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SAMMANFATTNING 

Titel: Konceptutveckling av konferensverksamheten vid Nordkalotten hotell och konferens 

med hjälp av omvärldsanalys och upplevelseproduktion – Sociala medier som upplevelserum 

till konferenser. 

Kurs: Examensarbete C Upplevelseproduktion  
Författare: Marina Eriksson & Paola Öhman 

Handledare: Jennie Gelter 

Nyckelord: Upplevelseproduktion, konferenskoncept utveckling, omvärldsanalys. 

Syftet med uppsatsen var att studera de trender som finns inom mötesindustrin idag för att 

skapa en konceptutveckling genom användandet av verktyget omvärldsanalys samt teorier 

från upplevelseproduktion. Vi har därefter applicerat denna konceptutveckling på 

Nordkalotten hotell och konferens. Vi har utgått från en hermeneutisk ansats, ett induktivt 

arbetssätt med kvalitativ datainsamling inom berört område. Genom omvärldsanalys har 

trender som kan appliceras inom konferensvärlden analyserats för att sedan appliceras i den 

konceptutveckling som föreslagits till Nordkalotten hotell och konferens. 

 

Resultatet av vår studie rekommenderar användandet av sociala medier som ett 

relationsbyggande kommunikationsverktyg för företag och organisationer inom 

konferensindustrin. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

Title: Concept development of conference activities at Nordkalotten hotel and conference 

with the use of business intelligence and experience production - Social Media as a 

servicescape to conferences. 

Course: Final thesis, C- experience production 

Authors: Marina Eriksson & Paola Öhman 

Advisor: Jennie Gelter 

Keywords: Experience Production, business concept development, business intelligence. 

The purpose of this paper is to study trends within the meeting industry of today to create a 

concept development through the use of business intelligence tool and theories from 

experience production. The developed concept has been applied to Nordkalotten Hotel and 

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

qualitative approach theory. The empirical material was generated through one interview and 

a business intelligence survey.  

The result of this paper is to recommend the use of social media as a relationship-building 

communications tool for companies and organizations in the conference industry.
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INLEDNING 

Paola och Marina har båda hunnit med många år av arbete innan vi påbörjade våra studier på 

Luleå tekniska universitet, det är från våra erfarenheter där som vi började fundera kring valet 

av ämne till vår uppsats. Idén grundar sig på vårt intresse av mötesindustrin och de verktyg 

som idag finns tillgängliga för konceptutveckling. Vi ville båda titta närmare på om vi, genom 

att använda verktyg som omvärldsanalys kan konceptutveckla konferensanläggningar. 

Marinas intresse för konceptutveckling grundades under hennes år inom hotell -och 

restaurangbranschen. Under dessa år insåg hon att många företag idag ligger långt efter i den 

snabba utveckling som skett inom mötesindustrin de senaste åren. Marina upplevde även att 

det finns mycket utrymme för förbättring hos många företag och såg arbetet med denna 

uppsats som en möjlighet att skapa en modell för konceptutveckling som kan hjälpa företag i 

deras arbete med att leverera kvalitetslösningar till sina kunder. För Paola är tanken att kunna 

förbättra ett koncept med enkla och genomtänkta idéer så att både leverantör och kund får ett 

mervärde av upplevelsen intressant. Genom sin utbildning har Paola fått en större förståelse 

för producentens roll och ett stort intresse för området har väckts. Hon har sett de möjligheter 

som finns för upplevelseproducenter att bidra till mötesindustrin med hjälp av vår unika 

utbildning. Vi tog avstamp i gemensamma tankar kring detta, när vi nu med den erfarenhet vi 

tar med oss från vår utbildning vill undersöka hur upplevelseproduktion kan användas för att 

utveckla mötesupplevelsen. För att skapa en verklighetsförankring har vi valt att samarbeta 

med Nordkalottens hotell och konferens, en del av Pite Havsbad Group.  

 

Utbildningen Upplevelseproduktion på Luleå tekniska universitet är unik i sitt slag att erbjuda 

kandidatexamen med Upplevelseproduktion som huvudområde där fokus ligger på 

människans behov av upplevelser. Utbildningen har funnits sen 2002. Institutionen för konst, 

kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet beskriver kandidatutbildningen 

inom upplevelseproduktion som följer: 

 

”Upplevelseproduktion som huvudområde handlar om att utifrån ett kund perspektiv 

producera erbjudanden inom upplevelseindustrin. Upplevelseproduktion baseras på att 

kombinera processer och metoder för kommersiell produktion av meningsskapande och 

berikande upplevelser med kunskap om upplevelse som fenomen, som mänskligt behov och 

som produkt.” - LTU 2012:1, 1027-12 



   

2 
Konceptutveckling av konferensverksamheten vid Nordkalotten hotell och konferens med hjälp av omvärldsanalys och 

upplevelseproduktion – Sociala medier som upplevelserum till konferenser. 

 

 

Rapportens disposition 

För att underlätta för läsaren har en disposition av 

uppsatsen gjorts. Den visar hur uppsatsens helhet hänger 

samman. I kapitel ett introduceras du som läsare i uppsatsens 

ämne samt bakgrund. Kapitel två inleder med en problemdiskussion 

för att vidare presentera forskningsfrågor samt syfte med rapporten. den 

teoretiska referensramen, en teoretisk genomgång, som tar upp vad tidigare 

forskning visar inom området. Kapitel tre tar upp den valda metoden  

som använts samt tillvägagångssättet under arbetet med rapporten. 

I kapitel fyra presenteras den empiri som samlats in. Kapitel fem 

jämför kapitlet den insamlade empirin mot de tidigare 

redovisade teorierna.  

I det sjätte kapitlet diskuteras studiens giltighet och 

tillförlitlighet, här ges även förslag till fortsatt studier i 

ämnet.               

        Figur 1. Rapportens disposition
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1.0 BAKGRUND 

När vi söker på Svenska nationalencyklopedins hemsida efter ordet upplevelsesamhälle får vi 

inte fram något faktiskt svar, utan bara delar i meningar med förklaring. Så vad är ett 

upplevelsesamhälle? Nedan beskrivs begreppen upplevelseproduktion, upplevelseindustrin, 

upplevelsesamhället, upplevelseekonomi, samt mötes och konferensindustrin. Ni finner även 

en presentation av Nordkalotten hotell och konferens. 

 

  

1.1 Upplevelseproduktion 

Gelter (2006) delar upp ämnesområdet Upplevelseproduktion in i fem delområden; 

upplevelseindustri, upplevelseproducent, upplevelseproduktion, upplevelseprodukten samt 

gästens upplevelse. Gelter (2006) skriver att förståelsen för olika kreativa verksamheter och 

deras unika sätt att arbeta med bland annat produktutveckling riktad mot den ökade 

konsumtion av upplevelser inom upplevelseekonomin har resulterat i den akademiska 

disciplinen Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet. Utbildningen och 

forskningen riktat om och för den nya kulturella epok som kallas upplevelseekonomi.  
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Figur 2. De fem områden inom upplevelseproduktion (modifierad enligt Gelter, 2006. s. 28). 

Inom Upplevelseproducentens områden finner vi bland annat entreprenörskap, 

kreativitetsmanagement samt projektledning (Gelter, 2006).  Upplevelseproduktionen i 

figuren består exempelvis av produktionsprocesser, iscensätta upplevelser, konceptutveckling, 

processledning och kvalitetsstyrning samt Upplevelseprodukten som består av 

marknadsföring, prissättning, sälj och kvalitetsbedömning (Gelter, 2006). Vidare beskriver 

Gelter 2006 Upplevelseindustrin som utgörs av ekonomi, utvecklingar och trender, 

kulturgeografi samt sociokultur. Det femte området utgörs av kundens upplevelse där 

skapandet av produkten är en del av gästens upplevelse (Gelter, 2006). Att arbeta inom 

upplevelseproduktion kräver ett brett kunnande om hur människor upplever för att lyckas 

producera förutsättningar för en unik upplevelse (ibid). 
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Boswijk, et al.,(2011) beskriver tre generationer av upplevelser som tydliggör aktörernas 

inblandning i produktionen av en meningsfull upplevelse. 

  

 
Figur 3. Tre generationer av upplevelser (modifierad enligt Boswijk et al., 2011, s. 

10). 

  

Den första generationen som de kallar iscensättning är en upplevelse som helt formas av 

leverantören själv. Kunden är en betraktare av upplevelsen och konsumerar det producenten 

har skapat. Den andra generationen har de valt att kalla samproduktion, där skapar 

leverantören och kunden gemensamt en upplevelse. I den andra generationens upplevelser är 

kunden interaktiv, detta leder till skapandet av ett värde som är meningsfullt och specifikt för 

varje kund. I den tredje generationen skapar kunden sin upplevelse själv där leverantören 

istället endast agerar som möjliggörare (ibid.). 

  

Mossberg (2003) menar att en upplevelse är en process där kunden inte är passiv utan är en 

del av upplevelsen och betraktas som en medproducent där det inte finns något dem och oss, 

utan upplevelsen består av interaktion mellan producent och kund samt andra kunder. 

Mossberg (2003) har skapat en modell för hur det fysiska upplevelserummet ser ut. Denna 

modell kommer ursprungligen från Bateson (1992) servfunctionsystem som Mossberg (2003) 
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     0 %       Det individuella perspektivet 100 % 
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har översatt till svenska och utvecklat. Arrangörer av upplevelsen kan påverka kundens 

uppfattning av upplevelserummet kognitivt, fysiskt och känslomässigt vilka kan delas in i tre 

miljöbetingade aspekter, dessa menar Mossberg (ibid.) är atmosfäriska förhållanden, 

utrymmen/funktionalitet, tecken samt symboler och artefakter.  

 

   

Figur 4. Upplevelserummet (modifierad enligt Mossberg, 2003. s28). 

 

Mossberg (2003) skriver även hur det vid varje producerad upplevelsescen finns ett frontstage 

och backstage. Backstage består av den del som inte är synlig för gästerna, men vilket gör att 

upplevelsen kan genomföras. Producenten kan välja att visa en del av backstage men bör vara 

medveten om vad de vill förmedla genom detta (ibid.). Frontstage är den del av 

upplevelsescenen där kunden agerar, detta är Mossbergs (2003) upplevelserum som beskrivs 

ovan.  

 

Hedlin (2010) har utvecklat Mossbergs (2003) modell av upplevelserummet och tar den ett 

steg längre till ett virtuellt upplevelserum på internet. Hedlins (ibid.) upplevelserum är riktat 

mot en försäljnings-webbplats där fokus ligger på utformningen av denna samt kundens 

upplevelse där. Hedlin (ibid.) utvecklar Mossbergs (2003) tre miljöbetingade aspekter och 
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använder orden underhållning, organisation och information istället. Hedlin lägger även till 

två nya aspekter till det virtuella upplevelserummet vilka är engagemang samt tematisering. 

Med underhållning syftar Hedlin (2010) till design samt utformning av webbsidan. Här 

involverar hon tematiseringen som en del av detta. Hedlin (ibid.) menar att med hjälp av 

tematiseringen på företagets hemsida bildas en helhet samt skapar en röd tråd för kunden. 

Samspelet mellan kunden och företaget genom informationstexter och sidbeskrivningar syftar 

till aspekterna organisation och information (ibid.). Aspekten engagemang menar Hedlin 

(ibid.) är en av de viktigaste delarna då engagemanget mellan företaget och kunden påverkar 

kundens upplevelse.  

Mossberg och Johansson (2006) skriver om marknadsföringsverktyget Storytelling som även 

det kan användas för att skapa engagemang hos kunden. Storytelling handlar om att framkalla 

känslor hos den potentiella med ett känslomässigt engagemang istället för att använda sig av 

andra argument exempelvis priskonkurrens. 

Att använda sig av ambassadörer i företagets storytelling, kända eller okända för att 

visualisera varumärket gentemot kunder är ett sätt att tydliggöra företagets varumärke genom 

storytelling (Johansson & Liljeqvist, 2003). Herskovits och Crystal (2010) skriver (i sin 

artikel från The journal of business strategi) om hur viktigt storytelling är för att vara 

framgångsrik i byggandet av ett varumärke. Herskovits och Crystal (ibid.) menar vidare att 

genom skapandet av en persona – företagets eller varumärkets uttalade personlighet - är ett 

sätt att visa vad företaget eller varumärket står för. Detta leder till en förståelse för företagets 

värderingar då människor kan relatera till företaget på ett enkelt och tydligt sätt. (Herskovitz 

& Crystal, 2010). Pine & Gilmore talar om vikten att förbli sann mot företagets varumärke 

och hur ett företags nuvarande och framtida strategiska positioner bygger på dess förflutna. 

Pine & Gilmore menar att endast genom att studera och förstå företagets historia kan 

utveckling ske (Pine & Gilmore, 2008). Genom att förstå och uttrycka företagets värderingar 

skapas en unik marknadsföringsprofil. (Dennisdotter & Axenbrant, 2008) Storytelling handlar 

inte om envägskommunikation utan även kunderna blir storytellers och förmedlar historien 

vidare (Johansson & Liljeqvist, 2003).  Storytelling och berättelsens evolution är ett drama 

som utvecklas mellan företaget, varumärket och konsumenten. Men också genom samspel 

mellan konsumenter och dess omgivning (ibid.). Rätt berättelse kan generera att varumärkets 
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och företagets värderingar förs vidare mellan konsumenter. Storytelling är ett verktyg som på 

ett naturligt sätt kan generera ambassadörer i konsumentleden (ibid.). 

Digital storytelling består av berättelser i digital form där historien berättas genom den 

digitala tekniken. De digitala hjälpmedlen är idag relativt lätthanterliga, inte särskilt dyra och 

därmed åtkomliga för fler. (Johansson & Liljeqvist, 2003). Digital storytelling skapar 

möjligheten att påtagliggöra en speciell atmosfär, känsla eller förmedla en upplevelse digitalt 

av en plats. Då ges en försmak av den upplevelse som åskådaren och/eller den potentiella 

besökaren kan komma att ta del av (ibid.). Enligt Jensen (1999) blir storytelling allt viktigare 

som ett strategiskt verktyg, den som berättar den bästa storyn på bästa sätt kommer att vinna. 

1.2 Upplevelseindustrin, upplevelsesamhället och upplevelseekonomin. 

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

artikel där de talar om upplevelseindustrin som ersättare för verkstadsindustrin som 

näringslivets mest dynamiska sektor (KK Stiftelsen, 2008). Även Wahlström (2002) skriver 

att vårt samhälle håller på att utvecklas bort från ett industrisamhälle i och med att nya trender 

kommer och från dessa trender håller nya samhällstyper på att bildas. År 2010 stod 

upplevelseindustrin för 3,3 % av Sveriges BNP, motsvarande 109 miljarder SEK och omsatte 

285 miljarder SEK (Sternö, Nilsén, 2012). Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 

(KK Stiftelsen) grundades 1994 av Sveriges regering, uppdraget var att stärka Sveriges 

konkurrenskraft genom att finansiera forskning och kompetens- utveckling på avancerad nivå 

vid landets nya lärosäten (Hård Af Segerstad, 2012). Stiftelsens definition av 

upplevelseindustrin lyder ”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och 

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

upplevelser i någon form” (KK Stiftelsen, 2008 s. 14). KK stiftelsen delade in 

upplevelseindustrin in i 13 områden och består av: arkitektur, design, film/foto, konst, 

litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, 

upplevelsebaserat lärande samt turism och besöksnäring (KK Stiftelsen, 2002). KK 

Stiftelsens verksamhet upphörde under årsskiftet 2012/2013. 

Pine & Gilmore (1999) skapade uttrycket The Experience Economy vilket är en av 

grundpelarna för vidare forskning inom upplevelsesamhället och upplevelseindustrin, för att 

träda in i upplevelse-ekonomin måste varor och tjänster först skräddarsys, figur 2 beskriver 
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hur varor och tjänster kan förädlas för att på så sätt skapa ett högre ekonomiskt värde. Pine & 

Gilmore (ibid.) menar att det finns flera sorters ekonomiska erbjudanden så som handelsvara, 

produkt, service samt upplevelser. För att ett företag ska lyckas skapa en upplevelse för sin 

gäst bör de engagera denne på ett personlig och minnesvärt sätt. Upplevelsen skapar ett 

mervärde hos gästen där priset för varan eller tjänsten blir sekundärt i förhållande till det 

ekonomiska mervärde som uppstår när gästen engageras på ett minnesvärt sätt. Enligt Pine & 

Gilmore (1999) är upplevelser en viktig del av den nya ekonomin i vårt samhälle idag. 

      

                       

Figur 5. The progress of economic value (modifierad enligt Pine and Gilmore, 1999 s. 

22; s.166) 

Gelter (2006) menar att upplevelseekonomin kan ses som en konsekvens av att människor i 

industriländer har nått högst upp på den behovshierarkimodell för självförverkligande som 

Maslow beskriver (Maslow 1968; 1971) och Pine and Gilmore (1999) skriver om hur när ett 

land nått ett visst mått av välstånd skiftar intresset från att köpa varor och tjänster till att köpa 

upplevelser.  
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I boken Att skapa upplevelser – från ok till wow tar även Mossberg (2003) upp betydelsen av 

värdet vid konsumtion. Hon menar att det idag blivit mycket viktigare vad det är som 

konsumeras och hur det konsumeras. Kundens roll i köpeprocessen har blivit dominerande 

och producentens roll i själprocessen har minskat. Kotler (2003) beskriver hur en ny ekonomi 

har kommit fram där möjlighet till mer specifikanpassade varor och tjänster är mer vanligt. 

Kotler menar att ordet produkt inte används som begrepp idag i den nya ekonomin utan det är 

upplevelser som vi säljer. Vi ser dock motsatsen till Kotlers (2003) påstående i och med att 

exempelvis Gelter (2006) använder benämningen upplevelseprodukt i sin beskrivning av de 

fem områdena inom upplevelseproduktion.  Mossberg (2003) och Pine and Gilmore (1999) 

menar att ett erkännande av upplevelser som ett särskilt ekonomisk erbjudande är nyckeln till 

framtida ekonomisk tillväxt för företag och organisationer i dagens samhälle.  

 

Kotler (2003) beskriver tjänster som något icke konkret, då kunden inte kan se resultatet i 

förväg kan det skapa en osäkerhet. För att reducera osäkerheten försöker kunden skapa en bild 

av den förväntade tjänsten genom att undersöka personal, kommunikation, utrustning 

symboler och priser (ibid.). Därför är det tjänsteföretagens uppgift att göra det icke- konkreta 

till något konkret (ibid.). Företag idag använder ofta slogans eller argument för att 

differentiera sig (Kotler, 2003), detta differensverktyg benämns som uniqe selling 

propositions (USP). Företagen visar varför kunden ska välja deras produkt framför andra 

konkurrerande produkter (Kotler, 2003). Gelter (2013) skriver om hur 

marknadskommunikation traditionellt sett har fokuserat på USP som är ett säljdrivet, 

produktcentrerat och resultat fokuserat perspektiv. Gelter (2013) menar att dagens 

konsumenter väljer produkter inte efter funktion utan efter värde och känslor samt att de är 

mer intresserade av hur produkter, varor eller tjänster kan bidra till konsumentens personliga 

branding samt självförverkligande.  

 

Inom marknadsföring används ordet Value proposition som åsyftar till värdeerbjudanden 

vilket är fördelar företaget ger till kunden (Kotler, 2003). Detta kan företagen göra genom 

Cause- related marketing vilket syftar till att företagen försöker bygga upp och stärka relation 

eller partnerskap, syftet är att stärka företagets varumärke, kundlojaliteten, försäljningen eller 

för att få mer omnämnande i medier. I dag är det viktigt för företag att skapa stort kundvärde 
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för att kunna differentiera sig mot andra företag inom deras marknad (ibid.). Kotler (2003) 

beskriver att kundvärde (customer perceived value) är skillnaden mellan den möjliga kundens 

värdering av alla fördelar och nackdelar med ett erbjudande och de alternativ som kunden har 

upplevt (ibid.).  

Inom upplevelsekonsumtion beskriver Mossberg (2001) om förupplevelsen, upplevelsen samt 

efterupplevelsen. Före köpet har kunden ett behov som ska tillfredsställas och försöker då 

samla in information om möjliga produkter eller tjänster och dess erbjudande. Efter 

informationsinsamlingen kan kunden få en annan bild av produkt eller tjänsterna vilket spelar 

in i dennes beslut (ibid.). Kunden har fått en känsla av informationen som exempelvis kan 

leda dem till drömmande om användandet av produkt eller tjänsterna. När kunden har bestämt 

sig för att konsumera en produkt eller tjänst kan flera andra aspekter spela in vid kundens 

upplevelse så som service, värdskap, företagets image och andra kunder. Efter upplevelsen 

kan kunden uppleva andra känslor kopplade till upplevelsen vilket kan påverka dennes 

uppfattning om företaget, huruvida kunden är nöjd eller inte (ibid.). Detta påverkar även 

kundens rekommendationer eller icke- rekommendationer till vänner och bekanta (Mossberg, 

2001).  

 

1.3  Mötesindustrin 

Människan har under alla tider träffats för att utbyta idéer och historier, över hela världen har 

arkeologer hittat tecken på samlingsplatser där människor träffats för att samtala och besluta i 

gemensamma frågor (Weber & Chon, 2002). Den industrialisering som skedde under slutet av 

1800 talet ledde till ett ökat behov för olika typer av möten (ibid.). Helleman, Bonde, 

Kelleman & Bergström (2006) anser att mötesindustrin är ett område inom rese- och 

turistindustrin. De menar vidare att Sverige, och de övriga nordiska länderna, har möjlighet att 

expandera och erhålla ytterligare marknadsandelar på den globala marknaden (Helleman, et 

al., 2006). Mötesindustrins aktörer omsätter ca 15 miljarder i Sverige per år på konferenser, 

mässor ca 5,5 miljarder samt kongresser 3 miljarder (Helleman, et al., 2006). Nedan i figur 3 

visas Helleman et al. (2006) indelning av aktörer inom mötesindustrin fokuserat på 

konferenser.  
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Figur 6. Aktörer inom mötesindustrin fokuserat på konferens (modifierad enligt Helleman et 

al. 2006, s 10). 

 

Meetings professionals international (MPI) definierar möten som en sammankomst där flera 

personer träffas på en destination för att komma överens om eller genomföra en aktivitet. 

Detta kan antingen ske med kort varsel eller vara planerat under en längre tid. Helleman, et 
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al., (2006) skriver att mötesindustrin internationellt ofta benämns som “the MICE-Industry” 

detta står för meetings, incentives, conventions and exhibitions (). 

UNWTO (World tourism organisation) delar in mötesindustrin i fem huvudsegment: 

konferenser-incentive, event, mässor, kongresser samt övriga möten (Masuhr, 2012). 

UNWTO definierar en konferens genom att den i huvudsak har en beställare som bestämmer 

program, mat, dryck, tider, socialt program etc. samt att det finns en fakturamottagare för hela 

arrangemanget (ibid.).  

 

Idag sker mötesbokningarna med kortare varsel och ofta med höga kvalitetskrav på 

anläggningen. Mötena är kortare, dagsmöten på närliggande ort och övernattningsmöten med 

en natt dominerar. Möten i dag genomförs oftare och med färre deltagare (Svenska möten, 

2013). Detta är en följd av den finansiella situationen i Sverige idag, det ställs allt högre krav 

på att möten som genomförs både ska vara tidsoptimerade och kostnadseffektiva (Svenska 

möten, 2013). Sociala medier brukas även inom mötesindustrin och allt fler företag använder 

sig av denna kommunikationskanal för att nå fram, både till medarbetare samt kunder (Lee, 

2011). Dock är det inte alla företag som hänger med i denna utveckling och de gamla 

mötesformerna inom exempelvis konferenser förändras snabbt (Lee, 2011). 

1.3.1 Konferens, en del av mötesindustrin 

Konferensmarknaden är en viktig del av mötesindustrin med sina ca 2000 

konferensanläggningar i Sverige (Helleman, et al., 2006). International Association of 

professional congress organizers ordbok beskriver konferenser som möten med deltagande 

designade för diskussion (participatory meeting designed for discussions), faktaupptäckter, 

problemlösning samt konsultation (International Association of professional congress 

organizers, 2009).  

 

Masuhr (2007) menar att det är av stor vikt att förstå skillnaden mellan konferens samt 

kongress, Helleman, et al., (2006) beskriver skillnaden mellan mötesformerna på sätt att 

konferenser är vanligtvis mindre i sin mötesform och deltagarna är mer utvalda. Tidsramen 

för planering inför konferens är vanligtvis mindre än ett år, kongresser däremot kan ha 

planeringstid på flera år. Kongresser är mer komplexa i sitt arrangemang före, under och efter 

kongressen. Konferenser har en konferensorganisatör som bestämmer innehållet, tar emot 
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fakturan och har ansvar över deltagarnas runt arrangemang samt boende. Inom kongresser får 

deltagarna vara med och önska innehållet samt bestämmer själv vilka delar av kongressen de 

ska delta på. Betalning och bokning sker individuellt (ibid.). 

  

Helleman, et al., (2006) delar in företagskonferensmarknaden i tre områden   

- Interna konferenser som riktar sig till anställda där projektmöten, ledningsmöten och 

utbildningsmöten är exempel på dessa. 

- externa konferenser är där de deltagande aktörerna har externa relationer till företaget. 

Exempelvis mässor, utställningar och återförsäljarkonferenser. 

- Konferenser som både är interna och externa . Deltagande är företagets medarbetare samt 

aktörer som agerar inom företagets marknad. Workshop och utbildning är två huvudkategorier 

inom detta område. Initiativtagare till en konferens är organisationen/företaget. Vanligtvis är 

det företaget som organiserar konferensen och deltagande är de som beskrivs ovan (ibid.). En 

konferens varaktighet är i regel en till två dagar, platsen för konferensen är vanligtvis belägen 

på en konferensanläggning även om aktiviteter utanför anläggningen kan förekomma. Då 

flera konferenser är företagsrelaterade betyder det att de också är påverkade av rådande 

konjunkturläge (Masuhr, 2007). 

  

Inom konferensmarknaden finns idag en stor mängd producenter som arbetar direkt eller 

indirekt med produktionen av mötet (Helleman, et al., 2006). Den direkta producenten gör 

vanligtvis den första avstämningen av konferensen så som syftet med konferensen, vilket 

datum den ska äga rum, hur många deltagare samt tidslängden på konferensen. När dessa 

punkter är bestämda börjar den direkta producenten att se över lämplig plats. Producenten bör 

även räkna in kostnader för resa, transportmöjligheter, kostnad för eventuella 

kringarrangemang samt konferensens budget (ibid.).  

 

Det är därför av stor vikt att den direkta producenten har insikt i de trender och utvecklingar 

som sker inom mötesindustrin. Därefter tas det in offerter från passande anläggningar och 

konferensen preliminär bokas. Efter detta skede arbetar den direkta producenten med de 

administrativa förberedelserna inför och efter konferensen. Under konferensens 

genomförande kan den direkta producenten vara medverkande under hela konferensen eller 
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endast vid upp start (ibid.). 

 

Med indirekt producent inom konferensmarknaden menas affärsresebyråer, Incentive och 

eventarrangörer, dessa arbetar mer operativt. De indirekta producenterna arbetar ofta mer med 

upplevelsen av konferensen (Masuhr, 2007).  

 

 

1.4 Nordkalotten hotell och konferens 

Nordkalotten hotell och konferens ligger sex kilometer utanför Luleå city och har två 

kilometer till Luleås flygplats. De har 34 konferenslokaler och en kapacitet på upp till 700 

personer. Hotellet erbjuder 360 bäddar som är fördelade på 172 rum, där 64 är dessa är 

dubbelrum med egen bastu (http://www.nordkalotten.com/om_nordkalotten/anlaggningen/). 

 

Nordkalotten hotell och konferens stod klart 1979, huset är byggt efter samisk mytologi med 

åttkantiga rum där varje hörn symboliserar årstiderna inom det samiska året. Anläggningen är 

byggd på gammal renbetesmark och det finns spår av gamla samiska boplatser på området. 

Både arkitekt och material har förankring i regionen. Timret som anläggningen är byggt med 

är torrfura och har en ålder på ca 700- 1000 år (ibid.).  Konferensavdelningen har 18 rum att 

erbjuda med en kapacitet upp till 100 personer beroende på vilken slags möblering som 

beställaren vill ha. Rummen har olika inredningsstilar vilket exempelvis kan vara timrad miljö 

eller moderna traditionella lokaler (ibid.).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nordkalotten.com/om_nordkalotten/anlaggningen/
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2.0 PROBLEMOMRÅDE 

I kapitlet nedan presenteras rapportens syfte, forskarfrågor samt avgränsningar. 

 

 

Aktörer inom mötesindustrin måste idag aktivt arbeta för att följa den utveckling som sker för 

att förstå vad kunden efterfrågar. Nordkalotten hotell och konferens är en del av en större 

koncern där alla hotell inom denna koncern erbjuder olika konferensmöjligheter. Vi ville 

därför titta närmare på hur de arbetar med sina konferensupplevelser och om det där fanns 

utrymme för vidareutveckling av deras sätt att kommunicera och arbeta gentemot deras gäster. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av en omvärldsanalys och teorier från 

upplevelseproduktion föreslå, om möjligt en vidareutveckling av Nordkalotten hotell och 

konferens konferenskoncept för att förhoppningsvis stärka företagets relation till kunderna. 

 

2.2 Forskarfrågor 

1. Hur ser Nordkalottens konferenskoncept ut? 

2. Kan resultatet från trendanalysen samt utvalda teorier från upplevelseproduktion bidra till 

utvecklingen av Hotell Nordkalottens konferenskoncept? 

  

2.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår uppsats med inriktning mot mötesindustrin till konferensområdet 

och resultatet kommer fokusera på den indirekta producentens perspektiv samt produktion av 

gästens upplevelse. Den omvärldsanalys som genomförs kommer endast att rikta in sig mot 

ett valt utvecklingsområde som kan appliceras inom konferensindustrin.  
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3.0 METOD 

I detta kapitel presenteras hur vi tillsammans genomfört arbetet med denna uppsats, samt hur 

urval av respondenten gjorts samt en kortare presentation av denna. 

 

  

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi har arbetat fram vår uppsats genom en hermeneutisk ansats, ett induktivt arbetssätt med 

kvalitativ datainsamling inom berört område. För att besvara forskningsfråga ett har vi valt att 

använda oss av en kvalitativ intervjumetod med en hermeneutisk ansats. Vi anser att det 

kvalitativa perspektivet är ett passande arbetssätt för oss då vi vill ta reda på hur Hotell 

Nordkalotten idag levererar sitt koncept till kund. Detta eftersom vi är intresserade av de 

mjuka värden kunden upplever. Då vi har för avsikt att genomföra en omvärldsanalys där vi 

tolkar det vi ser i verkligheten, för att sedan använda resultatet för att skapa en teori anser vi 

att det induktiva arbetssättet lämpar sig väl. Nedan beskrivs de olika begreppen ingående. 

  

3.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken beskriver inte hur världen är utan hur vi uppfattar den. (Hartman, 2004), 

Metoden försöker dock inte söka efter en absolut sanning, eftersom det enligt den 

hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning (Patel & Davidsson, 2003). 

Hermeneutik betyder tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning (Patel & 

Davidsson, 2003).  

  

3.2 Vetenskapligt arbetssätt 

Patel & Davidson (2003) menar att det finns tre olika arbetssätt för vetenskapligt arbete, 

induktion, deduktion samt abduktion. 

  

3.2.1 Induktion, deduktion samt abduktion 

Forskningsfråga ett kommer vi att besvara med hjälp av en omvärldsanalys som genomförs 

genom ett induktivt arbetssätt. En forskare som arbetar induktivt följer upptäckarens väg. 
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Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en 

tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin formulera en teori 

(Patel & Davidsson, 2003). Detta till skillnad från deduktion som innebär att forskaren 

deduktivt följer bevisandets väg och utgår från en vedertagen teori för att studera den 

insamlade empirin. (Patel & Davidsson, ibid.) Abduktion innebär att forskaren rör sig mellan 

det induktiva arbetssättet och det deduktiva arbetssättet för att sedan forma en ny teori. 

 

 

 

 

Figur 7. Principen för induktion och deduktion (modifierad enligt Johnsson, Kvist, 

2005 s. 28) 

 

3.3 Metodteori 

Det finns enligt Patel & Davidsson (2003) två olika forskningsinriktningar, kvantitativ samt 

kvalitativ. Med kvantitativ inriktad forskning menas sådan forskning som innebär mätningar 

vid datainsamlingen och statistisk bearbetning - och analysmetoder. Med kvalitativ inriktad 

forskning menas forskning där datainsamling fokuserar på mjuka data i form av kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder (Patel & Davidsson, ibid.). 
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3.3.1 Kvalitativ intervju - val av arbetssätt 

Vid ett kvalitativt förhållningssätt är forskningens datainsamling fokuserat på mjuk data i 

form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003)  

 

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

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

mellan forskaren och intervjupersonen står i fokus (Widerberg, 2002). Vi kommer att använda 

oss av en semistrukturerad intervju och utgår från en intervjuguide, där vi båda deltar för att 

öka möjligheten att ställa passande följdfrågor, syftet är även att underlätta analys samt 

bearbetning av empirin. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med 

ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras, intervjuaren är emellertid inställd på 

att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och - vilket kanske är ännu mer 

betecknande - att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen 

som intervjuaren tar upp (Denscombe, 2009). 

  

3.3.2 Val av informant 

Vi valde att intervjua Jenny Edfeldt som är hotellchef på Nordkalotten hotell och konferens 

samt är en del av styrgruppen i Pite Havsbad Group. Detta gör att vi känner tillförsikt för att 

hon besitter den kunskap samt erfarenhet som krävs för att besvara den andra 

forskningsfrågan. 

 

3.4 Omvärldsanalys 

Vi har valt att använda oss av omvärldsanalys som en del av vår arbetsmetod, det är en metod 

som har till syfte att försöka förstå den oförutsägbara framtiden, samt utifrån det försöka 

beskriva omvärlden och verka därefter (Wahlström, 2004). Genom en omvärldsanalys vill vi 

skapa en förståelse för var trenderna innebär, vilka konsekvenser får det? Det finns många 

olika benämningar för omvärldsanalys, exempel på dessa är: Omvärldsscanning, 

framtidsscenario, business intelligence, scenarioplanering och trendbevakning. Det råder 

väldigt stor förvirring över vilka benämningar inom ämnet som är synonymer för varandra 

eller om de är fristående förklaringar (Wahlström, 2004). I vår rapport använder vi oss av 

benämningen omvärldsanalys.  
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3.4.1 Omvärldsanalyscykel 

Genom att använda sig av en omvärldsanalyscykel blir det mer överskådligt att se de olika 

faser inom omvärldsanalys som är grunden för uppbyggnaden av analysen (Sköld, 2013). 

Omvärldsanalyscykeln är en vanligt förekommande modell, namnen på de olika faserna kan 

variera men syftena är desamma. Skölds modell har namnen fokus, insamling, analys och 

integration. 

 

Figur 8. Omvärldsanalyscykel (modifierad efter Sköld, 2012 s.88) 

  

I fokuserings fasen är målet att få fram vilka områden som vi ska fokusera på. Ett hjälpmedel 

till detta är en omvärldskarta som är till för att hjälpa organisationen att finna de väsentliga 

delarna inom deras specifika informationssökning. Omvärldskartan visar huvudkategorier av 

omvärldsfaktorer som ska bevakas, den kan även visa underkategorier inom områdena. Det 

blir enklare att fokusera på att hitta rätt information, och risken att onödig information 

kommer med i analysen minskar Sköld (ibid).  

 

Insamlingsfasen i cykeln handlar om omvärldsbevakning eller informationsinsamling. Här 

bestäms det hur informationsinsamlingen ska arbetas med. Insamlingsmetoderna för 

omvärldsanalys delas in i tre kategorier (Sköld, 2013). Den första kategorin är bevakning, där 

informationen efter specificerat behov samlas in kontinuerligt. Andra kategorin är research 

eller ad hoc. Här samlas informationen inte in kontinuerligt utan exempelvis vid speciella 

Fokusering 

Insamling 

analys 

integration 
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projekt, informationen är dock informationsspecifik. Scanning är den sista kategorin där 

informationsinsamling både kan ske kontinuerligt eller inte. Det är inte specificerat vilket 

informationsbehov som finns.  

 

Jenny Gelter beskriver att omvärldsanalysens information brukar delas in i händelser, trender, 

aktörer och tendenser (J. Gelter, personlig kommunikation, 12 april, 2013). Händelser är 

något som inte har varaktighet eller riktning. Med trender menas företeelser som finns redan 

nu och inte kommer att ske om tio år, det finns påtagligt belägg för trenden samt en riktning. 

De är rörliga vilket gör att de både kan öka och minska. Trender kan delas upp i fyra 

metatrender vilka är urbanisering, digitalisering, globalisering samt mindre trender där tid och 

rum har kortare omfattning (J. Gelter, personlig kommunikation, 12 april, 2013). Sköld 

(2013) menar att många företag väljer att bortse från trender eftersom de upplevs svåra och 

abstrakta, företagen väljer att fokusera på konkurrenter och andra omvärldsfaktorer istället. 

Dock menar Sköld (2013) att det är riskabelt att ignorera trender eftersom dessa kan visa på 

långsiktiga förändringar inom vald bransch och visa på nya aktörer som kan komma in på 

marknaden.  

 

Aktörer är de som påverkar utvecklingen genom deras val och hur de agerar. De kan stå 

bakom händelser och därför rekommenderas det att vara uppmärksam på intressanta aktörer 

inom vald bransch för se vad de förutspår om utvecklingen. Tendenser är den fjärde 

informationsindelning inom omvärldsanalys, vilket inte ska förväxas med trender. Tendenser 

är rörelser som vi fångar upp (J. Gelter, personlig kommunikation, 12 april, 2013).  

 

Den tredje fasen är analysfasen vilket Sköld (2013) anser är en viktig del i omvärldsanalyser 

eftersom den hjälper till att ge en trovärdigare bild över insamlat material.  Den visar hur 

omvärldsfaktorer hänger ihop på ett överskådligt sätt vilket hjälper organisationen att värdera 

dess påverkan på dem samt hur organisationen kan arbeta därifrån. Analysfasen ger även 

möjlighet att se omvärlden från olika perspektiv. Sköld (2013) påpekar dock att det blir en 

viss förenkling av verkligheten när analysmetoder används vilket måste tas i beaktning. En av 

de användbaraste metoderna för arbetet i analysfasen är att trendkort (Sköld, 2013) Det är 

enkel metod att använda för att åskådliggöra någonting som kan upplevas som icke konkret, 
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metoden går även att använda för framtida händelser eller osäkerheter (ibid.). Vid analysen 

används en mall med olika parametrar som hjälper till att ge en överblick över trenden, 

förväntad utveckling av trenden samt dess påverkan (Sköld, 2013). Parametrarna som finns på 

trendkorten kan variera, trenden skrivs in i mallen och parametrarna besvaras. Denna metod 

görs för varje enskild trend (Sköld, 2013). 

 

I integrations fasen som är det fjärde och sista fasen i omvärldsanalyscykeln ska 

informationsinsamlingen presenteras men även visa hur organisationen kan använda den för 

att arbeta vidare.  

 

3.4.2 Konceptutveckling 

Szatek (2011) redogör affärsutvecklingens möjligheter och metoder i boken Konceptstyrd 

utveckling – Förnyelser av produkter, tjänster och marknader. Szatek (2011) menar att 

innovation är i starkt fokus just nu men även uppfattningen om vad som krävs för att nå succé. 

Detta synsätt har förändrats från ett internt till ett externt perspektiv. Med detta menar Szatek 

(2011) att företag inte längre bara ser inom företaget för att få idéer eller feedback utan även 

använder sig av omvärlden som hjälpmedel.  

 
Szatek (2011) beskriver affärsutvecklingen sju faser. Inom dessa sju faser finns det fem 

beslutspunkter som visar hur och om projektet ska gå vidare.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Projektavslut 

6. Uppföljningsfas 

5. Lanseringsfasen 

4. Utvecklingsfas 

3. Projektstart 

2. Förstudiefas 

1. Möjlihets/idéfas 

Beslutspunkt 1. 
Efter möjlighetsfasen beslut om att 
starta förstudie 

Beslutspunkt 2. 
Efter förstudien beslut om att 
starta utveckling 

Beslutspunkt 3. 
Löpande beslut under 
utvecklingsfasen 

Beslutspunkt 4. 
Beslut att lansera eller ej 

Beslutspunkt 5. 
Beslut om fortsatt försäljning och 
marknadsstrategi 
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Figur 9. Affärsutvecklingsprocessens beslutspunkter (modifierad efter Szatek, 2011). 

Vår konceptutveckling kommer att befinna sig i de två första faserna, detta eftersom vi i vårt 

arbete endast tar fram ett förslag till utveckling av konferensverksamheten hos Nordkalotten 

hotell och konferens. I möjlighetsfasen beskriver Szatek (2011) att idéer kan delas in i två 

fack: Idéer man har - möjligheter man ser, samt idéer man inte ser -möjligheter man borde 

se. Szatek (2011) menar att en viktig del i affärsutvecklingen för företag är att systematiskt 

arbeta för att skapa fler idéer, detta är för företagets överlevnad och egna lärande. Det är i 

denna fas där möjligheter identifieras vilka sedan kan ligga till grund för ett nytt 

affärskoncept. Szlatek (2011) använder benämningen affärsutveckling (AU), vi har dock valt 

att använda oss av benämningen konceptutveckling i vårt arbete. Även om Szatek (2011) 

beskriver att företag hela tiden måste arbeta med idégenerering menar Florén och Frishammar 

(2012) att företag inte saknar idéer utan snarare att metoderna för att välja ut de bra idéerna 

från de dåliga är bristande, den delen i konceptutveckling som Florén och Frishammar (2012) 

benämner som front end. Florén och Frishammar (2012) beskriver vikten av att beslutsfattare 

använder sig att rätt metod vid urval av idéer för vidareutveckling, detta eftersom företagets 

framtid kan avgöras genom den nya produktens/idéns framgång eller misslyckande.  De 

beskriver tre viktiga saker som företagen bör tänka på i detta stadium av konceptutvecklingen 

(Florén & Frishammar, 2012). Det första är att företagen måste ha en förståelse över vad som 

är blir resultatet av besluten i front end. Det andra är att de måste ha en tydlig bild över vilka 

aktiviteter och åtgärder som behövs göras i detta skede. Det tredje är att företaget måste 

försöka se de fallgropar som kan uppkomma i och med besluten samt försöka undvika dessa 

(Florén & Frishammar, 2012). Szatek (2011) beskriver hur konceptet utvecklas i 

förstudiefasen för att sedan analyseras så att det därefter går att bedöma affärskonceptet 

hållbarhet.  Szatek (2011) menar det finns fyra stycken milstolpar i en 

affärsutvecklingsprocess: 
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 Möjligheter är identifierade efter fas 1.  

 Konkreta förslag till affärsutvecklingsprojekt ligger framme efter fas 2. 

 Utvecklingen av idén är genomförd efter fas 4.  

 Kontroll är genomförd efter lanseringen efter fas 6.  

Dess fyra milstolparna är viktiga att företaget uppmärksammar och följer för att kunna 

fortsätta med affärsutvecklingen (ibid.). 

 

3.4.3 Vår omvärldsanalys 

I första fasen av omvärldsanalyscykeln, fokusering arbetade vi med en omvärldskarta för att 

strukturera arbetsprocessen. I andra fasen för omvärldsanalys, Insamling genomförde vi en 

kombination av research och scanning inom det valda området. Detta eftersom informationen 

inte samlas in kontinuerligt utan speciellt för vårt arbete. Informationen är dock 

informationsspecifik riktad på sociala medier, det är dock inte specificerat vilket 

informationsbehov som finns. Insamling har genomförts med hjälp av internet, detta då 

internet är en självklar del i de sociala medierna. Googles sökdatabas har varit vår största sök 

källa, vi har även använt Luleå tekniska universitets biblioteksdatabas Primo. Våra sökord har 

i största hand varit sociala medier och trender inom sociala medier men vi har även anpassat 

sökorden allt eftersom vi hittat information, detta för att kunna optimera vår sökning. I tredje 

fasen, analys arbetade vi med metoden trendkort för att analysera vårt insamlade material. Vi 

valde parametrar till trendkortet utifrån de frågor vi ansåg vara relevanta för att förstå och 

definiera trenden. De parametrar vi arbetade med på vårt trendkort var: 

 

 Trend-vad ändras och i vilken riktning? 

 Var-vilka grupper av människor, vilka branscher? 

 Drivkrafter-vad driver trenden? 

 Konsekvenser-vilka är de viktigaste konsekvenserna för trenden? 

 

Vi har valt att presentera informationsresultats- insamlingen i en löpande text.  
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3.5 Tolkning och analys 

Den kvalitativa intervjun kommer att transkriberas för att underlätta tolkningen, material utan 

koppling till forskningsfrågor eller syftet kommer att exkluderas. Intervjun kommer att tolkas 

utifrån en hermeneutisk ansats, denna tolkning utgör grunden i den konceptutveckling som 

kommer genomföras för att besvara forskningsfråga två. Omvärldsanalysen sker genom 

research och scanning på trender inom valda områden. Litteraturen kommer att användas för 

att beskriva de teorier inom upplevelseproduktion som kan användas för konceptutveckling 

baserad på omvärldsanalysens resultat. 

  

3.6 Validitet och reliabilitet 

Det som undersöks, undersöks på ett tillförlitligt sätt, vilket förklarar begreppet reliabilitet 

(Patel & Davidsson, 2003). Vikten av att det som avses att undersöka är det vi faktiskt 

undersöker, innebär att ha god validitet. (Patel & Davidsson, 2003) Validiteten i en studie 

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

som råder vid intervjutillfället (ibid.).  

 

Vi är medvetna om att en total förståelse av Nordkalottens konferenskoncept är svårt att 

uppnå genom den kvalitativa intervju som kommer att genomföras men vi kommer skapa den 

konceptutveckling som kommer föreslås i resultatet utifrån den empiri som nås genom denna. 

 

3.7 Våra forskarjag 

Genom vår utbildning har vi båda en förförståelse till den litteratur som används i rapporten 

samt ett gemensamt synsätt som vi byggt upp under dessa tre år på Upplevelseproduktion. 

Utbildningen har gett oss djupare kunskaper om upplevelseproduktion och dess betydelse vid 

bland annat konceptutveckling. Vi båda är födda under 80-talet och har därför vuxit upp med 

den nya tekniken som har blivit en del av vår vardag. Vi är dock två olika personligheter med 

olika erfarenheter och upplevelser som präglar hur vi tolkar den empiri som samlas in, detta är 

något vi ser som positivt då vi tillsammans har möjlighet att nå resultat som enskilt hade varit 

betydligt svårare. Detta ses som en fördel då en kontinuerlig dialog anses kunna vidga 

perspektivet på studien, men där finns ändå en subjektiv sida som enligt Denscombe (2009) 

bör erkännas och presenteras. 
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3.8 Etiska ställningstaganden 

Etiska aspekter på vald forskningsmetodik och empiri har identifierats och diskuterats 

tillsammans med vår informant. Vi har innan genomförandet av intervjun talat om hur de 

frågor som ställs kan påverka informanten samt problematiserat kring utformningen av 

frågorna för att öka möjligheterna att nå ett tillfredställande resultat. Intervjun spelades in med 

tillstånd av informanten. Vi anser att resultaten av vår studie inte bör skapa etiska problem för 

denne eller det företag som informanten representerar, inte heller aktörer inom mötesindustrin 

då studien endast kan ses som förslag till förbättringar inom området, därav ser författarna det 

ej som ett etiskt problem att studien genomförs och publiceras.  
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4.0 RESULTAT OCH ANALYS  

I kapitlet presenteras det empiriska material som inhämtats genom den kvalitativa intervjun 

samt omvärldsanalys. Nedan följer en presentation av den insamlade empirin samt de 

slutsatser som dragits från detta.  

4.1 Nordkalotten hotell och konferens 

När vi undersökte Nordkalotten hotell och konferens medverkan i de sociala medierna fann vi 

att de ej länkar till Facebook, Twitter eller Instagram (http://www.nordkalotten.com/). På 

Facebook har Nordkalotten hotell och konferens en platssida med hänvisning till deras 

hemsida (https://www.facebook.com/pages/Hotell-Nordkalotten/126711120729072?fref=ts). 

Nordkalottens Instagramkonto har en följare, inga bilder samt de följer ingen. Samma 

motsvarighet till aktivitet gäller deras Twitterkonto (https://twitter.com/Nordkalotten1: 

wwww.instragram.com).  

På hotellets hemsida finns fyra tydliga uniqe selling points som de använder sig av i sin 

marknadsföring, varför gästerna bör välja deras anläggning framför konkurrenternas.  

Dessa fyra argument är: 

”1. Klockren placering 

Vacker natur runt hörnet, nära till city och Luleå Airport på check-in avstånd.    

2. Fri parkering 

Ingen är värd att få en P-bot bara för att man gör sitt jobb. Här är det lätt att anlända och 

riskfritt att parkera bilen. 

3. Teknik och lokaler 

Modern teknik och stort utbud av lokaler gör det enklare att planera en effektiv konferens. Vi 

har Sveriges bästa kongresslokal enligt många av våra föreläsare. 

4. Naturligare läge 

Vi har inga shoppinggator runt hörnet som kan ta fokus från konferensen. Däremot härliga 

strövområden och frisk luft som piggar upp.” 

Från (http://www.nordkalotten.com/arkiv/artiklar/sveriges_smartaste_konferensanlaggning/) -

hämtat den 28 april 2013 

http://www.nordkalotten.com/
https://twitter.com/Nordkalotten1
http://www.nordkalotten.com/arkiv/artiklar/sveriges_smartaste_konferensanlaggning/
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Hotellet ägs av Pite Havsbad Group och hotellchef är Jenny Edfeldt som arbetat på 

Nordkalotten hotell och konferens sedan 2008. Jenny Edfeldt är intervjuns respondent och 

representerar Pite Havsbad Group samt Nordkalotten hotell och konferens.  

 

 

4.2 Intervju  

Nordkalotten hotell och konferens använder sig av ordet upplevelse i sin marknadsföring, på 

frågan hur de själva tolkar begreppet menar respondenten att det handlar om helheten “/.../alla 

delar är lika viktiga. Både de mjuka och de hårda värdena är jätteviktiga för att få en bra 

upplevelse” Det är svårt att definiera betydelsen av ordet. När respondenten talar om de 

mjuka värdena nämner hon god service samt ett gott bemötande som det allra viktigaste, hon 

menar även att för att ge kunden en komplett upplevelse krävs det även bra lokaliteter, god 

mat och en ren och snygg miljö. Respondenten menar att det är de mjuka värdena som är 

lättare att arbeta med /.../dom mjuka värdena är jätteviktiga för oss, det är där vi kan påverka 

mest”/.../ andra saker är ju svårare att åtgärda och mer kostsamt. 

På frågan om vilken som är konferensavdelningens primära målgrupp svarar respondenten att 

det för dom handlar om regionala företag från fyrkantsområdet, under vinterhalvåret består 

även konferensavdelningens kunder av utländska företagsgrupper. Respondenten talar även 

om konjunkturläget i Sverige idag och hur det har påverkat deras 

konferensverksamhet.”/.../Om man ser på hela förra året så kan jag se att det är mer 

endagarskonferenser/.../dock har inte antalet konferenser minskat” Det rådande 

konjunkturläget bidrar även till valet av målgrupp för hotellets konferensavdelning då 

företagsresandet minskar ter det sig naturligt att rikta in sig mot regionala företag. “/.../Det är 

ett naturligt val/.../det är den största målgruppen jag har utan att ha påverkat dem särskilt 

mycket.” Respondenten talar även om hur majoriteten av hotellets konferenskunder är 

återkommande flera gånger per år “/.../ nästan bara skulle jag vilja säga, vi är otroligt 

bortskämda med det och det är ju ungefär samma typer av kunder som vi har/.../industrierna 

och det stora företagen är ju återkommande/.../landstinget och kommunen är förstås 

jättestora...”  

Respondenten talar om hur det är kundens önskemål som styr utformningen av deras 
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konferenserbjudanden “/.../vi erbjuder helhetsupplevelser” respondenten menar att kunderna 

inte spenderar lika mycket pengar på arrangemangen och aktiviteterna runt om konferensen 

idag i och med det rådande konjunkturläget. “/.../aktiviteterna var nästan obefintliga” hon 

menar att paketering av konferens är någonting som de gärna gör men att efterfrågan har 

minskat. Respondenten berättar att de gör undersökningar om kundernas upplevelse på 

anläggningen ” /…/ Vi skickar ut enkäter till gäster som svarar på enkäter på plats, sen 

jobbar vi med fokusgrupper” Hon beskriver att de har fokusgrupper i Luleå, Piteå samt 

Skellefteå , där de deltagande är tidigare kunder. De har även fokusgrupper tillsammans med 

en process ledare för att få fram så mycket feedback som möjligt. I dessa fokusgrupper 

diskuteras trender, hur kunderna bokar, vad de önskar samt inte önskar. Respondenten säger 

att det positiva är kundernas intresse för att delta i dessa undersökningar. Hon nämner även att 

de följer upp kommentarer och feedback som de får på externa sidor där kunderna kan skriva 

inlägg.”/…/ vi har på vissa hotell system där man kan gå in och plocka fram statistik från alla 

kanaler där man kan lämna kommentarer och liknande”. Vid frågan om utformningen på 

Nordkalottens hotell och konferens hemsida nämner respondenten att hela PHG hemsida är 

under ombyggnad och färdiga resultaten inte finns ute på internet än samt att hon inte vet hur 

slutresultaten kommer att se ut.   

På frågan om hur hotellets konferenskoncept har utvecklats från 2008 då respondenten 

tillträdde tjänsten som hotellchef fram till idag menar hon att konceptet i princip är detsamma 

“/.../ ett konferenspaket ser likadant ut idag, för det är vad folk vill ha, man vill ha en lokal, å 

så vill man ha fika, lunch fika/.../det vi har förändrat och som vi arbetar mycket med är 

framförallt fika konceptet och lunchen” Hotellet erbjuder sina konferenskunder tre olika 

restauranger i konferenscentret samt två restauranger i hotellbyggnaden. “/.../ Det som idag 

kanske är mer viktigt för kunden är att man i de olika lokalerna har möjlighet att byta 

gruppering/.../komma ut och sitta i fåtöljer eller soffor för att ändra kreativiteten och flödet. 

Vi talar om framtiden inom konferensindustrin och hur framtidsvisionen för Nordkalotten 

hotell och konferens ser ut, respondenten menar trots att det är ett relativt dåligt 

konjunkturläge idag kommer behovet av att mötas och konferera fortfarande finnas “/.../ 

behovet att mötas under trevliga och bekväma former kommer att fortsätta/.../vi jobbar 

ständigt med ett antal visioner både på hotellet men även för hela koncernen/.../där vi hela 

tiden strävar efter att bli bättre”. 
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4.3 Analys av Nordkalottens hotell och konferens konferenskoncept. 

Som respondenten Jenny Edfelt beskrev i intervjun har Nordkalotten hotell och konferens inte 

problem med minskat antal bokade konferensgäster trots att rapporter talar om minskat 

resande och kortare konferenser för företag (Svenska möten, 2013). För Nordkalotten hotell 

och konferens gäller snarare motsatsen då deras resultat år 2012 var ett av deras bästa år. 

Respondenten anser dock att de ser en tydlig skillnad på längden av de konferenser som 

kunder bokar. Dessa har blivit kortare och det är allt vanligare med endagarskonferenser samt 

att kunderna endast köper baspaket utan att spendera ytterligare på eventuella aktiviteter eller 

mat och dryckespaket. Nordkalotten hotell och konferens målgrupp för konferenser är företag 

och organisationer inom regionen, något som var ett naturligt val från deras sida. 

Respondenten menar att den rådande ekonomin är en orsak, kostnaderna för att lägga 

konferensen på annan ort blir för höga för kunderna. Detta är något som styrks av Svenska 

mötens (2013) rapport, att företag idag mer än någonsin kräver att möten ska vara 

tidsoptimerade och kostnadseffektiva som en följd av den finansiella situationen i Sverige 

idag. Detta påstående styrker även Mashur (2007) som beskriver att konjunkturen kan 

påverka konferenser eftersom de ofta är företagsrelaterade. 

 

Vi ställde frågan hur respondenten tolkar ordet upplevelse då det är ett återkommande ord i 

deras marknadsföring talar hon om att det handlar om helheten. Respondenten nämner god 

service och gott bemötande som det allra viktigaste men talar även om vikten av att ha bra 

lokaliteter, en ren och snygg miljö samt god mat för att erbjuda kunden en komplett 

upplevelse. Respondenten menar att det är de mjuka värdena så som service och bemötande är 

lättare att arbeta med och förändra än hårda värden så som lokaler eller miljön. 

Respondentens syn på en komplett upplevelse stödjs av Pine and Gilmore (1999) som anser 

att producenter idag inte bara säljer en tjänst eller en vara utan att det är mer eftertanke bakom 

produkten, de säljer en upplevelse. Nordkalottens hotell och konferens har användarprofiler 

för företaget på Facebook, Instagram samt Twitter men har till synes ingen tydlig strategi och 

profilering för användandet vilket företagets passivitet gällande uppdateringar visar.  

Respondenten nämner att de kontinuerlig scannar de kommentarer som Nordkalottens hotell 

och konferens får från externa sidor. 
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Vi ser att Nordkalotten hotell och konferens använder sig av säljargument (uniqe selling 

proposition) när de på hotellets hemsida skriver ut fyra argument till varför kunderna ska 

boka sin konferens på deras anläggning, som Kotler (2003) beskriver är detta ett sätt att 

särskilja sig från sina konkurrenter.  

4.4 Presentation av omvärldsanalys 

Arbetet under den första fasen av omvärldsanalysen resulterade i tre kategorier på vår 

omvärldskarta: mat, miljö samt sociala medier. Efter genomförandet av den kvalitativa 

intervjun valde vi att arbeta vidare med sociala medier då vi ansåg att de andra områdena som 

vi definierat i arbetet med vår omvärldskarta, mat och miljö var svårt att applicera på 

Nordkalotten hotell och konferens konferenskoncept inom ramen för denna rapport. Vi ansåg 

sociala medier som ett möjligt utvecklingsområde inom Nordkalotten hotell och konferens 

konferenskoncept. Ämnesområdet är inte specifikt för mötesindustrin utan vi såg en möjlighet 

att applicera sociala medier som ett verktyg för utveckling av Nordkalotten hotell och 

konferens. I vår omvärldsanalys ser vi att de sociala medierna har blivit en stor del av 

människors liv (Ridderheims, 2012). Som Siden (2012) beskriver möjliggör internet för 

företagen att skaffa och styrka kundrelationer utan de geografiska hindren. De sociala 

medierna har blivit en naturlig del i företags marknadskommunikation (Kullin, 2012).  

 

4.4.1 Sociala medier  

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud enligt NE 2012 

definition. Exempel på kommunikationskanaler är Facebook, Twitter och Instagram. Andra 

termer som är synonymt med sociala medier är online social networks, social technologies, 

the social web och social networking (Lee, 2011).  Sociala medier ska inte blandas samman 

men masskommunikation där informationsflödet är envägs. I sociala medier kommunicerar 

många till många (NE, 2012). De trender inom sociala medier som vi uppfattar är riktade till 

företag och marknadskommunikatörer.  

Vi använder internet mer och mer och sociala medier har blivit en stor kanal för företag att nå 

kunder och skapa relationer utan det geografiska avståndet som hinder (Siden, 2012). Tidigare 
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var e-mail den ledande kommunikationskanalen på internet, både för privatpersoner samt för 

företag, nu sker det en förändring där online social networks tar över (Lee, 2011).  

I rapporten Social Media Report listas trender inom de sociala medierna som 

marknadskommunikatörer bör övervaka (The Nilsen Company, 2012).  

 Vi ägnar mer tid åt våra mobiler och surfplattor. Denna trend är ganska självklar, det 

är bara att titta på vår omvärld för att konstatera att användandet har ökat. Här kan 

marknadskommunikatörer vara aktiva och se till att företagen använder sig mer av de 

sociala medierna riktat mot mobiler och surfplattor (The Nilsen Company, 2012). De 

företag som inser värdet av detta investerar inte i de sociala medierna för sakens skull 

utan vill se resultat av deras kommunikation (Kullin, 2012).  

 

 Pinterest -användningen fortsätter stiga (The Nilsen Company, 2012). Pinterest är en 

digital anslagstavla där medlemmarna delar med sig och organiserar bilder samt 

webbadresser. Harvard Business Review visar på ett samband mellan konsumtion och 

pins på Pinterest. De ser att användare som först har pinnat en produkt på Pinterest 

köper därefter produkten. En av fem Pinterest- användare har gjort detta (ibid.). 

 

 Sociala nätverk ger positiva känslor. Rapporten visade att 76 % av de deltagande får 

positiva känslor efter att de varit inne på sociala medier (ibid.).  

 

 Twitter driver social tv. Idag gör vi allt samtidigt, vi twittrar och delar bilder parallellt 

som vi ser på tv programmen (ibid.). Netflix och liknande företag kommer att 

konkurrera stort med reklamkanaler när kunderna nu kan välja när och hur de ska se 

programmen (Kullin, 2012).  

 

 Sociala medier som kundtjänst. Kunder har blivit mer krävande när det gäller snabba 

svar från företagen och allt fler väljer kontakten över internet än att ringa till 

företagens kundtjänst (The Nilsen Company, 2012).  
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 Blandade känslor gällande social marknadsföring (The Nilsen Company, 2012). I 

Social Media Report menar en tredjedel av de tillfrågade att de stör sig på annonser på 

internet. Dock blev störningen mindre om annonserna var individanpassade till 

konsumentens intressen och smak (ibid.).  

 
 Socialt lyssnande – en konsumentaktivitet. Kunder lyssnar mer och mer på varandra 

och deras upplevelser och känslor av en vara eller produkt (The Nielsen Company, 

2012). De får mer makt i och med deras egen omvärldsanalys på varan och produkten 

(ibid.).   

De sociala medierna blir en större och naturligare del i företags marknadskommunikation. Det 

är inte längre envägskommunikation som gäller för företagen (Kullin, 2012). Även The 

Nielsen Company (2012) beskriver hur kunder idag mer krävande när det gäller snabbt svar 

från företagen, samt att kunderna förväntar sig idag att kunna ha en dialog med ett företag via 

de sociala medierna. Företagen kan nå ut till fler kunder genom tävlingar eller liknande på 

Facebook där det enda aktiva valet kunden behöver göra är att gilla företagssida och/eller dela 

den. På så sätt sprids företaget och dess budskap vidare till kundens vänner på Facebook 

(Zenou, 2012, 15 november). Företag börjar inse vilket kraftigt verktyg Facebook kan vara i 

deras marknadskommunikation (ibid.). Vissa företag betalar Facebookanvändare för att gilla 

(engelska uttrycket ”like” på Facebook) deras sida att de ska få många “likes” vilket till viss 

del visar ett starkt varumärke utåt, det är dock viktigt att företaget förstår att många ”likes” 

inte nödvändigtvis skapar framgång (Zenou, 2012, 15 november). 

De sociala medierna har blivit ett starkt vapen för kunderna (Sidén, 2012). En missnöjd kund 

kan enkelt sprida sitt budskap genom Facebook eller liknande för att få respons från 

omvärlden (ibid.). Exempel på det är Facebook gruppen Stop the great HSBC gratuate rip off. 

Gruppen som startades av den brittiska nationella studentkåren (NUS) protesterade mot 

banken HSBC som ville ta bort räntefria lån för studenter. Efter att gruppen hade fått över 

5000 medlemmar valde banken att stoppa sina planer att kräva ränta. (Adams, 2007, 31 

augusti). Vi ser även hur företag inom mötesindustrin riktat mot resande använder sig av 

sociala medier för att kunna kommunicera samt få feedback från sina kunder (Lee, 2011).  

En annan tydlig trend inom sociala medier och dess kommunikation som vi ser är trenden 
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Rotation Curation som startades av Svenska Institutet och Visit Sweden (Curatorsofsweden, 

u.å), där de genom Twitter lät svenskar skriva genom Sveriges officiella Twitterkonto 

@sweden. På det sättet ville de bland annat visa upp Sveriges mångfald och olika sidor, visa 

på Sveriges nytänkande, öppenhet och yttrandefrihet. Deras tillvägagångssätt blev en nyhet 

inom reklamvärlden och kampanjen har blivit belönad med flera priser (Svenska institutet, 

2012). Det har blivit allt vanligare med denna sort marknadskommunikation över Twitter och 

fler länder har använt sig av denna metod för att marknadsföra sig (M2 Presswire, 2012). Vi 

ser hur detta begrepp börjar sprida sig till andra sociala plattformar, exempel på detta är 

Kungliga Dramatiska Teatern, även kallad Dramaten som via deras Instagramkonto visar upp 

olika sidor av att arbeta på teatern, detta genom att låta olika personer från personalen visa sin 

bild av deras jobb på teatern under en vecka (http://instagram.com/dramaten). Företagen 

måste börja inse att deras anställda har en stor makt inom de sociala medierna (Bernoff & 

Schadler, 2010). De menar att företagen med hjälp av sina anställda kan bidra till en stärkt 

relation till kunderna samt även hantera eventuell negativ feedback som företaget kan drabbas 

av med hjälp av snabba och direkta svar via sociala medier (ibid).   

 

4.5 Konklusioner 

 

 Svar till forskningsfråga 1: Nordkalotten hotell och konferens kan stärka sitt 

varumärke, koncept och sin relation till kunderna genom användandet av sociala 

medier som kommunikationsverktyg. 

 

 Svar till forskningsfråga 2: De utvalda teorierna från upplevelseproduktion: Bosjwik et 

al. (2011) Tre generationer av upplevelser, Mossbergs (2003) upplevelserum, Hedlins 

(2010) virtuella upplevelserum samt användandet av storytelling kan användas för att 

vidareutveckla Nordkalotten hotell och konferens konferenskoncept. 

 

 

Som vi nämnde tidigare arbetar Nordkalotten hotell och konferens med fyra stycken uttalade 

argument till varför gäster ska välja deras anläggning, det som inom marknadskommunikation 

http://instagram.com/dramaten


   

35 
Konceptutveckling av konferensverksamheten vid Nordkalotten hotell och konferens med hjälp av omvärldsanalys och 

upplevelseproduktion – Sociala medier som upplevelserum till konferenser. 

 

heter uniqe selling points. Dessa fyra argument är baserade på ren fakta kring företaget och 

dess anläggning. Vi föreslår att dessa argument istället bör baseras på de känslomässiga 

värden företaget erbjuder då dagens konsumenter väljer produkter inte efter funktion utan 

efter värde och känslor enligt Gelter (2013). 

 

Nordkalottens hotell och konferens kan genom användandet av sociala medier skapa en 

personligare och mer nära bild av anläggningen och de som arbetar där. På så sätt kan 

Nordkalottens hotell och konferens bygga upp sin Cause – related marketing (Kotler, 2003). 

Detta genom att låta kunderna följa olika anställda och deras vardag på Instagram, Twitter och 

Facebook, den så kallade rotation curation metoden. Ett exempel på detta kan vara kocken, 

där kunden får följa förberedelser inför en konferens, bilder på leveranser av råvaror och 

händelserna bakom kulissen. Genom att alternera mellan olika anställda på Nordkalotten 

hotell och konferens visar företaget upp vad som händer bakom kulisserna. Som Mossberg 

(2003) beskriver är backstage någonting som kunderna inte skall se, utan är de händelser som 

sker bakom kulisserna för att upplevelsen ska gå att genomföra. Genom att visa upp även 

detta område för kunden skapas en personlig relation samt ett element av storytelling. Bilder 

och personliga kommentarer som är samlade och inte enbart enkelriktade anser vi stärker 

kundens förupplevelse när de scannar av det utbud som finns tillgängligt för en möjlig 

konferens, detta baserar vi på Mossbergs (2003) teori om för, under och efterupplevelsen. 

Detta anser vi skapar en andra generationens upplevelse som Boswijk et al. (2011) beskriver, 

då kunderna i det virtuella upplevelserummet är delaktiga i skapandet av upplevelsen genom 

kommentarer och diskussioner. För framtida kunder kan detta vara ett sätt att göra det icke- 

konkreta till något mer konkret och nåbart, något som Kotler (2003) beskriver är en svårighet 

inom tjänster. Vi anser även att detta kan stärka efterupplevelsen (Mossberg, 2003) då kunder 

genom att besöka Nordkalotten hotell och konferens sidor på de sociala medierna påminns om 

sitt besök på anläggningen och sin upplevelse hos dem.  

 

Vi anser att en förutsättning för Nordkalotten hotell och konferens användande av social 

medier är att en tydlig strategi för företagets verkande inom de sociala medierna samt att 

personalen utbildas i denna strategi, så alla medarbetare förstår Nordkalotten hotell och 

konferens riktlinjer och den känslan som ska förmedlas.  



   

36 
Konceptutveckling av konferensverksamheten vid Nordkalotten hotell och konferens med hjälp av omvärldsanalys och 

upplevelseproduktion – Sociala medier som upplevelserum till konferenser. 

 

 

Genom att använda sig av den tvåvägskommunikation som finns på Twitter, Instagram och 

Facebook kan Nordkalotten hotell och konferens svara på eventuell kritik eller feedback från 

kunder snabbt och relativt enkelt. Vi anser att genom användandet av bilder och sociala 

medier kan Nordkalotten hotell och konferens skapa ett positivt rykte genom användandet av 

word of picture, (ett begrepp framtaget av Marina Eriksson; Paola Öhman, 2013) Detta 

begrepp kan liknas vid marknadsföringens begrepp word of mouth där kunder sprider åsikter 

om företaget via berättelser och anekdoter.   

 

Vi anser att det krävs en ansvarig från Nordkalotten hotell och konferens som jobbar med de 

sociala medierna och övervakar företagets kommunikation. För Nordkalotten hotell och 

konferens framtida kunder som scannar av utbuden skapar aktiviteten inom de sociala 

medierna en tydligare bild av upplevelsen. I de sociala medierna finns även möjligheten för 

Nordkalotten hotell och konferens att bemöta kundernas förfrågningar vilket skapar en snabb 

och personlig kundservice.  

 

Hedlins (2010) virtuella upplevelserum riktas mot försäljning-webbsidor, vi anser dock att det 

virtuella upplevelserummet går att applicera på de sociala medierna och inte enbart till en fast 

punkt på internet. Genom att använda sig av alla ovan nämnda delar i de sociala medierna ser 

vi att de tillsammans skapar ett virtuellt upplevelserum. Vi använder oss av Hedlins (ibid.) 

fem aspekter till ett virtuellt upplevelserum (se figur 11) men med Mossbergs (2003) modell 

av upplevelserummet. Eftersom vårt syfte med det virtuella rummet är att skapa en stärkt 

relation med flervägskommunikation mellan Nordkalotten hotell och konferens och deras 

kunder. Vi byter ut aspekten tematisering och använder oss av storytelling då vi vill skapa en 

personlig och nära relation mellan företaget och dess kunder. Vi anser att det är svårt att 

använda sig av tematisering när det handlar om flera olika plattformar som Nordkalotten 

hotell och konferens rekommenderas använda, där layouten inte går att individanpassa. Vid 

användandet av storytelling kan innehållet anpassas efter den strategi och känsla företaget vill 

förmedla oavsett vilken plattform för sociala medier som används vilket skapar en konsekvent 

användarstrategi. 
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Figur 10. Sociala mediers upplevelserum 

 

Det virtuella upplevelserummet påverkar kundens för, under och efterupplevelse. 

Förupplevelsen blir tydligare genom de kommentarer och bilder som finns samlade, 

underupplevelsen stärks genom möjligheten att dela sin upplevelse och efterupplevelsen 

stärks av möjligheten att återuppleva upplevelsen. Mossberg (2003) beskriver frontstage samt 

backstage men använder dock inte backstage sin modell av upplevelserummet. I vår modell 

vill vi använda backstage för att stärka kundens bild av upplevelsen och skapa en större 

förståelse för det företaget erbjuder, där även backstage blir en del av upplevelsen. Genom att 

synliggöra backstage kan kundens för, under samt efterupplevelse tydliggöras och bidrar till 

att göra upplevelsen till något mer konkret. Alla deltagare som befinner sig i de sociala 

mediernas upplevelserum har möjlighet att kommentera och diskutera upplevelsen 
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tillsammans vilket skapar en flervägskommunikation som även den bidrar till en bredare 

förståelse av upplevelsen. 
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5.0 DISKUSSION 

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

fortsatta studier i ämnet.  

 

 

5.1 Giltighet och tillförlitlighet 

Vi har med en hermeneutiskt ansats, ett induktivt arbetssätt och genom en kvalitativ intervju 

inom berört område genomfört en studie som vi anser besvarar rapportens forskningsfrågor 

samt uppfyller dess syfte. 

 

Rapportens skriftliga referenser består av rapporter, vetenskapliga artiklar, böcker samt 

tidskrifter både online och webbaserade. De böcker som ligger till grund för rapporten är 

böcker som stora delar av vår utbildning baserats på och vi anser därför att dessa är relevanta 

för förförståelsen. Studien har kompletterats genom nyare rapporter och artiklar för att 

säkerställa studiens kvalitet. Vi upplevde svårigheter att hitta ny forskning samt teorier och vi 

är medvetna om att den tidsbegränsning som finns för arbetet med denna rapport kan ha 

bidragit till att vi eventuellt har missat att inkludera den nyaste forskningen inom de valda 

områdena. Den forskning vi vidareutvecklat i vår rapport har sitt ursprung från tidigt 2000 tal 

men har dock vidareutvecklats av andra forskare senare vilket vi grundat vår forskning på. 

Genom vårt arbete i par har vi minskat risken för missförståelser av de teorier och den 

forskning vi valt att använda oss av då vi tillsammans diskuterat och analyserat dessa steg för 

steg. Genom vår utbildning har vi skapat en förförståelse för de valda teorier vilket vi anser 

bidrar till att säkra studiens validitet och reabilitet.  

 

Materialet som den kvalitativa intervjun genererat bidrar till studiens resultat men för att 

säkerställa mättnad i studiens materialgenerering hade fler intervjuer kunna genomföras. Dock 

ansåg vi informantens svar tillräckliga för att svara på forskningsfrågan kopplad till den 

kvalitativa intervjun. Det empiriska materialet från intervjun har kortats ner eller ej redovisats, 

detta har varit utfyllnadsord eller om informanten talat om något som ej var relevant för att 

besvara forskningsfrågan. Studien presenterar vår tolkning av den insamlade empirin och 

därför anser vi studien som giltig och tillförlitlig.  
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi ser att för fortsatt forskning kan vår teori om sociala mediers upplevelserum kan utvecklas 

ytterligare. 

 

 

 Exempel på detta kan vara att utveckla vår teori om de sociala mediernas 

upplevelserum tillsammans med andra valda teorier inom upplevelseproduktion.  

 

 Vidare förslag till fortsatt forskning är att genomföra en större omvärldsanalys mot 

fler områden.  

 

 Då vår teori inte är beprövad i verkligheten föreslår vi det som en möjlig väg för 

vidare forskning. Vilka blir resultaten av användandet av vår modell i verkligheten? 

 

 Vi anser att vår framtagna teori för sociala medier eventuellt kan användas inom fler 

områden, detta är en möjlighet för fortsatt forskning. 

 
 I vår slutsats är bilder en viktig del av kundernas upplevelse, vidare forskning kan 

förslagsvis vara djupare forskning inom bild som marknadskommunikationsmedel 

och dess spridning. Det marknadskommunikationsmedel som vi vill kalla Word of 

picture.  
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BILAGA 1 

INTERVJUFRÅGOR 

Jenny Edfelt, hotellchef Nordkalotten hotell och konferens 

 

• Berätta om dig själv. 

 

• Berätta om din karriär och ditt arbete. 

 

• Ni använder begreppet upplevelse i er marknadsföring, vad innebär begreppet upplevelse?  

 

• Vad är viktigt i arbetet med gästens upplevelse? 

 

 

• Påverkar ordet upplevelse ert sätt att arbeta? 

 

• Vilken målgrupp riktar Nordkalottens konferensavdelning sig till primärt? 

 

• Hur har ni arbetat för att ta fram er målgrupp?  

 

• Hur arbetar ni för nå er målgrupp? 

 

• Vilket sätt använder ni för att differentiera er från era konkurrenter? 

 

• Hur ser er genomsnitt konferens ut?  

 

• Vad är viktigt för er i arbetet med konferenser? 
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• Har Nordkalottens konferens koncept förändrats under din tid här?  

 

• Vilka tankar har du om trender inom mötesindustrin i framtiden?  

 

• Hur ser framtidsvisionen för Hotell Nordkalotten ut? 

 

 

 


