vad mina erfarenheter av upplevelsebaserade medieval 

har varit, oftast har det handlat om oväntade kanaler och oväntade händelser som skapar 

uppmärksamhet. Dagens media skrev 2007 till exempel om hur ett företag i en lanseringskampanj 

valt att hänga upp flaskor i träd i Sveriges tre största städer för att för att symbolisera deras vatten 

med smak av vildäpple. 

 

Reinhold och Tropp (2012) skriver i sin artikel om hur förändringar på marknaden, i media, 

kommunikation och konsumenters behov lett ett ökat behov av integrerad 

marknadskommunikation. Reinhold och Tropp (2012) menar att grunden i integrerad 

marknadskommunikation ligger att förstå varför konsumenter reagerar mer positivt på viss 

marknadskommunikation och mindre positivt på annan samt hur marknadskommunikation kan 

koordineras bättre.  
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3.1.1 Gästbegreppet inom marknadskommunikation 

Det som Dahlén och Lange (2009) kallar för målgrupp är det samma som Pine och Gilmore (1999) 

refererar till som gäst, en annan benämning som finns inom litteraturen för denna uppsats är till 

exempel konsument (Reinhold och Tropp, 2012). Det finns alltså ett flertal ord för det som i 

slutändan är människor som företag på något sätt kommunicerar med. Att Disney väljer att kalla 

sina besökare för gäst (Pine&Gilmore, 1999) kan relateras till att företagets konsumenter faktiskt är 

besökare, alltså gäster, på företaget temaparker. Inom marknadskommunikation, som är ett verktyg 

för merförsäljning eller attitydsförändring (Dahlén&Lange, 2009) kan det vara svårare att relatera 

till begreppet gäst då det nödvändigtvis inte involverar ett besök hos företaget.  

3.2 Problemformulering 
Den 13 mars 2012 gav sökningen ”brand experience agency+sweden” 1 180 000 träffar, en 

försvenskad version av sökningen, ”upplevelse+byrå” gav 165 000 träffar. Hur byråerna använder 

sig av begreppet skiljer sig åt. Någon säger sig göra: ”/.../ allt för att skapa möten där vi förlänger 

upplevelsen och tillsammans utvecklar dina affärer” och andra: ”/.../ hjälper företag att 

kommunicera med sin målgrupp genom upplevelser”. Jag uppfattar att det råder en viss 

begreppsförvirring kring upplevelsebegreppet, min uppfattning är även att många väljer begreppet 

utan att lägga något större värde eller någon specifik definition i det. Rådelius (2008) skriver i sin 

magisteruppsats om en rådande definitionsförvirring hos byråerna som varit aktuella i studien. Även 

Jöngren (2010) konstaterar i sin kandidatuppsats att det inom medievärlden råder 

begreppsförvirring och brist på definitioner av upplevelsemarknadsföring. 

 

Boswijk och medförfattare (2007) frågade sig om användandet av begrepp som ’experience 

economy’, ’attention economy’ och ’entertainment economy’ bara är en hype som bör utnyttjas så 

länge det är populärt, något att hålla sig borta ifrån eller en bestående utveckling i samhälle och 

ekonomi som bör tas seriöst. Kanske kan bristen på definition vara ett resultat av en rådande hype, 

om byråerna valt att använda begreppet på grund av dess popularitet och då snabbt hoppat på 

trenden utan att lägga något större värde i begreppet. Om det istället är så att begreppet är här för att 

stanna som en bestående utveckling anser Boswijk med flera (2007) att det är hög tid att börja tänka 

på sensorik, känslor och processen av att skapa meningsfulla upplevelser. Berridge (2007) menar 

precis som Boswijk med flera (2007) branschen är i behov av en djupare kunskap gällande 

upplevelser. Författaren menar även att upplevelser spelar en central roll i människors köp av varor 

och tjänsten och att det i arbetet med upplevelse inte är antalet besökare utan varje individs enskilda 

upplevelse som räknas (ibid).  
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Snel (2011) skriver i sin avhandling att utan en klar definition av vad en upplevelse är eller inte är 

kan begreppet drabbas av inflation. Författaren anser att problematiken ligger i att det finns för 

många definitioner och beskrivningar vilket leder till att begreppets egentliga värde blir oklart.  

3.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera vilket värde byråer inom kommunikationsbranschen ger 

begreppet upplevelse.  

3.4 Forskningsfrågor 
 Hur definieras begreppet upplevelse av byråer som aktivt valt att marknadsföra sig med 

begreppet upplevelse. 

 Vilket värde har begreppet upplevelse hos dessa byråer?  
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4.0 METOD 

 

I detta kapitel presenteras hur denna uppsats arbetats fram med ett hermeneutiskt förhållningssätt, 

en induktiv ansats och med kvalitativ metodteori. Dessutom presenteras både hur uppsatsens 

kvalitativa intervjuer gjorts samt vilka informanterna är. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

tolkning, analys samt studiens kvalitetskriterier.  

4.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 
Uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt är hermeneutiskt. Hermeneutik betyder ungefär 

tolkningslära och tillämpas främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Forskarrollen är 

öppen, subjektiv och engagerad och bygger på empati och medkänsla. Hermeneutiken handlar inte 

om att förklara utan om att tolka och förstå människors handlingar samt det skrivna och talade 

språket. Forskarens förförståelse ses som en tillgång i tolkning och förståelse av materialet. 

(Patel&Davidson, 2003) 

 

I positivismen ska forskarens person inte påverka forskningsresultaten (ibid), i denna uppsats ligger 

forskarens förförståelse till grund vilket gör hermeneutiken till ett bättre val av vetenskapligt 

förhållningssätt. Även om forskarens förförståelse ses som en tillgång (ibid) ska forskarens inte nöja 

sig med att referera till forskning eller material som stöder den forskning som bedrivs, också sådant 

som talar emot bör redovisas (Vetenskapsrådet, 2005). 

4.2 Induktiv ansats 
Denna uppsats har arbetats fram induktivt, det vill säga genom att följa upptäckandets väg 

(Patel&Davidson, 2003). I det induktiva arbetet kan forskningsobjektet studeras utan att först 

förankra undersökningen i tidigare teori, forskaren kan då genom den insamlade informationen, 

empirin, bidra till ny teori som grundar sig på det empiriska materialet (ibid).  

 

En deduktiv ansats bygger på tidigare teori (ibid) vilket ytterligare stärker valet av induktiv ansats 

då befintlig teori inte kan leda till att uppsatsens aktuella forskningsfrågor besvaras eller syfte 

uppfylls.  

4.3 Kvalitativ metodteori 
Uppsatsen bygger på kvalitativ forskning. Syftet med kvalitativ forskning är att skaffa en djupare 

kunskap inom ett ämne, detta genom löpande analyser av den insamlade empirin (Patel&Davidson, 

2003). Den löpande analysen knyter även an till forskningens hermeneutiska förhållningssätt.  

Kvalitativ data har formen av talade eller skrivna ord och visuella bilder till exempel i form av 

observation (Denscombe, 2009). Kvantitativa mätningar görs matematiskt och statistiskt genom till 
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exempel experiment, enkäter eller frågeformulär. Resultatet redovisas därför oftast i siffror eller tal 

(Backman, 2008). Syftet och frågeställningen i denna uppsats går inte att uppfylla och besvara 

genom kvantitativa mätningar då frågorna att besvara inte är hur många eller hur mycket utan 

snarare varför och hur, av den anledningen anses kvalitativ metodteori som mest lämplig för 

uppsatsen.  

4.4 Empirigenerering 
Den empiriska materialgenereringen består av internetsökningar som lett till hemsidegranskningar 

samt en kvalitativ intervjustudie. Syftet med internetsökningarna var att se i vilken utsträckning 

begreppet upplevelse används av byråer inom kommunikation (se Problemformulering för 

exempel). Syftet med intervjustudien var att få en djupare inblick i byråernas arbete med 

upplevelsebegreppet. 

4.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa intervjun är användbar när det kommer till att generera material kring åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter som behöver utforskas på djupet och i detalj. I en semi-

strukturerad intervju har intervjuaren till viss del förberett intervjun genom att lista ämnen och 

frågor som ska behandlas men flexibilitet finns ändå i val av ordningsföljd till exempel 

(Denscombe, 2009). I den kvalitativa intervjun går det inte att formulera färdiga svarsalternativ för 

informanten, det går inte heller att avgöra vad som är sanna svar på frågor, detta gör att denna typ 

av intervjuer har en låg grad av standardisering vilket i sin tur leder till att intervjun ska ge 

informanten utrymme att svara med egna ord på frågor (Patel&Davidson, 2003).  

 

En personlig intervju innebär ett möte mellan intervjuare och informant. Dessa är lättare att 

kontrollera då det bara är en persons åsikt att sätta sig in i samtidigt som transkriberingen 

underlättas då det är lätt att urskilja vem som säger vad (Denscombe, 2009). Intervjun påverkas av 

den personliga relation som uppstår mellan parterna och det är därför viktigt för intervjuaren att visa 

intresse och förståelse för informanten (Patel&Davidson, 2003). Med stöd av uppsatsens 

hermeneutiska förhållningssätt, som stödjer empati och medkänsla kan intervjuaren under 

intervjuns gång föra upp vissa ämnen för diskussion där den egna förförståelsen kan komma fram. 

Vetenskapsrådet (2005) skriver i sin rapport att kvalitativa intervjuer som utgår från ett 

hermeneutiskt förhållningssätt kan ha ett mer inkännande förhållandet till den som intervjuas än vad 

intervjuer om utgår från ett positivistiskt förhållningssätt har. Här nämns även att det i båda 

situationerna kan förekomma etiska komplikationer och att det därför är viktigt att vara medveten 

om det vetenskapliga förhållningssättets påverkan på intervjun. Tillit och god relation är nyckelord 

för en lyckad intervju, informanten ska kännas sig avslappnad och fri att tala öppet om ämnet. 
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Redan i den inledande fasen är det viktigt att skapa en bra relation, detta genom att avsätta tid för 

presentation av såväl parter som undersökningens syfte. Informanten bör även informeras om 

eventuell anonymitet och konfidentiell behandling av materialet (ibid). 

Kylén (2004) beskriver i sin bok en modell för intervjuer som han väljer att kalla trattmodellen. 

Trattmodellen bygger på sex steg: öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information och 

avslutning. Intervjun börjar öppet och är mer inträngande strax efter mitten, avslutningen återgår 

sedan till öppen. Förarbetet till intervjuerna för denna uppsats resulterade i en intervjuguide (se 

bilaga 1) efter tolkning av Kyléns modell.  

4.4.2 Urvalsmetod 

Urvalet för förfrågningar om kvalitativa intervjuer har baserats på byråernas geografiska läge i 

förhållande till uppsatsförfattarens geografiska läge. Av fyra kontaktade byråer deltog två byråer vid 

varsin kvalitativ intervju, en byrå tackade nej på grund av tidsbrist och en byrå svarade inte på 

förfrågan.  

4.4.3 Informanter  
 

Företag Grundat år Antal 

Anställda 

Ort Informant 

Benämning 

 

Informant 

Titel 

Informant 

Kön 

Byrå 1 1954 120 Göteborg Informant 1 VD Man 

Byrå 2 2010 2 Stockholm Informant 2 Partner Kvinna 

Tabell 1 – Informanter 

 

Byrå 1 är verksam inom kommunikationsbranschen och är registrerad som reklambyrå, byrå 2 

verkar mer mot mötesindustrin och benämner sig som kundupplevelsebyrå. För byrå 1 har 

upplevelsebegreppet kommit i efterhand, som ett resultat av tiden och förändringar i media och 

människors inställning till reklam. För byrå 2 har upplevelsebegreppet varit med sedan företaget 

grundades. 

 

Då det inte anses relevant för uppsatsen har byrånamn samt informanternas namn utelämnats. 

Informanterna behandlas konfidentiellt då det relevanta för uppsatsen anses vara vad som sägs och 

inte vem som säger detta. Informanterna informerades i samband med intervjuerna om hur uppgifter 

gällande person och byrå presenteras i uppsatsen. Presentationen av informanterna i Tabell 1 görs 

för att visa på att informanterna besitter vad som kan anses vara tillräcklig insyn i företaget samt för 

att läsaren ska kunna tolka det empiriska materialet själv och då kunna ta hänsyn till byråernas 
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respektive förutsättningar.  

 

Den kvalitativa intervjun med informant 1 på byrå 1 genomfördes hos byrån och med informant 2 

på byrå 2 per telefon. Med tillåtelse från båda informanterna spelades intervjuerna in och därefter 

transkriberades intervjuerna.  

4.5 Tolkning och analys 
När tillräckligt med material genererats kvarstår tolkning och analys av materialet. Den 

hermeneutiska tolkningsprocessen utgår från forskarens egen förförståelse då hermeneutiken tillåter 

förförståelse, empati och medkänsla, med hjälp av denna förståelse närmar sig forskaren 

forskningsobjektet subjektivt. Då tolkningen är en process pendlar denna mellan att se på helheten 

och delarna, detta för att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Patel&Davidson, 

2003). Då kvalitativ data ofta har formen av talade eller skrivna ord (Denscombe, 2009), i detta fall 

noggranna transkriberingar av intervjuer, påbörjas tolkningen redan vid transkriberingen av 

intervjuerna. Med en noggrant utskriven intervju kan forskaren börja med att läsa hela intervjun för 

att förstå helheten och därefter läsa olika delar var för sig för att skaffa förståelse för dessa. Hela 

tiden använder sig forskaren av sin egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen 

(Patel&Davidson, 2003). Avsikten med forskning med ett hermeneutiskt förhållningssätt är sällan 

att nå fram till ny teori i form av heltäckande lagar, istället handlar det främst om att nå en mångfald 

av tolkningar där forskaren är fri att argumentera för vilken tolkning som anses bäst, det viktiga är 

dock att presentera nog med material för att läsaren ska kunna bilda en egen uppfattning kring 

tolkningarna (ibid). Med ett hermeneutiskt förhållningssätt är forskningsprocessen i ständig 

pendling utan någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt (ibid). 

4.6 Studiens kvalitet 
För att forskning ska anses trovärdig måste den på något sätt visa på att materialet grundar sig på 

metoder och tillvägagångssätt som är erkända för att vara en utgångspunkt för god forskning 

(Denscombe, 2009). Det viktiga att veta är att det som undersöks är det som avser undersökas, alltså 

ska undersökningen ha god validitet, och att det som görs är tillförlitligt, alltså att undersökningen 

har god reliabilitet (Patel&Davidson, 2003). Inom kvalitativ forskning har begreppen validitet och 

reliabilitet en något annorlunda innebörd än inom kvantitativ forskning (ibid) detta bland annat för 

att det inte möjligt att upprepa forskningen på samma sätt som inom kvantitativ forskning på grund 

av att forskaren tenderar att bli nära involverad i genereringen och analysen av material 

(Denscombe, 2009). Validiteten gäller inom kvalitativ forskning för hela forskningsprocessen, det 

vill säga både materialgenereringen och analysen och reliabiliteten ses mot bakgrund av den unika 

situationen som råder vid undersökningstillfället (Patel&Davidson, 2003). 
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Studier som bygger på intervjuer bör sträva efter en balans mellan citat och forskarens egna 

kommentarer, svar bör inte heller ryckas ur sitt sammanhang utan redovisas så att helheten förstås, 

detta för att läsaren själv ska få möjlighet att bedöma tolkningarnas trovärdighet (Patel&Davidson, 

2003). För att stärka studiens kvalitet bör tolkningar även presenteras så att läsaren kan bilda en 

egen uppfattning av dess trovärdighet (ibid). 
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5.0 EMPIRI 

 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som genererats genom uppsatsens två kvalitativa 

intervjuer. Rubrikerna i kapitlet är baserade på intervjufrågorna (se Bilaga 2) vars syfte är att 

besvara uppsatsens forskningsfrågor.   

5.1 Informanternas syn på upplevelsebegreppet 
Både upplevelsebegreppets införande och definitionen varierar mellan de två byråerna i denna 

studie. På byrå 1 kom begreppet som ett resultat av att media och människors inställning till reklam 

förändrats över tid. Informanten anser att det inte längre går att förlita sig på mediekanaler då 

traditionell reklam blivit mindre och mindre viktigt för varumärket samtidigt som varumärken blivit 

mer än bara produkten eller tjänsten. Förändringar med tiden ser informanten som en självklarhet: 

”sen händer ju saker och ting över tiden, media förändras och människors inställning till reklam 

och beteende ändras så där måste man vara en spegelbild av det och förändra sin verksamhet över 

tid”. Hos byrå 2 har begreppet varit med sedan starten 2010. Företaget blev en utveckling av 

upplevelser och idéer som dess grundare arbetat med tidigare, båda två såg det som något naturligt 

att jobba med företag som ville utveckla sina upplevelser för sina kunder och mötesdeltagare. En 

anledning till att företaget startades var att dess grundare efter tidigare arbete inom 

upplevelseindustrin stört sig på denna industris stela former.  

 

Båda informanterna använder sig av upplevelsebegreppet med flera olika definitioner och 

användningsområden. Det framkommer till exempel att upplevelse handlar om känslor: ”/ 

upplevelse i grund och botten så är det ju liksom vilka känslor jag får för detta”, att det är något 

mycket stort: ”upplevelsen är ju, är ju, det är ju mage och hjärta och hjärna, och det du är 

medveten om och det du inte är medveten om, det är allt du blir påverkad av /…/ och jag tycker att 

det är väldigt, väldigt stort” (informant 1) och att det är svårt att definiera och begränsa begreppet: 

”/.../upplevelsen är ju allt” (informant 1). Upplevelse begränsas ändå av båda informanterna till det 

utöver det förväntade, det sägs till exempel att: ”alltså det är ju något som är utöver det jag har 

förväntat mig, det innebär att det kan vara både dåligt eller bra”, upplevelse begränsas alltså inte 

till enbart något positivt, inte heller till någon speciell bransch: ”upplevelser kan man ta in i vilken 

bransch som helst” (informant 2). Informant 1 menar på att upplevelsen sitter i mötet och samspelet 

mellan olika funktioner som hjälper kunder: ”/ det här är en upplevelse, att interagera det är ju där 

det sitter, upplevelsen, i mötet”.  

5.2 Informanternas syn på arbetet med upplevelsen 
Oftast nämns begreppet upplevelse i ett kundperspektiv men vid ett tillfälle nämns det av informant 

1 även ur ett producentperspektiv:”/.../upplevelsen är ju bara att man vågar tänka stort.”, 
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informanten menar här att det som främst skiljer byrå 1 från andra byråer är förmågan att tänka stort 

och att företaget redan tidigt i arbetsprocessen involverar såväl olika kompetenser som till exempel 

tekniska kompetenser (ex. IT) och kreativa kompetenser (ex. AD och copy) inom företaget som 

företagets kund. 

 

Arbetet med upplevelsen börjar internt i organisationen och påverkar enligt informant 1 arbetet 

genom att den pressar personalen på ett positivt sätt till att tänka nytt, högt och stort för att hitta på 

mer än det traditionella: ”/.../ vi pratar ju om detta hela tiden internt och vi försöker hela tiden 

pressa oss själva och hitta nått mer än det traditionella i att göra en annons eller nåt sånt där”. 

Även om arbetet börjar internt nämns vikten av att utgå från kunden och att sätta sig in i kundens 

perspektiv: ”/.../ man utgår ju alltid ändå från kunden”, det kan till exempel bokstavligt talat 

handla om att gå kundens väg: ”/…/ och sen går man ju in och då leker vi kund eller vad man ska 

säga” (informant 2) genom detta kan man göra en djupare analys av vad kunder upplever när dom 

är hos företaget.  

 

Informant 1 menar på att det finns olika syn hos företag på arbetet med icke-traditionella medier 

och arbetet av den anledningen inte riktigt är i fas ännu: ”/…/ en helt annan syn på reklam än vad 

dom hade, en helt annan syn på sociala media så det är ju inte riktigt i fas ännu så vi kan ju stå och 

missionera och prata en massa och jättemånga kan nicka och säga att så är det men jag vill ha en 

annons”. Detta relateras även till tankar om framtidens kommunikation där upplevelse ses som ett 

långsiktigt arbete där det till och med kan handla om att fasa ut vissa beslutsfattare. 

 

Genom att samla ett företags olika kompetenser tidigt i arbetet samtidigt som uppdragsgivaren och 

kunder får ta del av en transparent process kan idéer få större genomslag menar informant 1: ”man 

har en väldigt transparent process, både här på företaget och tillsammans med vår uppdragsgivare 

och gärna kunder, man måste våga bjuda på idéer och ruffa skisser”. Informanten anser att det är 

viktigt för alla att känna idéägarskap för att en idé ska kunna implementeras i ett företag: ”det är en 

av dom viktigaste grejerna, hur ska vi få alla liksom att känna ägarskap i idén. För annars kommer 

vi inte lyckas, för han måste ta den till sig och nästan tycka att det är hans idé och då får vi bjuda 

på det så att han kan motivera och övertyga sin chef och nästa chef /.../ alla måste liksom gilla idén 

och köpa idén för annars kommer den aldrig komma igenom, annars når den aldrig slutkunden, då 

dör den någonstans i deras organisation”. Precis som idéer ska hålla i en organisation menar 

informanten att dessa måste hålla i flera medier: ” hur tar den idén sig ut i tv-reklam eller i event, 

ett vykort, funkar den” att en idé behöver vara enhetlig på andra platser än i traditionella medier 

framkommer under intervjuerna, informant 2 säger: ”/.../ och sen då hur dom ska ha det när dom 
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kommer in på båten, vad är det som ska vara samstämt när man kommer till båten och som man 

har upplevt i terminalen” även vikten av att skapa en helhet i relationen mellan kund och 

varumärke nämns av informant 1 så här: ”/.../ bygger på relationen och sen får man väl fortsätta 

förmedla den här känslan via olika typer av upplevelser, det kan ju vara via traditionell reklam 

också, via en tv-reklam, via en annons, via ett event, via nån som ringer och frågar 'hur funkar 

bilen?'. Allt är ju en mix av olika typer av upplevelser som skapar en helhet”. 

 

På frågan om det finns någon speciell arbetsmetod på företaget svarar informanterna olika. På byrå 

1 utgår man från en sjustegsmodell som innefattar allt från att ta emot uppdraget, planning och att 

skriva en kreativ brief till att slutligen lansera och avsluta med en diskussion tillsammans med 

uppdragsgivaren: ”nu har vi lanserat allt, vad tycker vi, vad kunde vi göra bättre, vad ska vi göra 

nästa gång och vad har vi fått för feedback, vad lär vi oss?”. På byrå 2 varierar arbetet beroende på 

uppdragsgivaren, det finns inga givna mallar men mycket influenser i arbetet hämtas från olika 

delar av världen och byrån är mån om att hitta nya insikter inom flera olika industrier och 

branscher: ”/…/ ibland är det så klart stressigt men vi försöker få in det i arbetstiden att liksom läsa 

analyser, trendrapporter, inte bara inom mötesindustrin utan inom mode, musik, konst alltså insikter 

inom kringliggande områden till upplevelseindustrin inom mötesvärlden”. Egna, tidigare, 

erfarenheter är också en grund i arbetet. Här nämns även vikten av att jobba med det som är roligt 

och intressant, även en moralaspekt tas upp: ”vi vill jobba med sånt som vi själva tycker är roligt 

och intressant för då vet man att man gör ett bra jobb och sen kan vi ju naturligtvis inte jobba med 

företag som är helt emot vår egen inställning till livet liksom” ett exempel som framkommer är att 

företaget ser en stor skillnad i att lansera ett nytt spritmärke bland vuxna VD'ar och marknadschefer 

på ett företag än att göra det samma bland unga som lockas med gratissprit, den sistnämnda 

lanseringen är ett uppdrag som företaget aldrig skulle ta.  

5.3 Informanternas syn på värdet som upplevelsebegreppet kan ge en produkt/tjänst 
Att upplevelsen påverkar den ursprungliga produkten eller tjänsten beskrivs med några olika 

exempel. Det handlar till exempel inte längre om att köpa kaffe på Espresso House: ”Espresso 

House dom är ju snabba förstås, dom vill ju skapa schysta miljöer, Espresso House säljer ju inte 

kaffe, dom säljer en mötesplats där man kan sitta och ha det schyst och det är fritt wifi, träffa 

kompisar, gott käk, lite musik, schysta stolar och så finns det kaffe också, dom har ju fattat liksom”. 

Informant 1 menar att den ursprungliga produkten eller tjänsten hamnar bakom upplevelsen, det 

viktigaste i exemplet är inte att det finns produkten kaffe eller tjänsten att någon kokar den, det blir 

istället som en bonus. 
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Det nämns också att begreppet upplevelse kan ha en negativ inverkan på en produkt eller tjänst, här 

jämförs upplevelsebegreppet med begreppet kreativ: ”upplevelsebegreppet är ju ingenting nytt 

liksom, sen är det ju vad man använder det till /.../ alltså vissa ord blir ju uttjatade /.../ det korta 

ordet upplevelse är ju halvuttjatat kan jag ju tycka. Man sätter det ju på allt, man hör ju vissa 

modeord liksom, nu ska vi sitta ner och vara kreativa, då kräks jag när jag hör det”, informant 2 

menar på att det är av stor vikt att ladda begreppet med någonting mer och inte bara slänga in ordet i 

vare sig intern eller extern kommunikation: ”det är ju sånt ord som är bra att slänga in i en 

presstext eller i internt eller externt inom typ kommunikation och information liksom men måste ju 

ladda ordet med någonting. Det finns ju tiotusentals konferensanläggningar nu för tiden som 

skriver att vi har en unik upplevelse för dig. Jaha. Och? Liksom. Vad är den unika upplevelsen?” 

 

Informant 2 lyfter fram att det i slutändan finns ett kommersiellt syfte: ”blir dom nöjda och tjänar 

mer pengar så är det ju uppenbarligen ett betyg på att vi har gjort rätt för kunden” och att byråns 

syfte är att: ”/.../förändra någonting i deras (företagets kunders) företag så att dom ska tjäna mer 

pengar”. Informant 1 menar dock att det mer handlar om en inställning och ett sätt att tänka och 

uttrycka sig än om högre värden ekonomiskt ”det är mer en inställning, ett sätt att tänka, ett sätt 

hur man uttrycker sig, det får inte vara vi mot dom eller farsan pratar med sina barn eller man ska 

instruera världen hur det är eller vad man tycker, det får vara på ett annat sätt.”.  

 

Att varumärken idag är mer än bara produkter och tjänster gestaltas av informant 1med bilmärket 

Mini som exempel: ”Minivarumärket är förbaskat bra, deras grej är ju att det är som att gå in i en 

godisbutik, det är accessoarer, det finns en bil men framför allt kan du välja den i alla dom här 

schysta färgerna, så här många schysta fälgar, du kan få backspeglar med Union Jack tejpat på, 

jävligt schysta inredningar, det är ju allt det där, accessoarerna som har skapat det som blir grejen 

/.../ man skiter ju i bränsleförbrukning och bromssträcka och säkerhetsbälten och vad den kostar 

nästan, det är ju allt det andra som man bara vill ha, alla dom grejerna och dom är så duktiga på 

att göra den känslan i sina butiker”. Här lyfts upplevelsen i köpprocessen fram men 

varumärkesupplevelsen slutar inte där: ”dom är duktiga på att göra samarbeten /.../ nu gör dom det 

ihop med BMW /.../ BMW/Mini hänger ju ihop, nu gör dom det ihop med Park, restaurang här på 

Avenyn att man kan få, eftersom man är kund hos BMW/Mini så får man specialpris på deras 

superduperfina fyrarättersmeny en helg om man uppger att man är kund. BMW är där så kan man 

bo på hotellet och så kan man få provköra minibilen /.../ vill man dricka massa glas vin kan man bli 

hemkörd i en minitaxi utan att det kostar nåt”. För kunden blir detta en större upplevelse som inte 

slutar när köpet är gjort utan följer med i livet på fler sätt än att bilen står parkerad utanför huset. 

Exemplet med varumärket Mini är något som informanten själv upplevt men även byrå 1 arbetar 
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med att ta fram tjänster som gynnar såväl företag som dess kund: ”vi tänker ju hela vägen utifrån 

varumärkets kärna i mitten så är vi med och försöker hitta på produkter och servicetjänster för 

företaget som ligger i linje med deras varumärke så det är inte bara att göra reklam för en befintlig 

tjänst utan vi kanske kan utvecklar nya tjänster, nåt helt nytt för dom”. I exemplet med Mini nämns 

även hur upplevelsen påverkar kunden och gör dom till ambassadörer för varumärket: ”jag berättar 

ju det här för dig nu och jag tycker att det är jävligt schyst”. 

5.4 Informanternas syn på hur upplevelse kan påverka människor 
Ambassadörer nämns under båda intervjuerna ett flertal gånger dock inte alltid med just begreppet 

ambassadör. Trots olika andra benämningar än just ambassadör menar båda informanterna på att det 

är viktigt att skapa upplevelser som får människor att prata om det upplevda i en positiv mening, 

informant 1 säger tillexempel: ”tanken är ju att dom ska bli väldigt, väldigt nöjda och prata väl om 

detta, på ett diskret och snyggt sätt sprida gott rykte”. 

 

Informant 1 menar att företag bör leva sina varumärken: ”det kanske är användarvänlighet som 

Apple har och då är ju butikerna på det sättet att alla produkterna står ju uppställda så att alla i 

butiken ska kunna testa det är ju helt transparent prova så mycket du vill av våra produkter /.../ dom 

lever ju sitt varumärke och då blir det ju verkligt”. Företagens transparens och förmåga att skapa 

helhetsupplevelser kring varumärken påverkar kunden genom att varumärken blir en del av kundens 

liv: ”produkterna blir ju mer och mer lika fortfarande, det hittas ju på nytt också men många blir ju 

väldigt lika då försöker man hitta andra sätt att bli unik på och då är ju upplevelsen, prata mer 

upplevelsen, sy ihop ett helhetsperspektiv, kanske både produkten och finansieringstjänster, 

ägarskapet, butiken, hur du lämnar in den på service, hur du använder den, alltihopa det är en 

upplevelse som flyter ihop så att säga. Man kan inte skilja på hårdvara och mjukvara utan allt ihop 

blir ditt liv”. Som tidigare nämnts begränsas alltså upplevelsen inte till köpprocessen utan blir 

istället något som följer med under en längre tid. 

 

Det nämns även att människor påverkas av sina egna förväntningar, att begreppet laddas av var och 

en och att detta bidrar till att upplevelsen blir ännu mer individuell. 

5.5 Informanternas syn på möjligheten att missbruka begreppet upplevelse 
Båda informanterna nämner riskerna för att begreppet kan falla platt om det inte laddas med några 

riktiga värden, om detta säger informant 2: ”man måste ju ladda ordet med någonting /.../ vad är 

den unika upplevelsen?”. Det nämns även av informant 1 att uttjatade begrepp lätt får nya namn: 

”/.../så plötsligt börjar dom säga att vi jobbar med upplevelser men egentligen tror jag att dom 

jobbar bara med event, fortsatt inget nytt, det är bara ett nytt namn på det.”.  
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Annan problematik kring användandet av upplevelsebegreppet är om förväntningarna från reklam 

inte efterlevs i kontakten med varumärkets företrädare som informant 1 ser som en del av 

upplevelsen: ”jag tror att dom har ett glapp mellan det man säger i annonsen och det, man skapar 

förväntningar i annonsen men hur schysta är återförsäljarna?” informanten ser även en 

problematik i företag som säger mycket men gör desto mindre: ”så då kan man säga att dom drar i 

stora växlar på det så kan dom inte leverera så mycket som det betyder”.  

5.6 Informanternas syn på framtidens kommunikation  
Informant 1 anser att upplevelsebegreppet är på väg uppåt, samtidigt ser informant 2 att det finns en 

risk i att använda begreppet upplevelse som en floskel: ”använder man inte det på rätt sätt så ser ju 

folk igenom det liksom”, informanten tror ändå att både ordet och branschen kommer att utvecklas 

mycket mera men att det i framtiden istället kommer att bli mer och mer specifikt ”en upplevelse 

kan ju vara, jag tror man blir mer och mer specifik i framtiden”.  

 

Inom framtidens kommunikation nämner informant 2 även ’earned media’ det villa säga sociala 

medier som forum och bloggar där konsumenterna kan kommunicera med varandra och där 

företagare oftast finns nämnda vare sig dom vill eller inte.  

 

Arbetet med upplevelse ses av informant 1 som något långsiktigt, då det handlar om ett tankesätt 

som inte är implementerat hos alla kan det till och med eventuellt krävas ett generationsskifte: ”det 

tar så lång tid så att det kanske handlar om att fasa ut vissa personer få in nya som kommer med 

andra perspektiv /…/”.  

 

Informant 1 siar även om diffusare gränser mellan aktörer i branschen, tidigare tydliga arbetsroller 

och gränser mellan olika byråer suddas ut och det återstår att se vilka som lyckas och vilka som inte 

gör det: ”så gränserna mellan PR-byrå, reklambyrå, webbyrå, mediebyrå, allt sånt där det håller 

på att raseras och frågan är vem ska göra vad, vilken roll har vi? Vi håller ju på att försöka kliva 

fram så mycket som möjligt, för det vi säger på hemsidan, vi tänker på helheten, vi kan helheten, vi 

har ett annat perspektiv och man måste våga tänka nytt och det tror jag händer jättemycket inom 

dom närmsta åren och snart ser vi vilka som är vinnare och förlorare och vad som kommer att 

hända.” 

 

Som ett resultat av det enorma utbud av upplevelser som finns anser informant 2 att det redan finns 

en motreaktion i icke-upplevelsen, upplevelsen som går ut på att uppleva så lite som möjligt ”det 
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finns ju ställen som där det inte finns någon wifi eller mobiltelefoner och liksom man har inte pratat 

med någon på en vecka /.../ det är också en upplevelse”. 
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6.0 EMPIRIDISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras det empiriska material i relation till befintlig teori. Empiridiskussionen 

avslutas med forskarens konklusioner som utgår från forskningsfrågorna. 

 

Byråerna i denna studie är medvetna om att upplevelse kan användas för att ge produkter och 

tjänster ett högre värde, det talas om förändringar i verksamheten och servicetjänster som 

differentierar varor och tjänster på marknaden som med tiden blivit allt mer lika.  Kaffeexemplet 

som tar upp i empirin är samma som Pine och Gilmore presenterade (1999), detta kan även relateras 

till vad empirin säger om att byrå 1 arbetar för att utveckla servicetjänster som ligger i linje med 

uppdragsgivarnas varumärken. Dessa servicetjänster kan kopplas till det som i Figur 2 benämns 

som iscensatta upplevelser, det vill säga ett ytterligare steg för att ge en produkt eller vara ett högre 

värde. Produkten i exemplet är kaffe och tjänsten möjligheten att få det färdigbryggt men företaget 

kan även ta betalat för det värde om mötesplatsen, musiken och det fria wifi’t ger kunden.  

 

Pine och Gilmore (1999) talar om att företag i upplevelseekonomin inte enbart tjänar pengar utan 

även förtjänar plats i människors hjärtan. Relaterat till vad uppsatsens empiri säger, om att 

varumärkesupplevelsen inte slutar vid köpet utan följer med under en längre tid och gör människor 

till ambassadörer, ser jag vissa riskfaktorer. Jag anser att det för företag blir ännu viktigare att ta 

ansvar för den plats som fås i människors hjärtan och medvetande, det går inte att nöjt luta sig 

tillbaka och förlita sig på att det som hittills gjorts räcker. Jag tror att ju längre tiden går desto större 

arbete krävs för att tillfredsställa kunden och behoven. När förväntningar uppfylls gång på gång och 

upplevelsen för var gång blir ännu bättre höjs förväntningarna ytterligare till nästa gång. I exemplet 

med Minivarumärket som tas upp i empirin bjuds företagets kund till en upplevelse som relaterar 

till ett tidigare köp, detta sägs vara något återkommande hos företaget. Då empirin även visar på att 

varje människa laddar en upplevelse själv, genom förväntningar till exempel, kan jag tänka mig att 

det med tiden inte längre räcker med det erbjudandet som varumärket i dagsläget ger sina kunder. 

Detta kan även styrkas av att det sägs att upplevelsen blir allt mer individanpassad och specifik i 

framtiden. Här kan jag se en utfasning av företag som inte lever upp till det som lovats, empirin 

talar till exempel om dessa som företag som valt upplevelse som ett ersättningsord för andra, redan 

uttjatade, ord och som drar i stora växlar men levererar desto mindre.  

 

En av informanterna talar om att arbetet med upplevelse är något långsiktigt och att det på dagens 

marknad finns olika perspektiv och åsikter om arbetet med upplevelse. Vissa är mer mogna för detta 

nya arbetssätt och andra är mindre villiga att ta till sig det. Informanten menar att det eventuellt till 
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och med kan handla om att fasa ut vissa beslutsfattare för att kunna få in nya perspektiv som gynnar 

arbetet med upplevelse. Jag ser en viss problematik i detta tankesätt, en väntan på utfasning riskerar 

att företag och branscher hamnar på efterkälken när det kommer till nästa steg inom 

kommunikation. Även om användningen av upplevelsebegreppet är stort idag finns där antagligen 

en utveckling och förändringar som snart bör tas till vara på. Som Kairos Future och Parks Resorts 

(2011) skriver i sin rapport gäller det för upplevelseproducenter att hänga med i branschen då 

konkurrensen hela tiden ökar. Kanske ses chefer på stora företag inte som upplevelseproducenter 

men som en av informanterna säger går upplevelsen att applicera på vilken bransch som helst vilket 

gör att alla, oavsett titel, påverkas av detta. Därför anser jag inte att det går att vänta på en utfasning 

av personer med ett annat perspektiv, istället ser jag potential till en lärandeprocess där upplevelsen 

står i centrum, inte bara som kommunikationskanal utan som ett medel för lärande. I Pines och 

Gilmores (1999) modell (se Figur 2) ligger fältet utbildning på den aktiva dimensionen, författarna 

menar att det behövs en viss form av aktivitet för att lärandet ska ta form. Kanske ligger lösningen i 

att istället för att fasa ut dessa personer, låta dessa personer uppleva upplevelsen för att underlätta 

definitionen av begreppet. 

 

Pine och Gilmore (1999) talar om iscensatta upplevelser där arbetet bör vara som en teater. Detta 

kan kopplas samman med en av byråernas arbetssätt där medarbetarna agerar besökare för att sätta 

sig in i den verkliga gästens perspektiv och därmed kunna skapa ännu bättre upplevelser. Här skapar 

upplevelseproducenten förutsättningar för att kunna leverera idéer, utifrån kundens upplevelser, till 

uppdragsgivaren. Om arbetssättet utgår från att gå gästens väg för att göra en djupare analys av 

dennes upplevelse kan det vara en idé att låta den som inte är införstådd i upplevelsen gå samma 

väg för att ta till sig dess funktion. Aktiviteten blir en del av Pines och Gilmores (1999) lärandefält. 

Detta blir även en del av den transparenta arbetsprocess och idéägarskapet som nämns i empirin och 

knyter även an till att arbetet börjar internt. Det räcker inte längre att berätta eller pitcha idén för 

uppdragsgivaren utan den måste även gestaltas i sin helhet för att skapa känsla och förståelse. Kritik 

mot ett sådant arbetssätt skulle kunna vara dess behov av tid, som ofta ses som en bristvara hos 

många, samtidigt kan det vara ett sätt att få ett försprång i branschen och ett sätt att ta till sig kunder 

som tidigare enbart valt traditionella kanaler. Det nämns i empirin att det är viktigt att våga bjuda på 

ofärdiga skisser och att avsätta tid till att analyser och trendrapporter, jag tolkar detta som att det så 

går att prioritera i tid för att hitta optimala lösningar. Genom att bjuda på ofärdiga skisser kan tid 

användas nya idéer istället för design och med hjälp av trendrapporter finns det en möjlighet att bli 

det nya istället för att bara haka på det nya.  
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Några anledningar som jag kan se till oförstående för upplevelse som kommunikationskanal är en 

stark tro till det traditionella, ett tankesätt om att det som alltid fungerat kommer att fungera även i 

framtiden och svårigheten att mäta upplevelsens positiva effekter. Empirin tyder på att det finns en 

problematik i arbetet med upplevelse där uppdragsgivare lyssnar till idéer kring icke-traditionella 

medier men i slutändan ändå vill ha en annons just på grund av det traditionella och svårigheterna 

att mäta resultatet av det icke-traditionella. Precis som Rådelius (2008) skriver saknas det än idag 

mätverktyg för många mjuka värden som upplevelse kan ge upphov till detta bekräftas även av 

empirin till denna uppsats. Det är till exempel lättare att mäta ekonomiska effekter än vad det är att 

mäta emotionella effekter av en produkt, tjänst eller evenemang. I relationen mellan traditionella 

medier och upplevelse som kommunikationskanal kan det vara viktigt att se bortom säljstatistik 

eller antalet besökare och istället använda andra uppföljningsmetoder som reaktioner, känslor och 

åsikter som väckts eller buzz som skapats. Att fånga upp reaktioner, känslor, åsikter, buzz och 

ambassadörskap kan till exempel ske genom en aktiv användning av sociala medier. Som en av 

informanterna säger finns idag ’earned media’ alltså sociala nätverk där konsumenter kan prata om 

varumärken och sina upplevelser vare sig företag vill eller inte. I och med den transparens som 

sociala medier ger kan såväl konsumenter som företag snabbt ta till sig av andras åsikter och 

spridningen av åsikterna vilket gör detta till en värdefull kanal som bör ges hänsyn och tas tillvara 

på. Den transparenta process som nämns i empirin ser jag som ett bra redskap för företag men som 

ett ännu bättre verktyg för konsumenter som får en allt större insyn och därmed en möjlighet att 

granska det som kommuniceras ut på flera plan, den egna granskningen kan utökas med andra 

konsumenters granskningar och erfarenheter.  

 

Modiri (2012) skriver i ett inlägg att: ”Hjärnan behöver förstå vad det är som händer. Även om 

något till synes inte har en inbyggd logik eller mönster så kan vi hitta på en saga eller en förklaring 

till varför det är så.” Om ”right-brainers” (Pink, 2005) använder sig av framtidens tänkande och 

hjärnan behöver sagor och förklaringar för att förstå det som inte är logiskt och rationellt öppnar 

detta upp för att använda storytelling som ett verktyg i arbetet mellan kommunikationsbyråer och 

uppdragsgivare. Mossberg och Nissen Johansen (2006) menar att storytelling kan användas på tre 

plan: strategiskt, i marknadsföring och av och för ledning och anställda. Storytelling skulle alltså 

kunna vara en metod att implementera upplevelse som kommunikationskanal hos en 

uppdragsgivare redan nu istället för att vänta på en utfasning. För dessa uppdragsgivare, som är 

trygga i det logiska, kan storytelling vara ett sätt att förklara det som nödvändigtvis inte är logiskt. 

Empirin visar på att det ibland är flera steg från en uppdragsgivare till den slutgiltiga beslutsfattaren 

och att en idé riskerar att dö längst vägen. Genom storytelling kan företag skapa minnesvärda 

historier kring sina idéer för att förhindra att dessa dör på vägen. En annan fördel med att använda 
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storytelling i arbetet med uppdragsgivare vore möjligheten att även kunna implementera metoden i 

det senare arbetet med slutkunden.  

 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) skriver att storytelling kan användas till att förlänga upplevelsen 

för gästen samtidigt som gästen kan bli en ambassadör när denne sprider berättelsen vidare. Redan 

år 2002 skrev Wahlström att det är viktigt att genom sammanhängande verksamhetsteman skapa 

upplevelser som besökarna kan prata om och minnas under en längre tid. Tillsammans med Pines 

och Gilmores teaterteori (1999) om iscensatta upplevelser kan storytelling vara en bidragande faktor 

till sammanhängande verksamhetsteman hos företag vilket kan leda till det ambassadörskap som 

enligt empirin är önskvärt. Detta skulle även kunna minska på det glapp, mellan det annonser säger 

och till exempel återförsäljare gör, som empirin talar om. Genom att skapa berättelser som sedan 

efterlevs i iscensatta upplevelser minskar skillnaden mellan det som sägs och det som görs. Det 

behöver nödvändigtvis inte handla om fiktiva berättelser utan kan istället handla om skapa en 

gemensam och enhetlig plattform för företaget som öppet berättas internt och som ageras externt. 

Detta återkopplar ännu en gång till den transparens som nämns i empirin och knyter även an till det 

som sägs om företag som lever sitt varumärke. Empirin talar även om upplevelser som flyter ihop 

och därmed gör att varumärken blir en del av konsumenters liv. 

 

I empirin nämns att företag som tidigare valt att använda eventbegreppet på senare tid har gått över 

till att använda upplevelsebegreppet för att komma ifrån ordet event som ansetts uttjatat. Med tiden 

finns en risk att samma sak händer med begreppet upplevelse och att det ersätts med andra ord. 

Frågan är vad som kan vara nästa stora ord. Med utgångspunkt i begreppet upplevelse och genom 

att göra kopplingar till liknande ord och synonymer skulle några av framtidens ord kunna vara 

dröm, fantasi, patos och utopi. Det gemensamma för orden är att dessa, precis som upplevelse, i 

synnerhet handlar om något inom människan som kan förmedlas till andra i till exempel berättelser. 

I likhet med upplevelsebegreppet är orden även svårdefinierbara och ogripbara och det centrala 

ligger på sätt och vis i att sälja eller applicera immateriella värden till produkter eller tjänster. 

Relaterat till den problematisering (se: 1.1 Upplevele – En problematisering av Sanna Zitron) som 

tidigare gjorts, går dessa ord att relatera till ordet emotion. Emotion betyder: sinnesrörelse, oro, 

sätta i rörelse, uppröra, skaka, rubba. En dröm, en fantasi, patos och utopi är alla någonting som 

kan sätta någonting i rörelse, tankar som motiverar människor att agera för en förändring. Detta 

knyter an till Pines och Gilmores (1999) teori om transformationsekonomin där individer strävar 

efter någonting mer än bara en upplevelse. 



25 

 

6.1 Konklusioner 
Empirin visar på att definitionsproblematiken, som både Rådelius (2008) och Jöngren (2010) skrivit 

om, kvarstår. Begreppet upplevelse har inte en klar definition som är genomgående för branschen 

och det är också svårt att säga vilket värde begreppet har vare sig man pratar ekonomiskt eller 

emotionellt. Som Snel (2011) skriver riskerar upplevelsebegreppet att drabbas av inflation om det 

inte har någon klar definition. Efter arbetet med denna studie ser jag en större problematik i om 

begreppets användare saknar en klar definition för sin egen del än vad jag ser problematik i att 

branschen saknar en gemensam definition. Som en av informanterna sagt handlar det om att ladda 

begreppet med någonting och då upplevelsen är individuell kan varje upplevelse behöva laddas 

separat vilket gör det i princip omöjligt att ge begreppet en genomgående definition. En given 

definition skulle även kunna påverka begreppet negativt då det i nuläget, enligt empirin, faktiskt går 

att appliceras på så mycket och i grund och botten handlar om känslor hos varje individ, detta 

påstående styrks av såväl teori som empiri för denna studie. Den givna definitionen skulle kunna 

leda till en begränsning av användandet och som jag kan se är inte det stora användningsområdet 

problemet utan bristen på definitioner hos begreppets användare. Definitioner som empirin visar på 

är att upplevelsen är allt och att det är det som påverkar oss vare sig vi vill eller inte, jag anser att 

detta kan ses som riktlinjer i arbetet men att fokus bör ligga i att skapa en klar uppfattning för vad 

begreppet betyder just i det specifika användningsområdet.  

6.1.1 Branschens definitioner av upplevelsebegreppet 

Det går inte att hitta en genomgående eller gemensam definition av upplevelsebegreppet i empirin 

till denna studie. Samtidigt som upplevelse sägs vara allt, begränsas det paradoxalt nog till att vara 

det utöver det förväntade, såväl positivt som negativt. Detta knyter an till hur Nationalencyklopedin 

(2012) beskriver begreppet upplevelse som något svårbeskrivbart. Precis som Nationalencyklopedin 

skriver om upplevelse som en känsla menar även Boswijk med flera (2007) att upplevelse är en 

känsla av handling och att genomgå något. Detta är något som även empirin talar för då en av 

informanterna säger att upplevelse i grund och botten handlar om vilka känslor som fås för något. 

Då upplevelsen även sägs vara specifik för varje individ blir det ännu svårare att hitta en gemensam 

definition. 

6.1.2 Upplevelsebegreppets värde i markandskommunikationsbranschen 

Det kan diskuteras vad som egentligen menas med värde. Värde inom ekonomi relateras lätt till 

pengar och marknadsekonomi och värde i en filosofisk mening kan relateras till mer mjuka och 

emotionella värden och begreppets synonymer är bland annat pris, nytta och betydelse som alla kan 

tolkas på olika sätt. En av informanterna i denna studie menar på att arbetet med upplevelse mer 

handlar om inställning än ekonomi, underlaget är dock alldeles för litet för att kunna dra en generell 

slutsats om detta. Empirin visar även på att arbetet med upplevelse som en del i att förändra 
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någonting inom ett företag har som syfte att generera mera pengar men förändringarna sker på ett 

långsiktigt plan och saknar ordentliga mätmetoder, detta konstaterade även Rådelius (2008).  

6.1.3 Övriga konklusioner 

I empirin ser jag att upplevelse, både som begrepp och händelse, används som ett verktyg för att 

påverka och för att skapa känsla för någonting. Jag ser även att upplevelse är någonting som 

används mycket i relationen mellan företag/varumärke och konsumenter. Genom att använda 

samma metoder som i arbetet med slutkunderna och ta in dessa i arbetet mellan byråer och 

uppdragsgivare som inte tror på upplevelse som kommunikationskanal tror jag att det kan skapas en 

större förståelse vilket skulle underlätta implementering och undvika behovet av utfasning. 

Samtidigt ges begreppet en definition som i sin tur kan ge begreppet ett värde. 

 

Jag kan tycka att det ännu är oklart vilka konsekvenser en immateriell marknad kan föra med sig. I 

min roll som både upplevelseproducent och –konsument kan jag känna mig kluven i att betala för 

något som egentligen inte finns samtidigt som det finns inom mig. Som upplevelseproducent skulle 

jag säga att min uppgift är att skapa och sälja verktyg som tar fram upplevelsen inom 

upplevelsekonsumenten men då upplevelsen är individuell är det svårt att ge några garantier. Vad 

händer i framtiden när vi fortsätter att sälja immateriella värden till allt högre priser och utan några 

garantier? Kan branschen drabbas av en upplevelsekris? 

 

Det nämns i både teorin och empirin att upplevelsen i framtiden blir allt mer specifik och med en 

ökande konkurrens kommer det inte att vara tillräckligt att som företagare bara säga något utan att 

faktiskt leverera det utlovade. 
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7.0 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 

I detta kapitel diskuteras studiens giltighet och tillförlitlighet, här ges även förslag till fortsatt 

studier i ämnet. 

7.1 Giltighet och tillförlitlighet 
Med ett hermeneutiskt förhållningssätt, en induktiv ansats och en kvalitativ metodteori har jag med 

hjälp av kvalitativa intervjuer gjort en studie som besvarar uppsatsens forskningsfrågor och 

uppfyller dess syfte. 

 

Det material som studiens kvalitativa intervjuer genererat är av största vikt i denna uppsats. För att 

säkerställa mättnad i studiens materialgenerering hade flera intervjuer kunnat utföras. Men då 

informanternas svar på intervjufrågorna gav möjlighet att svara på forskningsfrågorna samt bidrog 

till en diskussion kring problematik i relaterade ämnen ansåg jag det räcka med enbart två 

informanter. Intervjuerna var så pass långa att det fanns gott om tid för kompletterande frågor och 

diskussion kring vissa ämnen. Intervjuerna utgick båda två från en gemensam intervjuguide men 

påverkades av min förförståelse och mitt intresse kombinerat med informanternas svar, därför 

redovisades heller inte materialet i empirin helt enligt intervjufrågorna utan efter rubriker baserade 

på intervjufrågorna. Det empiriska materialet presenteras i den mån det varit möjligt i sin helhet 

utan att denna helhet stör läsningen av materialet. Vissa citat har kortats ner då dessa delar inte 

ansetts relevant för studien utan istället har stört läsningen. Det som kortats ner har bestått av 

utfyllnadsord eller längre pauser där informanten funderat eller pratat om någonting bortom 

studieämnet.  

 

Byråerna i denna studie skiljer sig åt i både storlek och hur länge företaget funnits. Trots dessa 

olikheter är många svar relativt lika varandra. En anledning till detta kan vara att den yngre och 

mindre byrån drivs av två personer med lång erfarenhet från branschen. För studien hade det varit 

intressant att studera om andra byråer inom branschen har olika syn. Även om empirin tyder på att 

gränserna mellan pr-byrå, reklambyrå och eventbyrå till exempel håller på att suddas ut, finns dessa 

benämningar fortfarande kvar. Byråernas arbetsområde skiljer sig något även om båda finns i 

liknande branscher. 

 

Uppsatsen skriftliga referenser består av såväl böcker som rapporter och vetenskapliga artiklar. 

Rapporter och artiklar är nutida men en del av böckerna som ligger till grund för förståelsen är 

äldre. Detta är dock böcker som legat som grund för min utbildning och dessa har kompletterats 

med nyare litteratur samt nutida rapporter och artiklar. Jag har under studiens litteratursökning 
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saknat nyare litteratur i ämnet och kan se en brist i just böcker i ämnet. Då uppsatsen har haft en 

induktiv ansats som inte kräver någon teoretiskt utgångspunkt anser jag inte att bristen på nyare 

litteraturkällor påverkar studiens kvalitet. 

 

Utifrån mitt hermeneutiska förhållningssätt, vars syfte inte är att nå fram till ny teori utan att bidra 

till befintlig, har jag i min empiri och diskussion presenterat tolkningar både kring 

forskningsfrågorna och kring problematik som dykt upp i empirin. Empirimaterialet är även 

presenterat så att läsaren själv kan tolka såväl empiri som diskussion. Då studien presenterar mina 

tolkningar och bidrar till läsarens att göra sin egen tolkning anser jag min studie giltig och 

tillförlitlig.  

7. 2 Förslag på fortsatta studier 
I denna uppsats har jag i huvudsak studerat relationen mellan upplevelsebegreppet, byråer och 

slutkund. Därför vore det intressant att undersöka upplevelsebegreppet men utesluta slutkunden och 

enbart fokusera på relationen byrå och uppdragsgivare.   

 

Genom att utgå från denna studie som studerat vad byråerna säger om arbetet med upplevelsen kan 

framtida studier göras för att se hur det sagda ordet efterlevs i praktiken. 

 

Då upplevelse ofta är något immateriellt, något som sker inom individer vore det intressant att 

studera om, och i så fall hur, det är möjligt att lämna garantier på ett erbjudande om upplevelse. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 
Uppbyggd enligt tolkning av Kylén (2004) 

 

1. Öppning 

 

2. Fri Berättelse 

Intervjufrågor – Se Bilaga 2 

 

3. Precisering 

Kontinuerligt under intervjun  

 

4. Kontrollera 

Kontinuerligt under intervjun 

 

5. Information 

 

6. Avslutning 

 



 

 

 

BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR 
 

Berätta om dig själv 

 

Berätta om ditt arbete 

 

När började ni använda ordet upplevelse i er marknadsföring? 

 

Hur kom det sig att ni valde just begreppet upplevelse? 

 

Vad innebär begreppet upplevelse? 

 

Har det skett några förändringar i arbetet sen begreppet infördes? 

 

Vilken betydelse har ordet för ert sätt att arbeta? 

 

Kan du beskriva ert arbetssätt från planering till genomförande 

 

Vad är viktigt i arbetet med upplevelsen? 

 

Vilket värde ger upplevelsen produkter/tjänster? 

 

Hur påverkar upplevelsen konsumenten/gästen? 

 

Går det att missbruka upplevelsen som kommunikationsverktyg? 

 

Vad har ni för tankar om framtidens kommunikation? 


