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Sammanfattning 
 
En av de största näringarna i Sverige är turismbranschen. Turismen omsätter årligen cirka 2.8 

procent av landets BNP och ökar konstant. Individen har nuförtiden generellt mer pengar att 

spendera på semestrar och aktiviteter. Individen har även börjat resa mer frekvent. Del i detta 

har bland annat att det blivit lättare att förflytta sig då nätverk med transportmedel ökat. 

Sverige som destination är vida känt runt om i världen, främst fjällregionen I de norra delarna 

av landet. Den huvudsakliga turismsäsongen i dessa delar av Sverige är under perioden 

december till mars då bergen lockar många till vinteraktiviteter så som skidåkning. 

  

Intäkterna från liftkortsförsäljning under vintern 2004-2005 uppgick till 900 mkr exkl. moms. 

Det gav en minskning med en procent jämfört med säsongen innan. Även antalet skiddagar 

minskade från föregående säsong. 

 

Generellt arbetar skidanläggningar konstant med att utveckla sin verksamhet. För att skapa 

intäkter försöker majoriteten skidanläggningar förlänga säsongen dels genom investeringar i 

snökanoner. Därtill byggs fler logimöjligheter i omnejden för att kunna ta emot ett större antal 

besökare. 

 

Hur ska då skidanläggningar överleva i en bransch med den utvecklingen? I denna uppsats 

kommer två av de största skidanläggningarna i södra svenska fjällvärlden jämföras. Genom en 

fallstudie på respektive skidanläggning kommer vi att lokalisera hur mervärde i 

servicesituationer skapas och används. Detta främst som konkurrenskraftig faktor för att locka 

besökare. I denna uppsats används analyser av hemsidor, intervjuer av besökare och anställda 

samt en GAP-analys som underlag. 

 

Vår slutsats är att skidanläggningar måste använda sig av mervärdesskapande i deras 

verksamhet för att kunna attrahera potentiella besökare. Något som är av stor vikt för 

skidanläggningarna att göra är att konstant göra undersökningar hos kundgruppen för att hålla 

sig uppdaterade. Genom ett antal olika kanaler och budskap kan skidanläggningarna påverka 

målgruppens generella åsikt. Den anläggning som är bäst uppdaterad i hur målgruppens åsikt 

förändras har också störst möjlighet att skapa mervärden inom den. 
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1. Inledning 

I detta kapitel avser vi beskriva de bakomliggande fenomen som ligger till grund för vårt syfte 

och vår frågeställning i denna uppsats, samt även de fenomen som vår undersökning baseras 

på. 

1.1 Bakgrund 

Turismbranschen räknas till en av världens största branscher om det ses till vad den totalt 

omsätter årligen. Enbart i Sverige omsätter turismen ca 47.9 miljarder kronor årligen vilket i 

jämförelse motsvarar ca 2.8 % av landets BNP.1 Branschen är under ständig utveckling och 

tenderar att växa sig allt större. Då privatekonomin generellt har blivit bättre har även 

individernas budget att disponera på exempelvis semestrar ökat.   

Turismen i Sverige är väl utbredd och fjällregionen är en stor dragningskraft för många 

turister. I Sverige omfattar fjällregionen cirka en tredjedel av landet, samtidigt som det är 

mindre än två procent av befolkningen som är bosatta i området.2 Turismen är i stor 

utsträckning säsongsorienterad då det under vinterhalvåret främst är skidanläggningar och 

andra aktivitetsanläggningar som lockar turister till regionen. 

För att klassas som en svensk skidanläggning har SLAO, Svenska Liftanläggningars 

Organisation, upprättat en slags kvalitetsstandard som har tyngdpunkt vid anläggningarnas 

fysiska karaktär. Denna standard innefattar bland annat säkerhetsnormer kring både lift och 

även i skidbackarna. Dessa krav från SLAO är allmänna och gäller för skidanläggningar i alla 

storlekskategorier. Idag har SLAO 242 medlemmar, det vill säga 242 representerade 

skidanläggningar, med sammanlagt ca 820 liftar och linbanor. Den totala omsättningen av 

liftkortsförsäljning uppgick säsongen 2004-2005 till 900 mkr exkl. moms. Om det ses till 

antalet skiddagar3 är utvecklingen förhållandevis konstant och följer omsättningen vilken 

ligger på ca 6,6 miljoner för de 50 största anläggningarna.  

Utöver de grundkrav som är satta av SLAO kan den fysiska strukturen i övrigt variera mellan 

skidanläggningarna, detta kan leda till en varierad grad av utvecklingspotential, ekonomiska 

resurser samt anpassningsbarhet till omvärldsförändringar. Detta har till viss del grund i 
                                                
1 www.tourist.se 
2 T. Vuorio, Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains � methods and 
need for knowledge,  
3 Se definition 1.6.3 
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ägarförhållandet och dess struktur. Inom de 242 skidanläggningarna är ägarförhållandena jämt 

fördelade inom tre grupper;4 

1. Privat, firma eller bolag 

2. Kommun eller stiftelse 

3. Föreningar, klubbar och organisationer 

Landets största skidanläggningar är lokaliserade i Dalarna och Jämtland. Dessa två län står för 

en sammanlagd omsättning motsvarande ca 80 procent av landets totala. Detta baserat på 

totalomsättningen för alla medlemmar inom SLAO. 

Branschen är under ständig utveckling för att bibehålla strömmen av skidentusiaster. Flertalet 

anläggningar bygger ut bland annat lift- och snökanonskapacitet samt 

övernattningsmöjligheter till kommande säsong, 2005-2006. Detta för att kunna ta emot fler 

gäster och förlänga säsongen. Somliga skidanläggningar har även börjat med bl.a. 

�skidcharter� där paketresor från storstäder anordnas. Därtill arbetas aktivt med exempelvis 

samarbeten mellan skidanläggningar och olika kampanjer för att locka turister till regionen. 

Dessa samarbeten förekommer bland annat i form av events i större städer inom Norden samt 

på mässor, men även genom att skapa och upprätthålla ett fungerande nätverk i hela 

fjällregionen för att gynna skidturism generellt. 

1.2 Problemdiskussion 

Fjällregionen är till stor del beroende av turism för sin fortsatta överlevnad. Utan den grad av 

turism som infinner sig idag, skulle med stor sannolikhet stora delar av fjällregionen 

avbefolkas då flertalet arbetstillfällen för lokalbefolkningen skulle upphöra. Dessa individer 

skulle då högst sannolikt flytta från orterna till större städer för att finna andra 

arbetsmöjligheter.  

Vintersäsongen 2004-2005 uppgick den totala omsättningen av liftkortsförsäljning till 900 

mkr exkl. moms vilket innebar en minskning på en procent jämfört med förgående säsong. 

Dessutom finns även negativa trender att finna rörande utvecklingen av antalet skiddagar. Om 

vintern 2004-2005 jämförs med föregående säsong 2003-2004 har det skett en minskning med 

1.3 % i antalet skiddagar totalt sett för SLAO-medlemmarna. 

                                                
4 Hans Gerremo, vd för SLAO, Östersund, 4 oktober 2005 



 6

Svenska skidanläggningar har de senaste åren investerat mer inför vintrarna i form av bland 

annat utbyggnationer av stugbyar, hotell och liftkapacitet för att kunna ta emot fler gäster och 

generera tillräckligt med intäkter för att ha möjlighet till en fortsatt konstant utveckling.5 

Skidanläggningarnas ägarförhållanden kan dock ge olika förutsättningar i form av utveckling 

samt att det finns olika resurser för respektive verksamhet.  

En faktor som försvårar branschens utveckling är att det har blivit mer kostsamt nöje att ha 

skidåkning som fritidssysselsättning. Detta då liftkortspriserna har höjts i takt än inflationen.6 

Till den utveckling av prisbilden kan faktorer som kortare vintersäsonger och hög beskattning 

på skidverksamhet bidra till en försvårad situation för många skidanläggningar i Sverige.7 

Med utgångspunkt i den rådande konkurrenssituationen är en del av problemet hur en enskild 

verksamhet skulle kunna stå ut i mängden. Detta då olika verksamheter inom samma marknad 

levererar jämbördiga produkter av motsvarande prisläge. I och med att skidanläggningarna i 

stora drag erbjuder en likvärdig grundtjänst/-produkt bidrar detta till att en av de största 

konkurrenskraftiga potentialerna berör de känslomässiga värden som kunden kan uppleva i 

koppling till produkten. Skidanläggningarna kommer därmed sträva efter att alstra 

värdeskapande faktorer som gör att kunden skapar en god relation och ett känslomässigt värde 

i koppling till det aktuella företaget. 

1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer är mervärdesskapande hos svenska skidanläggningar? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra mervärdeskapande som en konkurrenskraftig faktor 

hos två av södra fjällregionens största skidanläggningar. 

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats avgränsar vi oss till att jämföra skidanläggningarna Idre Fjäll i Älvdalens 

kommun och Lindvallen i Malungs kommun. Dessa är lokaliserade på olika platser i södra 

fjällen och har motsvarande avstånd från större städer i Sverige, Norge och Danmark. Vi 

                                                
5 Årsredovisning Skistar 2000-2004, årsredovisning Idrefjäll 2000-2002, www.slao.se 
6 www.slopaskidskatten.nu/omskidskatten/ 
7 www.smhi.se 
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anser att dessa skidanläggningar är intressanta att jämföra då Idre Fjäll och Lindvallen har 

samma målgrupp bestående av barnfamiljer samt en likvärdig storlek på verksamheten. 

1.6 Definitioner 

I detta avsnitt definieras begrepp som förekommer i uppsatsen. 

1.6.1 Turist8 

Turist är en person som för nöjes skull är minst tio mil från sin folkbokföringsadress under 

minst 24 timmar. 

1.6.2 Produkt9 

När vi i denna uppsats benämner ett företags produkt innefattas både dess fysiska produkt 

likväl som dess känslomässigt relaterade produkt i form av kundupplevt mervärde. 

1.6.3 Skiddagar10 

Med skiddagar menas det antal dagar för vilka liftkort är sålda. En person med ett 

sjudagarskort omfattas av sju skiddagar och två personer med varsitt sjudagarskort omfattar 

därmed 14 skiddagar. 

1.6.4 Mjuka värden 

Mjuka värden kan definieras som icke-ekonomiska värden, så kallade känslomässiga värden, 

som är unika och svåra att kopiera. De ekonomiska värdena är nämligen ofta likartade hos 

konkurrenterna och därmed lätta att imitera. Det är därför för viktigt för företagen att tillföra 

�mjuka� värden då de särskiljer företagets produkt från konkurrenternas. Mjuka värden 

fokuserar på långsiktiga relationer på förtroende och ömsesidighet mellan leverantör och 

kund.11 

                                                
8 www.world-tourist.org 
9 Författarnas egen definition 
10 www.skisweden.se 
11 Butscher Stephan A, Kundklubbar och lojalitetsprogram 
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1.6.5 Mervärde 

Mjuka värden kan liknas vid ett känslomässigt värde som kunden får i koppling till en 

produkt. Denna känslomässiga kopplig är ett värde som kan variera från person till person och 

företagens utmaning ligger i att bemästra detta medel för att knyta kunder till sin verksamhet. 

Detta mervärde kan vara en avgörande faktor för kundens val av produkt att konsumera.  

Ett mervärde skapas genom bland annat personalens agerande vid kundmöten, genom de 

kringtjänster som erbjuds i koppling till produkten samt de traditioner och den kultur som 

företaget lever efter. Där även genom de löften som ges i koppling till produkten som ska 

stämma överens med kundens förväntningar. Företagets image och varumärke har en 

betydande del i kundens beslutsprocess samt huruvida konsumtion av produkten ska ske eller 

ej.12 

1.6.6 Word-of-mouth 

�Den effekt som muntliga referenser, word-of-mouth kommunikation, skapar är vanligen 

enorm och ofta större än den som planerad kommunikation åstadkommer�.13 

Tjänsteföretag är idag omsvärmade av muntliga referenser, så kallad word-of-mouth. Då 

tjänsteföretag baserar sin verksamhet på kundens känslomässiga tillfredsställande är det av 

ytterst stor vikt att dessa muntliga referenser är av positiv natur. En god kundrelation har stor 

inverkan på hur produkten och organisationens rykte kommer att ta form då konsumenten 

vidareförmedlar sina erfarenheter till andra i sin omgivning. 

Muntliga referenser är det som sägs från en individ till en annan om företaget, dess 

trovärdighet och tillförlitlighet, arbetssätt och den faktiska tjänsten som sådan.  

Om en kund har en god relation till ett företag och det ömsesidiga utbytet kvarstår kommer 

kunden med stor sannollikhet att rekommendera företaget till sina bekanta. Det bidrar 

eventuellt till att även dessa kommer nyttja företagets tjänster för att uppnå samma 

tillfredställelse. Skulle dessa få en positiv erfarenhet av produkten kommer de också att 

fungera som förespråkare för organisationens tjänsteerbjudande. 

                                                
12 Grönroos C, Service management och marknadsföring - En crm ansats, 
13 Grönroos C, Service management och marknadsföring - En crm ansats, 
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1.6.7 Varumärke och image 

Den definition som Christian Grönroos använder av ett varumärke är följande: �Ett 

varumärke är den identitet som marknadsförarna vill skapa för en vara eller en tjänst. En 

varumärkesprofil är den image av varan som bildas i kundens tankar. Varumärkesidentitet är 

den image av varumärket som marknadsförare vill skapa�.14 

Servicevarumärken och �vanliga� varumärken skiljer sig åt på så vis att grunden för ett 

varumärke i det sistnämnda fallet redan existerar i form av en fysisk produkt. I motsats till 

detta har servicevarumärken kunden som deltagare i skapandet av varumärkesutveckling. 

Kunden bedömer servicekvaliteten och därigenom också skapar en uppfattning om antingen 

tjänsten eller organisationen. Dessa varumärkesrelationer skapas genom en rad olika 

varumärkeskontakter. Dessa kontakter kan variera från fall till fall, från person till person och 

kan delas in i följande kategorier: planerade budskap, oplanerade budskap, servicebudskap 

och produktbudskap. 

Varumärkets värde är baserat på vilka sätt kunden upplever hur värdefull en given vara, tjänst 

eller lösning är i jämförelse med andra alternativ till exempel konkurrenternas. Därför är det 

viktigt för organisationen att leverera goda värden för att skapa lojala kunder och locka fler 

nya kunder till verksamheten. Om värdet på varan/tjänsten sjunker kan andra alternativ 

förekomma som mer attraktiva och kunden kan eventuellt vända sig till någon konkurrent. 

För att skapa goda varumärkesrelationer tar Grönroos upp fyra huvudgrenar: 

1. Var annorlunda, företag med bra varumärken erbjuder aldrig sina tjänster som 

handelsvaror  

2. Forma ditt eget rykte, Företag med bra varumärken utvecklar något som är viktigt och 

värdefullt för kunden 

3. Skapa känslokontakt, företag med bra varumärken försöker alltid att gå utöver 

tjänstens logiska och ekonomiska aspekter. 

4. Internalisera varumärket, Företag med bra servicevarumärken internaliserar 

varumärkets relationer inom företaget. 

                                                
14 Grönroos C, Service management och marknadsföring - En crm ansats, 
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2. Metod 

I detta kapitel avser vi förklara det tillvägagångssätt som valts vid användning av våra olika 

metodval samt vilka felkällor som kan tänkas uppstå. Vi beskriver även den metod kallad 

GAP-analys som kommer att ligga till grund för uppsatsen. 

2.1 Val av forskningsansats 

Vi har i detta arbete gjort en fallstudie på skidanläggningarna Lindvallen i Malungs kommun 

och Idre Fjäll i Älvdalens kommun. I en fallstudie beskrivs ett problem eller ett fenomen 

ingående. Den genomförda undersökningen och intervjun på respektive skidanläggning har 

jämförts och analyserats, både med varandra inom samma anläggning men även Idre Fjäll och 

Lindvallen sinsemellan. Vi har sökt mervärdesskapande faktorer och tolkat deras 

konkurrenskraftighet. Vi har lagt fokus på hur vida de två skidanläggningarna förmedlar sina 

värden samt hur dessa stämmer överens med de uppfattade värden som återfinns hos 

målgruppen.  Detta genom att ha gjort en GAP-analys där företagets mervärdesskapande 

faktorer har analyseras och huruvida dessa uppfattats på önskvärt sätt hos målgruppen. 

Vi har även att jämfört båda skidanläggningarnas hemsidor för att sedan analysera dessa ur ett 

mervärdesperspektiv för att finna skillnader och konkurrenskraftiga faktorer sinsemellan. De 

faktorer vi har undersökt och analyserat är bland annat. användarvänlighet, kvalitet på 

befintlig information, tillgänglighet till ytterligare information samt bokningsmöjligheter.  
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2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats 

Vi har valt att använda oss av både en kvantitativ undersökning i form av en 

enkätundersökning på respektive skidanläggning, samt en kvalitativ ansats där en djupgående 

intervju med en marknadsföringsansvarig på respektive anläggning är utgångspunkt. 

Informanterna till undersökningen är Urban Jansson, Anläggningschef på 

Lindvallen/Högfjället samt Calle Strömberg, Personalchef på Idre Fjälls skidanläggning. 

Valet att använda oss av en kombination av båda tillvägagångssätten baseras på den metod vi 

har använt oss av. Genom en jämförelse av resultaten i en GAP-analys kommer vi att kunna 

skapa oss en bild av huruvida de känslomässiga värden som företaget önskar förmedla 

överensstämmer med den uppfattning som kundgruppen har skapat sig. Genom att jämföra 

resultatet på respektive anläggning kan konkurrenskraftiga faktorer lyftas fram. Den 

kvalitativa metoden däremot är mer lämplig om det är önskvärt att gå in på djupet av ett 

fenomen. Den ger en tydlig helhetsbild som kan öka förståelsen för sociala processer, som i 

detta fall mervärdesskapande, samt sammanhang i förhållande till undersökningsobjektet.15 

2.1.2 Primär- och sekundärdata16 

Denna uppsats behandlar två typer av data, som delas in i två kategorier: primär- och 

sekundärdata. Primärdata är den egen insamlade information rörande det aktuella 

undersökningsobjektet. Denna typ av information har i stor utsträckning hög relevans och är 

ofta högaktuell. Sekundärdata består istället av tidigare studier och andra redan genomförda 

undersökningar. Den typen av data är ofta mer generell och har inte nödvändigtvis en 

dagsaktuell anknytning. 

Den primära datan består av dels en intervju med marknadsansvarig på respektive 

skidanläggning samt en enkätundersökning på plats hos både Lindvallen och Idre Fjäll samt 

deras hemsidor. Sekundärdatan består av granskning av skidanläggningarnas årsredovisningar 

samt artiklar. 

                                                
15 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder 
16 Svend Hollensen, Global Marketing - A Decision Oriented Approach 
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2.1.3 Reliabilitet/validitet i undersökningsmaterialet 

I enkätundersökningen har urvalet skett på slumpmässig basis vid flera platser på de båda 

anläggningarna. Den genomfördes under vecka 1 år 2006. Denna specifika vecka räknas som 

en lågsäsongsvecka hos båda aktuella skidanläggningar. Detta kan ha en negativ effekt på 

undersökningens reliabilitet då det inte nödvändigtvis är en majoritet av anläggningens 

huvudsakliga målgrupp som vistas i området under denna period. 

På respektive skidanläggning kommer vi fråga tills vi har 50 svarande. Dessa delas in i 

följande kategorier: 

• Ålder mellan 13-17år 

• Ålder mellan 18-30år 

• Ålder mellan 30- år 

• Män 

• Kvinnor 

Urvalet har grund i att vi önskar få en bild av eventuella skillnader i de aspekter som män, 

kvinnor och ungdomar värderar högt gällande mervärdesskapande faktorer i koppling till 

skidanläggningar. Reliabiliteten i undersökningen och analysen kan komma att påverkas 

negativt då den tillfrågade gruppen kommer att representera en gemensam uppfattning för alla 

besökare på anläggningen. 

Enkätundersökningen har genomförts utefter ett förutbestämt frågeformulär där svaren 

registreras genom flervalsalternativ utom i två frågor där vi lämnat svaret öppet för den 

tillfrågade att komma med egna synpunkter. Detta för att ha möjlighet att fånga upp viktiga 

faktorer ur besökarens perspektiv som eventuellt annars skulle ha kunnat förbise om det 

endast användes flervalsalternativ. 

Nackdelen gällande reliabiliteten är att svaren kan komma att formas utefter de förbestämda 

svarsalternativ som vederbörande kan välja att använda sig av. Fördelen däremot är att ett 

standardiserat frågeformulär kan ge en tydligare övergripande bild av urvalsgruppens 

generella åsikt. Genom att använda oss av en kombination av ovanstående mallar är målet att 

skapa tydligast möjliga bild av den generella uppfattning och intryck som besökarna på 

anläggningen har. 
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Beroende på väderförhållandena kan undersökningens reliabilitet ha påverkats. 

Undersökningsresultatet skulle vid en solig dag ha kunnat ge gästen på skidanläggningen ett 

mer positivt intryck och uppfattning om vistelsen i motsats till om undersökningen 

genomförts en dag då vädret är dåligt. Denna faktor är svår att ta hänsyn till på ett rättvisande 

sätt då det inte finns en rådande definition av perfekta väderförhållanden. 

Gällande validiteten i undersökningarna är den förhållandevis hög utifrån den aspekten att 

enkätundersökningen äger rum på plats hos respektive skidanläggning. Det medför att de 

individer vi kommer att inkludera i undersökningen antingen har beslutat att bege sig till 

skidorten baserat på tidigare erfarenheter eller alternativt skapat sig en uppfattning om 

verksamheten väl på plats. 

Fördelningen av tillfrågade är förhållandevis jämn mellan könen generellt sett. Detta skulle 

kunna bidra till en relativt balanserad bild av den generella uppfattning som råder rörande Idre 

Fjäll och serviceaspekten. Till nackdel för undersökningen är dock det totala antalet 

tillfrågade. Att som i vårt fall ha 50 tillfrågade som får representera den allmänna 

uppfattningen ger en låg reliabilitet då de tillfrågade individernas uppfattning kan skilja sig 

från den kollektiva. Att ta i hänsyn är även att undersökningen är genomförd under vecka 1 

vilken tillhör de så kallade lågsäsongsveckorna där beläggningen på fjället är förhållande vis 

låg. 

 

Även anläggningens besökare kan skilja sig från den målgrupp som Idre Fjäll främst vill 

locka. Utslaget på undersökningen skulle kunna ha färgats av potentiella stugägare på orterna 

som under en högtid som nyår troligen vistas mer frekvent på anläggningarna. Detta skulle 

kunna medföra att resultatets reliabilitet påverkas negativt då dessa inte nödvändigtvis tillhör 

den huvudsakliga målgruppen. 

 

Intervjumaterialets reliabilitet kan ifrågasättas då det endast är en tillfrågad ur respektive 

skidanläggnings ledningsgrupp. Skulle flera ha blivit tillfrågade är sannolikheten att egna 

tankar och värderingar från de tillfrågade som färgar svaren med större möjlighet kunna 

urskiljas och en tydligare bild av vad organisationen strävar efter att fastställas. 
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Gällande innehållet hos respektive skidanläggnings hemsida kan reliabiliteten ifrågasättas då 

dessa har skapats av anläggningen själv för att endast framhäva sina goda sidor. Även 

artiklarna bör betraktas med skepsis då de kan ha färgats till det positiva om artikelförfattaren 

har anknytning till skidanläggningen den berör. 

2.2 GAP-analys 

För att ha möjlighet att analysera eventuella kvalitetsproblem inom en organisation eller ett 

företag föreslår Christian Grönroos en metod kallad GAP-analys.17 Denna analysform är ett 

effektivt verktyg för att belysa de sätt genom vilka det är möjligt att förbättra kvaliteten inom 

en organisation eller ett företag. 

Modellen är uppdelad i två block; den övre delen redogör för den förväntade servicen som 

kunden har baserad på tidigare erfarenheter samt det som organisationen vill förmedla till 

kundgruppen. Kundens intryck kan ha grund ibland annat egna behov, rekommendationer via 

så kallad Word-of-mouth och tidigare intryck. 

Det övre blocket länkas även ihop med företagets marknadskommunikation, det undre 

blocket, till kunderna via t.ex. direktreklam och annonser i tidningar/tv. 

Marknadskommunikationen förväntas också beröra både upplevd service och förväntad 

service. Den upplevda servicen är modellens resultat av flera interna beslut och aktiviteter i 

företaget. Ledningens uppfattningar om kundens förväntningar styr de fastställande om vilken 

specificerad tjänstekvalitet de ska arbeta efter när tjänsteleveransen blir 

verklighet.

                                                
17 Grönroos C, Service management och marknadsföring - En crm ansats, 
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Modellen tar upp fem gap som kan analyseras i ingående steg, men det är gap nr5 som är av 

störst vikt. Det gapet beskriver skillnaden mellan förväntad service och upplevd service. De 

övriga gapen fungerar som en funktion till gap 5. Nedan beskrivs innehållet i de olika gapen: 

Gap1: 

• Felaktig information från marknadsundersökningar och efterfrågeanalyser 

• Felaktigt tolkad information angående förväntningarna 

• Obefintlig efterfrågeanalys 

• Dålig eller obefintlig uppåtgående information från företagets kontaktyta mot kunden 

till ledningen 

• Att alltför många företagsnivåer hindrar eller förvränger den information som går 

uppåt från dem som sköter kundkontakterna 
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Gap2: 

• Misstag i planeringen eller otillräckliga planeringsrutiner 

• Dålig planeringsledning 

• Brist på tydliga mål för organisationen 

• Otillräckligt stöd för kvalitetsplanering från ledningens sida 

Gap3: 

• Specifikationer som är alltför komplicerade och/eller för snäva 

• Att personalen inte håller med om specifikationerna och därför inte uppfyller dem. 

• Att specifikationerna inte överensstämmer med rådande företagskultur. 

• Dålig ledning för själva tjänsteverksamheten 

• Obefintliga eller otillräcklig intern marknadsföring 

• Att teknik och system inte främjar ett arbete som överensstämmer med 

specifikationerna 

Gap4: 

• Att planeringen av marknadskommunikationen inte har samordnats med verksamheten 

• Obefintlig eller otillräcklig samordning mellan traditionell extern marknadsföring och 

verksamheten 

• Att företaget inte agerar enligt specifikationerna, medan marknadskommunikationen 

följer dem. 

• En inneboende benägenhet att överdriva och därmed lova för mycket i 

marknadskommunikationerna. 

Gap5: 

• Negativt bekräftad kvalitet och kvalitetsproblem 

• Dåligt rykte och oönskad word-of-mouth kommunikation 

• Negativa effekter på företagets image 

• Uteblivna affärer 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs den teori vi kommer att använda oss av i den teoretiska syntesen samt 

hur den kommer att användas för att härleda vårt syfte . 

3.1 Integrerad marknadskommunikation18 

Marknadskommunikation är en väsentlig och omfattande del av marknadsföringen. 

Marknadskommunikation kan bestå av flera olika delar som bland annat försäljning, 

Internetkommunikation och reklam. Dessa kan förekomma i positiv men även i negativ 

bemärkelse. 

Kundens upplevda servicekvalitet kan beskrivas som förhållandet mellan den förväntade 

tjänsten som kunden har skapat genom given marknadskommunikation från organisationen 

och kundens upplevda tjänst viket är den uppfattning som kunden har efter 

konsumtionstillfället. Detta innebär att organisationer kan kommunicera med kundgruppen på 

många olika plan med olika effekt på kundgruppen beroende på vilken metod de väljer att 

använda sig av. 

 De budskap som når kundgruppen kan förekomma i flera olika former. Dessa har olika 

trovärdighetsgrad hos kundgruppen beroende på vem det är som kommunicerar budskapet. De 

budskap som kommuniceras gentemot kunden kan delas i fyra kategorier: 

1 Planerade budskap kan förekomma som resultat av en planerad kommunikationskampanj 

ex. direktreklam eller det som företagsrepresentanter kan förmedla. Denna kategori kan 

klassas som en av de minst trovärdiga sett utifrån kundens perspektiv och kan liknas vid �det 

som företaget säger�. 

2 Produktbudskap rör de fysiska aspekter i koppling till produkten så som funktion, 

användarvänlighet, design och andra egenskaper. 

3 Servicebudskap innefattar den service som är kopplad till produkten som t.ex. personalens 

bemötande och agerande samt garantier. Detta är budskap som oftast förmedlas kring köpet 

och är till stor del avgörande för kundens uppfattning av servicekvalitet.  

                                                
18 Grönroos C, Service management och marknadsföring - En crm ansats, 
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4 Oplanerade budskap är de budskap som organisationen inte kan kontrollera t.ex. vad som 

skrivs i artiklar, sägs i tv och de erfarenheter som individer delar med sig av till varandra, 

även kallat word-of-mouth. Denna kommunikation är den mest trovärdiga sett ur kundens 

perspektiv då individen hellre litar på andra utomstående källor en organisationens egna. 

För organisationerna är det i stort sett omöjligt att kontrollera alla dessa kanaler. Då det är 

väldigt svårt att ha makt över de oplanerade budskapens natur brukar organisationer i störst 

utsträckning lägga vikten på masskommunikation och liknande strategier. 

Planerad kommunikation är sådan som kan kontrolleras av organisationen. Det innebär att 

organisationen själv välja hur de vill kommunicera med kundgruppen och på vilket sätt de ska 

hantera den relationen. Oplanerad kommunikation däremot har organisationerna liten till 

ingen kontroll över. Då all kommunikation är av stor betydelse är det viktigt för 

organisationerna att analysera alla kommunikationskällor och deras effekt på kundgruppen. 

För att uppnå totalkommunikation är det viktigt för organisationen att sträva efter att 

kontrollera så många kommunikationskanaler som möjligt. 

Grönroos beskriver kommunikation som en tvåvägs-process och menar med detta att kund 

och organisation är tvungna att genom dialog resonera sig fram till en gemensam mening. 

Detta ger att �relationsmarknadsföring skapas enbart genom att planerad kommunikation och 

interaktionsprocesser integreras till en systematiskt genomförd strategi�.  En sådan interaktion 

ger kunden möjlighet att förmedla sina åsikter och för organisationens del kan viktig feedback 

tas emot och behandlas för att med större grad av effektivitet kunna möta kundernas krav. 

3.2 Teoretisk syntes 

Genom integrerad marknadskommunikation som grund fungerar kunden som medelpunkt i 

verksamheten inom ett tjänsteföretag. Därmed är kundgruppens inställning gentemot 

organisationen avgörande för dess utveckling och överlevnad. Att skapa mervärden i koppling 

till sin grundprodukt har kommit att bli allt mer vanligt. Konsumenterna har i många 

avseenden ett brett urval med likvärdiga produkter att välja bland inför ett 

konsumtionstillfälle. För att framhäva sin produkt bland konkurrenternas är det därmed av 

stor vikt att ge konsumenten en högre grad av tillfredställelse i koppling till produkten. Dessa 

mervärden som adderas till produkten skapar den image och framhäver den företagskultur 

som organisationen önskar om de används på ett effektivt sätt. Därmed har känslomässiga 

värden blivit till en konkurrenskraftig metod för organisationen att skapa långsiktiga 
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relationer med kundgruppen utifrån. Detta kan fungera om de matchar eller överträffar 

kundgruppens förväntningar, i form av förväntad och upplevd service. Genom att skapa 

tydliga och attraktiva mervärden kan organisationen sticka ut i mängden och som följd bli 

framgångsrikt. 

Dessa mervärden når kundgruppen genom ett antal kanaler, exempelvis via word-of-mouth 

eller media. De från organisationen förmedlade budskapen kan vara av olika karaktär, så som 

planerade budskap, servicebudskap och produktbudskap. Beroende på genom exempelvis 

vilka medier och vid viken tidpunkt budskapen kommuniceras kan detta ha olika effekt på 

mottagarna.  

Den teori vi berör behandlar den ömsesidiga relationen organisation och kund emellan samt 

vilka eventuella effekter den kan medföra. För att undersöka hur pass väl budskapen 

förmedlas och huruvida de matchar kundgruppens förväntningar kommer ovanstående teori 

ligga till grund för en GAP-analys. 

3.3 Teoretisk referensram 

Syftet med denna uppsats är att jämföra mervärdeskapande som konkurrenskraftig faktor hos 

två av södra fjällregionens största skidanläggningar. I den teoretiska referensramen kopplar 

vi samman teorin med den empiriska undersökningen.  

 

Då Idre Fjäll och Lindvallen har en likvärdig grundprodukt, skidåkning, måste de särskilja sig 

från varandra på flera plan för att locka besökare till sin skidanläggning. Utöver liftsystemet 

och boende på anläggningen har flertalet extratjänster tillkommit som exempelvis 

restauranger, sportbutiker, skiduthyrningar samt ett utbud av andra aktiviteter än skidåkning. 

Den största konkurrenskraftiga förmågan anknyter främst till den känslomässiga relation som 

respektive anläggning kan skapa hos sin kundgrupp. För att kunna skapa en långsiktigt hållbar 

relation och skapa en lojal kundgrupp sker därför ett omfattande arbete med att skapa en 

företagsprofil, även kallad image, som målgruppen kan relatera till. Genom att stärka sitt 

varumärke skulle på så vis en skidanläggning kunna sticka ut i mängden. 

 

Arbetet med att stärka sitt varumärke och skapa relationer med kundgruppen kan ske på 

flertalet olika sätt. Bland annat kan organisationen själv välja vilka budskap som önskas 

förmedlas men även genom vilka medier de ska spridas. Beroende på viken art av budskap det 
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gäller kan olika medier ha en varierande grad av effektivitet. Därtill kan budskap som berör 

organisationen spridas utan dess kontroll. Även detta kan ske på flertalet olika vis där word-

of-mouth är ett vanligt förekommande sätt. Baserat på tidigare erfarenheter eller generella 

uppfattningar kan rykten spridas och på så vis skapa ett anseende, bra som dåligt. Detta är 

något som organisationen endast kan styra till det positiva genom att vara tydlig med vilka 

mervärden som konsumenten får i koppling till grundprodukten och se till så att dessa 

mervärden matchar konsumentens förväntningar. De ligger därmed i båda parters intresse att 

skapa en god relation med varandra.  

 

Internet som central del av samhället gör att många individers första kontakt med en vara eller 

en tjänst upplevs via en dator med Internet. För en skidanläggning som inrymmer många olika 

delar är det av stor vikt att alla bitar presenteras samt förpackas på ett pedagogiskt och 

övergripligt sett. Hemsidan bör därmed vara uppdaterad och ha ett brett innehåll för att 

leverera en god service till kunden. Denna kanal är en välanvänd sådan genom vilken en stor 

del av den potentielle skidresenären skapar sig en uppfattning om den verksamhet som äger 

rum på den aktuella skidanläggningen. Genom analysera innehållet på hemsidorna och 

analysera effektiviteten av denna kanal kan en bild skapas av huruvida detta är ett 

konkurrenskraftigt, mervärdesskapande medie. 

GAP-analysen behandlar förhållandet av de känslomässiga värden som skapas av 

organisationen och dess effekt hos målgruppen. Genom att använda ovanstående teori i 

koppling till GAP-analysen kan därmed skapas tolkningar av huruvida skidanläggningarnas 

önskade förmedlade mervärden stämmer överens med de förväntningar och den uppfattning 

som kundgruppen har. Genom Gap-analysen kan verkningsgraden och effektiviteten av 

förmedlade budskap mätas på flertalet olika plan hos både organisationen och konsumenten. 

Därigenom är det möjligt för organisationen att lokalisera områden med potential för 

utveckling och förbättring. Mervärdesskapande faktorer kan då utvecklas till att bli mer 

konkurrenskraftiga och eventuellt nya mer effektiva kanaler att skapa mervärden hos 

målgruppen.  
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4. Empiri 

I detta kapitel beskrivs den insamlad information vilken kommer att fungera som underlag för 

den senare analysen och slutsatsen. 

4.1 Empiriavsnitt för Idre Fjäll 

Här sammanställs insamlad information rörande Idre Fjäll. 

4.1.1 Beskrivning av Idre Fjäll 

År 1965 grundades stiftelsen Idre Friluftsanläggningar som senare skulle komma bli Stiftelsen 

Idre Fjäll. Stiftelsens huvudmål var att skapa tillväxt i en döende fjällbygd via satsningar på 

turism. 1967 började det därmed byggas på fjället och målet var att ha två liftar, tre 

slalombackar, två serveringsstugor och 20 uthyrningsstugor. Ett år senare invigdes 

fjällanläggningen av den dåvarande landshövdingen. Under samma år byggdes även 

skolhemmet om till hotell. 

Under efterföljande årtionde hände mycket i Idrebyggden. I och med att utförsåkningen ökade 

i popularitet och därmed också efterfrågan var Stiftelsen Idrefjäll tvungen att öka utbudet av 

liftar och nedfarter. Även byggdes verksamheten ut med serveringarna varav den ena blev till 

ett värdshus. 

1970-talet var en tid då det var vanligt att integrera konferenslokaler och kurslokaler i sin 

verksamhet. Många läroanstalter la sina vinterutbildningar i Idre vilket ledde till att även Idre 

by byggdes ut med logimöjligheter. Omsättningen ökade konstant och beläggningen på 

stugorna blev högre. Idreborna själva började i detta skede på eget initiativ bygga stugor och 

hyra ut rum. Detta bidrog till att den ökande turismen i Idre skapade möjligheter till sekundära 

sysselsättningar för lokalbefolkningen.  

Då verksamheten kom att bli större och kundantalet steg ökade även slitaget på nedfarterna. 

1979 byggdes därmed svenska fjällvärldens största snökanonanläggning som vid den tiden 

även var den största i Europa. Med den investeringen i ryggen kunde nu Idre Fjäll garantera 

snö under en längre period vilket bidrog till ett gott rykte. 

Bostadssituationen förbättrades ytterligare under 80-talet då det i slutet av årtiondet fans 5000 

bäddar. År 1982 byggde Idre Fjäll Europas första fyrstolslift vilket kom att följas av att det 
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kontinuerligt byggdes nya liftar under kommande år och 1994 byggdes även världens första 

tunnellift. Då Idre Fjäll ansågs vara en familjeanläggning byggdes verksamheten också ut med 

vad som skulle komma att kallas Barnens vinterland. Denne var tänkt till de allra minsta där 

det fanns fyra specialliftar för nybörjare. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet 

byggde Idre Fjäll svenska fjällvärldens största sporthall med möjlighet till bl.a. bowling, 

tennis, badminton och därtill en sammanlänkning med det redan befintliga inomhusbadet. 

Inomhusbadet fick dessutom en ny avdelning med äventyrsbad.  

Efter att sporthallen och centrumområdet var färdigt fanns inte längre några aktuella 

byggprojekt. Vid denna tidpunkt låg istället fokus vid att förbättra redan befintliga 

installationer och på att vidareutbilda personalen. 

Idre har i nuläget växt till sig från en investeringsvolym på 0 kr till nuvarande 367 mkr och 

antalet bäddar uppgår till cirka 6800 stycken. Även ett hotell har upprättats, Hotell Pillan, och 

en stor konferensstuga där Björn Dähli är aktivt inblandad. Hotell Pillan är det första hotellet 

någonsin på Idre Fjäll som tidigare enbart har fokuserat på självhushåll för sina gäster. Därtill 

har en skidstadion färdigställts med SM-standard för att kunna attrahera aktiva idrottsmän till 

anläggningen och kunna anordna större events på anläggningen. Även ett nytt liftkortssystem 

med handsfreefunktion har under de senaste åren installerats för utförsåkningen.19  

Det senaste stora projekt som pågår hos Idre Fjäll är kallat Tre Toppar. Detta är en plan med 

grund i att länka samman Idre Fjäll med en befintlig skidanläggning genom att bygga samman 

dem via en ny tredje anläggning belägen mitt emellan.20 Detta är ett projekt som i dagsläget 

ligger hos regeringen för godkännande då den icke befintliga anläggningen planeras att 

byggas på ett till viss del naturskyddat område. 

4.1.2 Intervju med Idre Fjälls personalchef, Calle Strömberg 

Efter genomförd intervju med Idre Fjälls personalchef, Calle Strömberg, fick vi reda på att 

återbesökartalet ligger på cirka 70-75 % från år till år. Han anser att detta har grund i att Idre 

Fjäll upplevs som en komplett skidanläggning med ett brett utbud av kringaktiviteter. 

Strömberg beskriver att en del av konceptet är att besökaren ska kunna lämna bilen vid stugan 

men ändå på ett enkelt sätt kunna ta sig dit den önskar. Idre Fjäll har en grundtanke där en del 

av den går ut på att besökaren ska kunna åka skidor både till och från stugan, av Idre Fjäll 

                                                
19 www.idrefjall.se/info.asp/id/8012 
20 www.idre3toppar.se/ 
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kallat �ski in ski out�. Boendet planeras så att den möjligheten ska finnas i så stor utsträckning 

som möjligt. 

 

Något som Strömberg ser som en styrka hos Idre Fjäll är att det finns backar i alla 

vädersträck. Därmed anser han att det alltid går att hitta platser som är i lä men ändå i den 

svårighetsgrad som önskas. Eftersom skidanläggningen är byggs kring ett fjäll uppskattar han 

att en barnfamilj känner sig �samlad runt anläggningen�. Med detta menar han att det är svårt 

att komma bort från varandra och bidrar på så vis till en ökad trygghetskänsla. 

 

Calle Strömberg anser att en del i att skapa långsiktiga relationer gentemot kundgruppen är att 

sträva efter återkommande personal från säsong till säsong samt att vara ett starkt varumärke. 

Genom att vara en stiftelse ser han två styrkor i detta arbete. Dels framhäver han avsaknad av 

externa investerare men även trygghet i soliditet. Utan externa investerare uteblir pressen på 

att anpassa verksamheten efter deras krav och deras val av metod för att sälja sin produkt till 

kundgruppen. Detta menar Strömberg skulle kunna hämma strävan efter att skapa en 

helhetslösning för Idre Fjälls besökare. 

 

Utöver grundtjänsten skidåkning menar Strömberg att Idre Fjäll önskar skapa en känsla av 

�positiva upplevelser i en avslappnad naturnära miljö� hos sina besökare. Detta ser han som 

mycket viktigt då han tror att kunden förväntar sig en hög servicenivå i alla lägen under 

vistelsen. Detta menar han har grund i att en gäst investerar cirka 15 000 � 25 000 kronor för 

en veckas semester och därmed är mycket mån om att få valuta för pengarna. 

 

För att skapa sig en så tydlig bild av vad målgruppen har skapat sig för intryck under vistelsen 

och vad som efterfrågas i verksamheten genomförs kontinuerligt återkoppling med den så 

kallade �fokus modellen�. Denna metod går ut på att besökaren vid hemkomst får svara på 

frågor angående vistelsen. Detta ger att Idre Fjäll får feedback från målgruppen veckovis. 

 

Utöver de i förväg bestämda svarsalternativen på vad Strömberg tror att deras besökare 

värderar högst vill han lägga till faktorer som relationer och pris. Generellt sett så är han 

övertygad om att det är en kombination av relationer, pister och logi som besökarna värderar 

högst. Långt ned på prioriteringslistan återfinns bland annat pris och uteliv. Han anser att ett 

brett utbud av uteliv inte är speciellt efterfrågat då majoriteten är bestående av barnfamiljer. 
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4.1.3  Empirisk undersökning på Idre Fjäll21 

Undersökningen genomfördes under vecka 1 på flertalet platser på Idre Fjälls skidanläggning. 

Det totala antalet tillfrågade uppgick till 50 individer av olika kön, ålder och nationalitet. 

Könsfördelningen bland de tillfrågade var förhållande vis jämn med 28 stycken män och 22 

stycken kvinnor. De mest representerade åldersgrupperna är 10-30 år och 30 år och uppåt 

vilka tillsammans står för 90 procent av de tillfrågade. Även inom ålderskategorierna föreblev 

utslaget jämnt fördelat mellan könen. Den generella totaluppfattningen som återfanns hos de 

tillfrågade gällande servicenivån hos personalen var att 96 procent ansåg den vara god eller 

bättre. Endast två individer fann servicenivån vara bristfällig. 

 

Den nationalitet som föreföll vara en stor majoritet var svenska medborgare. Denna grupp 

bestod av 46 individer. Av deltagarna i undersökningen hade de flesta bokat sin resa per 

telefon tätt följt av Internet. Endast en individ hade bokat semestern via en resebyrå. 

82 procent av alla tillfrågade hade besökt anläggningen tidigare. Vanligast förekommande var 

att anläggningens totalutbud lockade till vistelsen men även tillgängligheten och utbudet av 

pister återfanns som starka skäl. 

 

Utifrån de öppna frågorna svarade en stor majoritet att de var positivt överraskade av främst 

bemötandet av liftpersonalen vilken de även ansåg vara tillgängliga. Därtill var flertalet 

positivt överraskade av skidskolelärarna i den relation som uppstått. Även stugornas standard 

och att de var rena och fräscha föreföll vara en positiv överraskning, dock ej för lika många 

individer. 

 

Ett missnöje kunde avläsas bland annat i det bemötande som uppstod i reception och 

restaurang. Flertalet tillfrågade ansåg sig finna en viss avsaknad av service hos personal på 

dessa platser. En del i missnöjet med restaurangupplevelsen var att många individer ansåg att 

prisnivån och kvalitet på erhållen produkt inte var i fas med varandra. 

 

En viss negativ uppfattning berörde prioritetsvalet i uppöppnandet av skidbackar då alla pister 

inte var färdigpreparerade vid undersökningstillfället. Totalt var kapaciteten vid 

undersökningstillfället 27/34 öppna liftar och endast 28/42 öppna pister. Missnöjet låg vid att 

                                                
21 Bilaga 1, enkätfrågor ställda till besökare Idre Fjäll 
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alla lätta �nybörjarpister� var öppna men knappt några med högre svårighetsgrad. Även en 

viss avsaknad av hopp åt barn och ungdomar återfanns bland de tillfrågade. 

 

Det som den tillfrågade gruppen värderar högst hos en skidanläggning är totalutbudet tätt följt 

av utbudet pister. Endast ett fåtal individer ansåg att god logistandard, uteliv och 

restaurangutbud var de faktorer som värderades högst. Utfallet i undersökningen kan beskådas 

i figur 2 på sida 26. Där finns även Lindvallens utfall med. 

 

4.1.4 Hemsidestruktur hos Idre Fjäll22 

Idre Fjälls hemsida beskriver på ett utförligt och tydligt sätt Idre som fjällanläggning både 

sommartid och vintertid. Strukturen är enkel och pedagogiskt uppbyggd med menyer som gör 

det förhållandevis enkelt även för den ovana för Internetanvändaren. Upplägget generellt är 

tydligt och välstrukturerat där urvalet aktiviteter, boendeformer och nöjen beskrivs 

tillsammans med skidmöjligheterna. 

Till de positiva hör att det finns möjlighet till att förhandsgranska stugor och rum genom en 

360-graders bildvisning. Hemsidan är även utrustad med en aktivitetskalender för både 

sommar- och vintersäsongen. En webkamera bidrar till att göra det möjligt för användaren att 

i realtid beskåda väderförhållanden och ta del av en väderleksrapport för att kunna skapa sig 

en tydligare bild av vilka förutsättningar som ges. 

Undermenyerna däremot är bristfälliga och innehållslösa. Användaren vägleds via omvägar 

till slutdestinationen. Även bokningen online är bristfällig och otydlig vilket gör detta moment 

svårt att förstå sig på som ovan Internetanvändare. 

                                                
22 www.idrefjall.se 
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4.2 Empiriavsnitt för Lindvallen 

Här sammanställs insamlad information rörande Lindvallen. 
 

4.2.1 Beskrivning av Lindvallens skidanläggning 

Sälenfjällens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den första kända turistresan till Sälen 

gjordes av Carl von Linné år 1734. År 1928 kom en järnväg till sälen att bli färdigställd vilket 

gav en ökad möjlighet för turism i regionen. 

En person som såg potential i orten var norrmannen J W Clüwer. Han uppförde ett hotell på 

ett av fjällen och påsken 1937 checkade de första gästerna in på Sälens högfjällshotell. Under 

samma period byggdes även en bilväg fram till hotellet. J W Clüwer var en pionjär och efter 

honom kom fler anläggningar att byggas i Sälen.  

Lindvallens skidanläggning startades av Elisabet och Bertil Lind vilka öppnade det första 

hotellet som invigdes 1961. År 1967 färdigställdes den första skidbacken i Lindvallen och vid 

det tillfället fanns endast en skidlift att nyttja. 

1986 färdigställdes Sportcentret i Lindvallen med bad, bubbelpooler, sportbutik, 

skiduthyrning och café. Under följande år skulle flertalet investeringar ske i anslutning till 

Lindvallens skidanläggning. Bland annat byggdes fler backar, en skiduthyrning startades och 

en konferenslokal uppfördes. 

Anläggningen ingår numer i en stor koncern, Skistar, som även äger flertalet andra 

skidanläggningar i både Sverige och Norge. I denna koncern ingår inte Idre Fjäll. Lindvallen 

är idag en stor anläggning i Sälen och är sammanlänkat med Högfjällets skidanläggning. 

Sammanlagt har de totalt 58 pister och 47 liftar. Detta ger en kapacitet på 42400 

personer/timme vilket gör Lindvallen till en av de största anläggningar i norden. 

Lindvallens signum är den jättestora snögubbe som byggs på toppen av Gustavsbacken varje 

år. Anläggningen inriktar sig främst på barnfamiljer och det bjuds på många aktiviteter för de 

allra minsta skidåkarna. På anläggningen finns i nuläget fyra barnområden varav ett räknas 

som nordens största barn- och nybörjarområde. Även då Lindvallen främst inriktar sig på 

barnfamiljer erbjuds ett brett utbud av nöjesliv för de övriga besökarna, med bland annat 
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restauranger, barer och klubbar. Till vintersäsongen 05/06 byggs även ett nytt 

aktivitetsområde för hela familjen med värmestugor, grillkojor och roliga aktiviteter för barn.  

Boendet i Lindvallen utgörs av flertalet stugor av varierande standard. Dessa förmedlas både 

av Lindvallen men även privata aktörer. Därtill finns även ett amerikainfluerat 

lägenhetshotell, Ski-lodge, med 122 bäddar. En del av dessa är sviter där både bastu och 

jacuzzi erbjuds. Var besökaren än bor i Lindvallen så är det inte långt mellan mataffär, pist, 

boende och restauranger då allting är uppbyggt runt tre torg: Gustavstorget, Snötorget och 

Sälfjällstorget. Kring torgen återfinns bland annat skiduthyrning, restauranger och 

aktivitetscentrum. 

4.2.2 Intervju med Lindvallens anläggningschef, Urban Jansson23 

Efter intervju med anläggningschefen Urban Jansson har vi fått klart för oss att många av dem 

som besöker Lindvallen är återbesökande barnfamiljer. Procentuellt är det ca 75-80% årligen 

som återvänder från föregående säsong. Lindvallens budskap att locka barnfamiljer är i högsta 

grad tydligt och går genom hela organisationen: �vi har en affärsidé, vi skall skapa 

barnfamiljens bästa skidupplevelser, genom enkelhet och personligt engagemang�. Det är inte 

bara i Lindvallen som de vill skapa minnesvärda skidupplevelser utan i hela Skistar 

koncernen. För att bygga starka och långsiktiga relationer mellan kunden och anläggningen 

sattsar de på medarbetarna som är på plats. Skidskolan är ett praktexempel där starka och 

långsiktiga relationer med besökaren byggs. 

 

Fördelarna med att tillhöra en koncern är flera, inte bara genom en ekonomisk trygg faktor 

utan även innovativt om de vill prova nya saker på anläggningarna räcker det med ett test på 

en ort och inte alla. Nackdelen inom en koncern som de kan se på fler ställen är att alla vill ha 

störst del av kakan rent ekonomiskt, för att påvisa att just sin anläggning är bäst. 

 

Det är viktigt att hålla en hög servicenivå, Lindvallen ser sin service metaforiskt som en 

pyramid, där botten utgör grunderna till exempel att lifterna fungerar. Sedan kommer den 

nivån som många andra ser som toppenskiktet av service, artighet leenden etc. Lindvallen har 

tagit detta vidare till ytterligare en nivå, att vid möten med gäster bjuda till extra mycket som 

till exempel vid driftstopp i knappliften för barn sätta igång en lek för att hålla barnens humör 

                                                
23 Bilaga 4, Intervju med Urban Jansson anläggningschef Lindvallen 
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på topp. För att återkoppla och undersöka kunders/besökares uppfattningar om anläggningen 

använder sig Lindvallen av två typer av metod. 

 

Den ena undersökningen görs av ett norskt bolag som heter Polyti search. Den genomförs på 

följande sätt. Vid ett par tillfällen under åter bjuds ett antal individer in till intervju. Dessa 

individer tar upp eventuella problemställningar och utifrån detta skapas frågor som flera 

individer får svara på. Den andra undersökningen som kallas för �måltavlan� fungerar på så 

vis att besökare får efter sin vistelse besvara frågor gällande till exempel servicen via e-post. 

Dessa svar sammanställs och därefter arbetar chefer i samverkan med ledningen igenom 

svaren. 

 

4.2.3 Empirisk undersökning på Lindvallens skidanläggning24 

Undersökningen genomfördes under vecka 1 år 2006 på Lindvallens skidanläggning där den 

ägde rum på flertalet platser. Könsfördelningen i undersökningen visade sig var 

förhållandevis jämn med 26 män och 24 kvinnor inkluderade. Nationaliteten har bestått av 

övervägande svenskar med 38 svenskar mot sju danskar, en norsk och fyra övriga 

nationaliteter. Utifrån tidigare givna åldersgrupperingar blev utslaget 12 stycken svarande i 

åldern 0-17 år, 25 svarande i åldern 18-30 år samt 13 stycken i ålderskategorin 30 år och 

äldre. 

 

I undersökningen har 36 personer svarat att de tidigare besökt anläggningen, medan 

resterande individer besökte anläggningen för första gången. Tillgängligheten sätts i fokus för 

majoriteten vid val av skidanläggning då 27 personer valde detta alternativ. 20 personer anser 

att fjällets utformning och själva åkningen är det som känns viktigast och tre personer finner 

att anläggningens totalutbud är av högsta prioritet. 

 

På frågan hur de hade bokat resan svarade 35 personer att de bokat �på annat sätt�, det vill 

säga inte via Internet, per telefon eller via en resebyrå. Detta kan tolkas att individen inte själv 

har bokat utan ex. bor hos bekanta och släktingar. Internetbokningen stod för fyra stycken 

bokningar medan telefonbokningen stod för totalt 11 bokningar. 

 

                                                
24 Bilaga 2, enkätfrågor ställda till besökare Lindvallen 
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Gällande de öppna frågorna om anläggningens service, fann vi tre stora kategorier där 

människor var mycket positivt inställda till att anläggningen hade en snabbmats restaurang, 

McDonalds.  Även att personalen i skiduthyrningarna var snabba, proffetionella samt att 

liftpersonalen var trevlig och hjälpsam ansåg sig besökarna vara positivt överraskade av. 

De negativa aspekterna i anläggningens service var att nattlivet var lite väl smalt och att 

restaurangerna förvisso hade god mat men att prisnivån var aningen för hög. 

 

Det tillfrågades rörande besökarens inställning till den allmänna servicenivån hos personalen 

vilket visade sig vara mycket bra. 34 personer svarade på frågan att servicen var god, 13 

personer att den var mycket god och två personer hade uppfattningen att den var excellent. 

Endast en person var missnöjd med servicen hos personalen.  

 

Vad människor värderar högst på anläggningen är utbudet av kringtjänster. 17 personer 

svarade att kringtjänsterna var viktigaste och 14 personer tyckte att pisten var viktigast. 11 

personer tyckte att restauranger var viktigast och slutligen åtta personer tyckte att natt/barliv 

var av hög prioritet. 

4.2.4 Hemsidestruktur hos Lindvallen25 

Lindvallens hemsida är mycket lättnavigerad med tydliga menyer där en oerfaren 

Internetanvändare på ett enkelt sett kan skapa sig en bild över hur denne till exempel kan boka 

en stuga on-line eller se hur vädret ser ut i realtid. Huvudsidan ger besökaren generell bild av 

vad som finns att erbjuda på orten och klickas på någon länk bland menyvalen ges vidare 

information i flera steg. 

Skistar koncernens alla anläggningar använder sig av ett så kallat Skidirect-kort där ägaren 

kan ladda på sitt liftkort hemifrån och på så vis ha möjlighet att direkt bege sig ut i backarna 

då denne anländer på anläggningen. Skidirect-kortet ger på så vis ägaren möjlighet att slippa 

stå och köa. 

På hemsidan går även att boka semesterns alla delar, exempelvis transport till och från orten, 

hyrbil, boende och hyra av skidutrustning. Detta har den potentielle kunden även möjlighet att 

kunna betala av räntefritt under 6 månader. Lindvallen erbjuder hemsidebesökaren 
                                                
25 www.skistar.com 
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dagsaktuella väderleksrapporter och en webkamera där denne kan beskåda de dåvarande 

förutsättningarna. 

En brist på lindvallens hemsida är att den saknar sökfunktion för att ännu lättare kunna hitta 

den information som kunden kan tänkas eftersöka. Dock väger den till stora delar tydliga 

strukturen upp detta. 
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5. Analys 

I detta kapitel tolkas empirin från tidigare avsnitt utifrån de tidigare givna metoder och 

teorier.  

5.1 Analys av Idre Fjäll26 

Denna analys baseras på utslaget i den enkätundersökning som genomförts på Idre Fjälls 

skidanläggning under vecka 1. Undersökningen är genomförd på slumpmässig basis där 

individer har tillfrågats på flertalet olika platser på fjällanläggningen för att försöka fånga hela 

spektrat av besökare. 

 

Bland de högre åldersgrupperna är det även där förhållande vis jämn fördelning. Detta kan 

dels begränsa utslaget på undersökningen då barn och ungdomars åsikt inte balanseras mot de 

högre ålderskategorierna. Däremot kan utifrån åldersfördelningen med större säkerhet avläsas 

en tydligare bild av varför denna destination väljs då dessa individer med sannolikhet i större 

utsträckning planerar, bokar och betalar resan. De flesta bokningarna skedde per telefon och 

över Internet. 

 

Undersökningen påvisar att den stora majoriteten består av återkommande gäster och att dessa 

främst är av svensk härkomst under vecka 1. Detta kan till viss del ha grund i att kring 

nyårshelgen skulle många stugägare vistas i regionen för att spendera nyårshelgen med familj 

och vänner. Majoriteten av de tillfrågade ansåg även att servicen på Idre Fjäll vara god till 

mycket god generellt sett. 

  

Totalutbudet på anläggningen är en starkt bidragande faktor till att valet föll på att besöka Idre 

Fjäll för majoriteten av de tillfrågade. Genom att ha ett brett utbud av aktiviteter kan familjer 

där en eller flera parter inte kan åka skidor få möjlighet att hitta på andra aktiviteter. Ett brett 

utbud med aktiviteter kan på så vis tillfredställa en familj på flertalet olika sätt. Att antalet 

kringaktiviteter prioriteras högt kan ha grund i att många mindre barn inte orkar eller kan åka 

en hel dag och då efterfrågas andra alternativa aktiviteter. 

 

                                                
26 Bilaga 1, enkätfrågor till besökare Idre Fjäll 
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Därefter kommer tillgänglighet och utbud av pister som starka anledningar även dem. Detta 

förefaller i våra ögon te sig naturligt då en barnfamilj kan tänkas vilja minimera den 

nödvändiga sträcka de måste spendera i ett transportmedel samt att de anpassar semestern till 

stor del efter barnens behov.  

 

Många av de tillfrågade svarade att de var positivt överraskade av bemötandet hos bland annat 

liftpersonal och skidskolelärare. Dessa ansågs vara trevliga, tillmötesgående och framförallt 

tillgängliga. Detta anser vi att Idre Fjäll ska se som en kraftig styrka då dessa parter positivt 

inverkar på gästens dagliga tillvaro på anläggningen. Dessa anser vi även ha möjlighet att 

kunna vända en negativt inställd gäst till en nöjd eller vise versa då de under dagen kommer i 

kontakt med gästen och genom den relationen har möjlighet att påverka. Dessa individer kan 

med stor sannolikhet vara de anställda som besökaren kommer haft mest kontakt med under 

vistelsen. 

 

Att flertalet besökare ansåg sig vara positivt överraskade över att det var så pass rent och 

fräscht i stugorna ser vi som en viktig aspekt i att ge kunden ett mervärde. En sådan aspekt 

kan ha stor inverkan på besökarens totalupplevelse under vistelsen på anläggningen då detta 

är ett av de första intryck som besökaren får av anläggningen. 

 

Uteliv och restaurangutbud prioriteras lågt av många deltagare i undersökningen. Detta kan 

till viss del ha grund i att föräldrar inte har samma möjlighet att gå ut på krogen och att det är 

mer kostnadseffektivt för en barnfamilj att laga många av sina mål mat själva i stugan då en 

skidsemester är kostsam aktivitet i sig för en barnfamilj. Även login kom långt ner på 

prioriteringsordningen. Detta kan bero på att den stora majoriteten inte besöker en 

fjällanläggning för att spendera tid inomhus. Till detta så prioriterades barnvänligheten i 

backarna högt.  

 

Negativa intryck som framkom ur undersökningen var att flertalet ansåg att de fick ett mindre 

bra bemötande i receptionen och restauranger runt om på anläggningen. På motsvarande vis 

som ovan ges en del av första intrycket av anläggningen då besökaren med stor sannolikhet 

möter receptionen i ett tidigt skede som exempel vid incheckning. Gällande restaurangerna 

beskrevs ett missnöje bestående av en kombination mellan bemötandet och prisläge i 

förhållande till erhållen produkt.  
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Något som flertalet fann vara en negativ upplevelse var prioritetsordningen på preparering av 

pister. Flertalet vuxna, mestadels män, påpekade ett missnöje att alla gröna och blå backar (de 

lättaste och mest barnvänliga) var öppna men knappt några alls med högre svårighetsgrad. De 

hade dock förståelse till viss del att på grund av skidanläggningens profil prioriterades de 

mest barnvänliga backarna främst. Vi anser dock att detta kan leda till att vissa av Idre Fjälls 

besökare väljer en annan skidanläggning inför nästa. Även frånvaro av hopp till barn och 

ungdomar var en åsikt som framfördes av flera parter. Vid tidpunkten för undersökningen 

fanns inga hopp alls att utnyttja. 

 

En aspekt att ta i hänsyn är att bokningar via Internet föreföll vara näst intill lika vanligt som 

att boka per telefon trots att Idre Fjälls hemsida var bristfällig angående bokningsförloppet. På 

hemsidan finns dock god utvecklingspotential. Främst rörande användarvänligheten och 

bokningsprocessen finns flertalet åtgärder att tillgå. Med en mer genomtänkt och lätthanterlig 

hemsida ökar sannolikheten att potentiella fjällresenärer kan boka sin resa via den kanalen. 

Dessutom kan det bidra till att denne därigenom kan skapa sig en tydligare bild av 

verksamheten på vilken förväntningarna till viss del byggs upp. 

5.1.1 Analys av undersökningen på Idre Fjäll 

Följande GAP-analys följer en kronologisk ordning och diskuterar utifall det återfinns ett 

eventuellt gap någonstans. Underlaget för denna analys baseras på den genomförda intervjun 

med Calle Strömberg, personalchef på Idre Fjälls skidanläggning, och utfallet från de 

tillfrågade besökarna på anläggningen. 

 

Gap 1. Att se om lednings uppfattning om kundens förväntningar stämmer överens på den 

förväntade service som kunden har. Kunden är här direkt påverkad av word-of-mouth men till 

störst del av tidigare erfarenheter.  

Ur ledningens syn på service, måste den fungera på alla områden då en gäst lägger mellan 15-

25000: - för en vecka. På Idre Fjäll finns inga specifika ideologier hur det ses på service, utan 

den ska bara vara 100 % i alla avseenden. Kunderna tyckte dock att bemötandet i restaurang 

och reception var negativt, gästerna hade förväntat sig mer. Ute i backen saknades det hopp 

och priser i restaurangen tyckte gästerna var dyra i förhållande till det denne fick. 

Här stämmer inte Idre Fjälls mål om att servicenivån ska vara 100procentig i alla lägen. Detta 

kan bero på att en felaktig information av marknadsundersökning och efterfrågeanalyser eller 

feltolkad information angående förväntningarna eller en obefintlig efterfrågeanalys.  
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Gap2. Att se huruvida ledningens uppfattningar om kundens förväntningar stämmer med de 

översättningar av uppfattningar om kundförväntningar till specialiserad tjänstekvalitet. 

Som återkoppling gör Idre Fjäll en undersökning kallad �fokus modellen�. Här får gästerna 

besvara frågor rörande bland annat service. Undersökningen görs veckovis vilket innebär att 

ledningen får feedback varje vecka. I och med detta kan Idre snabbt åtgärda fel och brister 

som kan tänkas ha uppkommit. Detta är inget som direkt upplevs av besökaren eftersom 

han/hon oftast kommer tillbaka först nästa år. Men undersökningen är självklart av vikt för 

kommande gäster. 

Gap3. Att se huruvida översättningar av uppfattningar om kundförväntningar till 

specialiserad tjänstekvalitet stämmer med hur tjänsteleveransen inklusive kontakter före och 

efter. 

Idre Fjälls undersökningar med �fokus modellen� verkar ge en god avkastning, då 70-75 

procent är återkommande gäster på anläggningen. Det kan vara ett tecken på att 

implementeringar av förbättringar ägt rum kontinuerligt och att de lyckas ta till sig denna 

information på rätt sätt. 

 

Gap4. Tjänsteleveransen inklusive kontakter före och efter, marknadskommunikation till 

kunderna. 

I detta GAP kan avläsas att Idre Fjäll strävar efter att få en tydlig återkoppling från sina 

tidigare besökare. Genom den så kallade �fokus modellen� bollas frågor mot besökaren. Detta 

för att lära sig av och vidareutvecklas med besökarnas intryck och erfarenheter som 

grundstomme. För att undvika negativa erfarenheter är det av stor vikt för organisationen att 

det som förmedlas till den blivande besökaren ger en tydlig och korrekt bild av vad 

verksamheten har att erbjuda. Att även ge personalen en tydlig introduktion inför sina tjänster 

där mervärdena som dessa ska sprida vidare inom organisationen förtydligas. Detta för att 

minska felmarginalen som skulle kunna uppstå då personalen är osäker på hur de ska agera i 

olika situationer. 

 

Gap5. Att se hur den upplevda servicen stämde överens med den förväntade servicen. 

Innan individen besöker en ny destination byggs flera förväntningar upp. Släkt och vänner 

berättar hur trevligt/otrevligt de hade och hur bra/dåligt allt var, så kallad word-of-mouth 

kommunikation. Sen kan även tidigare erfarenheter spela in som till exempel ett eventuellt 

tidigare besök med reflektion över de dåvarande upplevelserna. Gästerna på Idre Fjäll var 
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positivt överraskade av hur rent och fräscht det var i stugorna. Gästerna upplevde även att de 

som jobbade utomhus på anläggningen, skidlärare och liftpersonal gav ett väldigt trevligt 

bemötande. 

5.2 Analys av Lindvallen27 

Av de 50 tillfrågade personerna blev utfallet en väldigt jämn könsfördelning. Bland 

deltagande individer visade sig svensken vara klart överrepresenterad bland nationaliteterna. 

Detta kan till viss del ha grund i att undersökningen genomfördes strax efter jul och nyår då 

det skulle kunna vara vanligt för stugägare att spendera tid i regionen. Många av de tillfrågade 

hade vid något eller flera tillfällen besökt Lindvallens skidanläggning tidigare. Detta skulle 

även det kunna tolkas på ovanstående sätt, att det är stugägare som årligen spenderar högtider 

i sportstugan. 

 

Varför valde människor just att besöka Lindvallens skidanläggning? De två 

överrepresenterade svaren i undersökningen var att tillgängligheten var väldigt viktig samt 

själva åkningen det vill säga pisternas kondition och utformning. Utbudet av kringtjänster 

prioriteras inte lika högt. Endast tre svarande anser detta vara en viktig faktor i valet av 

skidanläggning. Vi tror valet på tillgänglighet blev överrepresenterat till stor del på grund av 

att människor med mindre barn inte vill sitta i en bil några längre sträckor. Lindvallen är 

barnvänligt och ligger i förhållande till andra skidanläggningar närmre större städer. 

 

På frågan hur de tillfrågade hade bokat resan fick vi ett överrepresenterat svar där �annat sätt� 

var det vanligast förekommande. Majoriteten av de tillfrågade hade där med ej bokat sin 

vistelse via Internet, per telefon eller via en resebyrå.  Detta tror vi har grund i att dessa 

individer kan vara inneboende hos släkt och vänner på anläggningen. 

 

I två av frågorna lämnades utrymme för den tillfrågade att svara fritt på huruvida det var 

något under vistelsen som hade överraskat positivt alternativt negativt. Flertalet individer var 

mycket positiva till att McDonalds snabbmatsrestaurang fanns i direkt anslutning till backen, 

då det inte fanns många andra billiga alternativ till lunchmat. Ungdomar var här en majoritet 

men även barnfamiljer tyckte att restaurangen var ett bra substitut till att bege sig till den 

hyrda lägenheten för att bre smörgåsar eller laga mat. Människor var även positivt inställda 

till den service som gavs vid skiduthyrningen. Snabbt, effektivt och smärtfritt var 
                                                
27 Bilaga 2, enkätfrågor till besökare Lindvallen 
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beskrivningar som vi fick höra genom samtalen. Skiduthyrningen ansågs vara väl strukturerad 

och personalen bakom disken var väldigt kunniga. Uthyrningen fick även komplimanger för 

att agera snabbt och ge en god service på samma gång. Även liftpersonalen fick mycket 

beröm för trevligt bemötande och hjälpsamhet. 

 

Frågan som rörde missnöje kring Lindvallen, var väldigt begränsad. De rörde mestadels 

nöjesutbud och aktiviteter under dygnets senare timmar som vissa besökare kände var lite 

magert. Restaurangpriserna var också en sak som flera personer reagerade på. Maten var för 

dyr för i förhållande till vad som besökaren fick på tallriken. 

 

De individer som tillfrågats hade en positiv uppfattning gällande servicen på anläggningen. 

Somliga ansåg den vara mycket god och vissa till och med excellent. Vi ser betyget som de 

tillfrågade gav Lindvallen som ett bra resultat, ett resultat som ledningen ska beskåda med 

stolthet. Pisten och aktiviteterna runtomkring backarna är väldigt viktiga. Skiddagen börjar kl. 

åtta och slutar i regel kl. 15.00 (förutom då det är kvällsåkning). Vid kl. 15.00 tar afterskin vid 

och sen ges det utrymme för att hitta på massor av aktiviteter, för den som nu orkar det. 

5.2.1 Analys av undersökningen på Lindvallen 

Underlaget för detta resultat baseras på den genomförda intervjun med Urban Jansson, 

anläggningschef på Lindvallens skidanläggning, och utfallet från de tillfrågade besökarna på 

anläggningen. 

 

Gap 1. Att se om lednings uppfattning om kundens förväntningar stämmer överens på den 

förväntade service som kunden har. Kunden är här direkt påverkad av word-of-mouth men till 

störst del av tidigare erfarenheter.  

Ur ledningens synvinkel ser de service och mervärde metaforiskt som en pyramid. 

Grundtjänsten själva liften och pisten måste fungera, tider ska hållas för öppnande och backar 

ska prepareras. Vidare uppför �servicepyramiden� kommer mervärde, att tjänsten som kunden 

använder levereras med ett leende eller på ett trevligt sätt. Slutligen, högst upp i pyramiden 

levereras tjänsten med ett mervärde och �det lilla extra�. Ledningen finner det är viktigt att 

hela pyramiden tillämpas. Vissa Besökarna tyckte att utelivet var för smalt, och att 

restaurangerna hade för höga priser. Det finns enligt undersökningen brist på nattliga 

aktiviteter, ett gap existerar Lindvallen fyller inte ut �pyramidens� botten, och tillhandahåller 

grundtjänsten. Gällande restaurangens priser     
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Gap2. Att se huruvida ledningens uppfattningar om kundens förväntningar stämmer med de 

översättningar av uppfattningar om kundförväntningar till specialiserad tjänstekvalitet. 

Med tyngdpunkt vid den återkoppling som Lindvallen gör hos sina gäster efter deras vistelse 

på anläggningen kan de arbeta utifrån kundgruppens intryck och preferenser. Viktigt är att 

organisationen tar till sig av både de positiva och negativa aspekter som kundgruppen kan 

bära på. Med detta som grund kan verksamheten skapa sig en bild av kundens förväntningar 

före, under och efter deras vistelse och formas utefter dessa. Viktigt är att den input som 

ledningen får från kundgruppen vidareförmedlas till berörda parter som kommer i kontakt 

med denne och kan finna nya vägar att skapa mervärden. 

 

Gap3. Att se huruvida översättningar av uppfattningar om kundförväntningar till 

specialiserad tjänstekvalitet stämmer med hur tjänsteleveransen inklusive kontakter före och 

efter. 

Utifrån detta perspektiv anser vi att Lindvallen måste ha skapat sig en förhållandevis tydlig 

bild av kundgruppens förväntningar i ett tidigt skede. Detta med grund i att Lindvallen har ett 

återbesökarantal på 75-80 procent som kommer tillbaks till anläggningen från säsong till 

säsong. Detta tyder på enligt oss att arbetet med att finna vägar att samla input från besökarna 

har kommit långt utan att för den sakens skull säga att det inte finns nya sätt att utforska. 

 

Gap4. Tjänsteleveransen inklusive kontakter före och efter, marknadskommunikation till 

kunderna. 

Utvecklingspotential för att få tydligare input om hur kundgruppen tycker och tänker skulle en 

effektivare dialog med personal som har kundkontakt genomföras. Denna personal kan då 

dela med sig av sina erfarenheter och bidra till att marknadsavdelningen och beslutfattarna får 

ett bredare spektra av info att basera sina strategier på. Detta fungerar även omvänt och ger att 

om en tydlig dialog förs där beslutsfattarna och marknadsavdelningen förmedlar kundens 

förväntningar till den personal som har direkt kundkontakt blir lättare att matcha eller 

överträffa dessa förväntningar. 

 

Gap5. Att se hur den upplevda servicen stämde överens med den förväntade servicen. 

Innan individen besöker en ny destination byggs flera förväntningar upp. Släkt och vänner 

berättar hur trevligt/otrevligt de hade och hur bra/dåligt allt var, s.k. word-of-mouth. Sen kan 

även tidigare erfarenheter spela in så som ett eventuellt tidigare besök med reflektion över de 
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dåvarande upplevelserna. Det gap vi har hittat här är ett positivt gap, gästerna har uttryckt 

glädje över snabbmaten ute i backen. Den informationen hade de kanske inte fått av bekanta, 

eller så var inte restaurangen byggd under tidigare besök. 

Besökarna har i undersökningen klagat på höga restaurangpriser, men vi ser inte det som en 

utebliven affär. Att äta ute är generellt dyrt oavsett var du befinner dig, barnfamiljen som 

besöker anläggningen kanske inte har för vana att äta ute hemma, men unnar sig på semestern 

att göra det, därför kanske den reflektionen. 
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Internet stod för en liten del av bokningssätten för Lindvallens resenärer. En fördel med 

hemsidan är dock att den är lättöverskådlig och informativ vilket kan bidra till att den 

potentielle besökaren kan skapa sig en tydlig bild av vad anläggningen har att erbjuda. 

Utmaningen ligger därmed hos organisationen att skapa en så korrekt beskrivning av 

anläggningen som möjligt för att kunna matcha gästens förväntningar vid ett besök. 
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av ovanstående teori och empiri. 

 
Figur 2, Författarnas tabellredovisning av enkätundersökning 
 

1. Kön Man 
Kvinna 

28 
22 

26 
24 

2. Ålder 13-17 år 
 
18-30år 
 
30-  år 

5  (2 Män 3 Kvinnor) 
21 (13 Män 8 
Kvinnor) 
24 (13 Män 11 
Kvinnor) 

12 (4 män 8 Kvinnor) 
25 (14 Män 8 
Kvinnor) 
13 (8 Män 5 Kvinnor) 

3. Nationalitet Svensk:   
Norsk:   
Dansk:   
Tysk:   
Annat:   

46 
0 
2 
2 
0 

38 
1 
7 
0 
4 

4. Tidigare besökt 
anläggningen? 

Ja 
Nej 

41 
9 

36 
14 

5. Varför föll valet 
 på just denna  
destination? 

Servicenivån:  
Åkningen:  
Totalutbudet:   
Tillgänglighet: 

3 
13 
20 
14 

0 
20 
3 
27 

6. Hur bokade ni resan? Internet:  
Telefon:  
Resebyrå:  
Annat:  

19 
27 
1 
3 

4 
11 
0 
35 

7. Är ni positiv överraskad av 
ngt. gällande  
anläggningens service? 

 -trevlig och 
tillgänglig  
liftpersonal 
-skidskolelärarna 
-rent och fräscht i 
stugorna 

-Förloppet vid 
skiduthyrningen  
gick fort och smidigt 
-trevlig och hjälpsam  
liftpersonal 
-Bra med Mc Donalds 
i backen 

8. Är ni missnöjd med    
något gällande  
anläggningens service? 

 � Bemötandet i 
reception  
    och restaurang 
� Hopp, var är dom? 
� Pris i restauranger i  
förhållande till 
produkt 
� Prioritering av 
preparering  
   i nivå på pister 

-Höga 
restaurangpriser 
-Utelivet sågs smalt  
 gällande utbudet 

9. Vad är ditt helhetsintryck        
gällande servicenivån  
hos personalen? 

Bristfällig:  
God:  
Mycket god: 
Excellent:  

2 
24 
17 
7 

1 
34 
13 
2 

10. Vad värderar ni högs på en 
skidanläggning som denna? 

God logi:  
Pisterna:  
Antalet 
kringtjänster/aktiviteter:   
Restaurangutbud:  
Utelivet:  

2 
19 
 
25 
3 
1 

0 
14 
 
17 
11 
8 
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I detta kapitel presenteras resultatet för att besvara syftet med uppsatsen vilket är att jämföra 

mervärdeskapande som konkurrenskraftig faktor hos två av södra fjällregionens största 

skidanläggningar. 

 

Med enkätundersökningarna som grund anser vi att det finns brister hos båda anläggningar i 

skapandet av mervärden. Främst utifrån den aspekt att besökare hos både Idre Fjäll och 

Lindvallen anser att prisnivån är väl hög i förhållande till den produkt som levereras, detta 

främst gällande restaurangerna på respektive skidanläggning. 

 

Besökarna på Idre Fjäll är i stor utsträckning positivt överraskade av bemötandet hos 

personalen. Detta skulle kunna ha grund i att Idre Fjäll eventuellt ger sina anställda en 

gedigen introduktion på anläggningen där mervärdesskapande är en viktig del som framhävs. 

Främst hos Idre Fjäll efterfrågas en helhetslösning hos kundgruppen där ett brett utbud av 

aktiviteter utöver skidåkningen önskas. Detta är något som ledningen är väl införstådd i. Calle 

Strömberg på Idre Fjälls personalavdelning anser att det är av stor vikt att i alla lägen ge en 

100 procentig service. 

 

Hos Lindvallens skidanläggning skiljer det sig dock en aning. Enligt Urban Jansson så 

efterfrågas en helhetslösning även hos deras målgrupp. Vår enkätundersökning styrker dock 

inte det påståendet. Detta ser vi utifrån den grunden som ett område att kunna skapa en 

djupare inblick i. 

 

Utifrån vårt perspektiv är Idre Fjäll och Lindvallen verksamheter med känslomässiga värden 

som produkt. Därmed ter det sig naturligt i våra ögon att för dessa skapa mervärden genom att 

tillgodose kundens behov och gärna försöka överraska på ett positivt sätt. Utifrån vår mening 

tenderar både Idre Fjäll och Lindvallen att vara väldigt måna om att skapa mervärden för sina 

besökare och lyssnar noga på kundgruppens åsikter för att ständigt förbättras.  

 

Genom att noggrant välja vad som ska kommuniceras och även genom vilka kanaler detta ska 

ske kan anläggningarna med olika effektivitet stärka sitt anseende. Beroende på budskapets 

art kan detta resultera i både goda och negativa följder. Oplanerade budskap är det enda 

organisationen inte kan styra över. Detta ger att anläggningarna måsta vara mycket måna om 

att de budskap som kan kontrolleras används på mest verkningsfulla sätt. 
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Då två undersökningar genomförs kontinuerligt med tydlig uppföljning gör det att arbetet med 

att matcha kundens förväntningar underlättas väsentligt för Lindvallen. Att döma av detta är 

det faktum att Lindvallen får impulser från sina tidigare besökare från två håll medan Idre 

Fjäll endast får det från ett håll. I vår mening påvisar därmed Lindvallen en kraftig och 

framförallt tydlig strävan efter att ta till sig av kundgruppens åsikter för att i nästa skede 

eventuellt ha möjlighet att skapa mervärden utifrån de givna premisserna. Även om båda 

skidanläggningar är måna om att ta del av de tidigare besökarnas åsikter finns här klar 

potential att hitta nya vägar att gå. I vår undersökning finner vi att kommunikationen mellan 

skidanläggning och besökare är bristfällig på vissa plan. Detta kan tydligt påvisas i GAP-

analysen ovan. 

 

Genom att lägga tonvikten vid ett ständigt pågående arbete med att planera, implementera och 

återkoppla kan organisationer ständigt hitta nya vägar att tillfredställa eller överträffa 

kundernas förväntningar. En konstant strävan efter att hitta nya sätt och nya vägar att attrahera 

och inspirera gör att organisationen kan skapa sig en framträdande position på marknaden 

genom att leverera en produkt som ingen annan har. Mervärdesskapande som vi ser det är ett 

ständigt pågående arbete där det konstant gäller att läsa av kundgruppens inställning och 

uppfattning. Den största konkurrenskraftiga potentialen hos bägge skidanläggningar som vi 

ser det är att framhäva enkelheten i interaktionen med besökarna, samt att påvisa sin 

anpassningsbarhet för att kunna göra sina besökare nöjda. 

 

Bägge anläggningar visar med ett stort antal återbesökare, att de lyckas skapa mervärden. 

Kunderna är nöjda och ett ömsesidigt utbyte äger rum. Detta är viktigt vid de oplanerade 

budskapen som tillexempel word-of-mouth. 

 

Genom analysera innehållet på hemsidorna och analysera effektiviteten av denna kanal kan en 

bild skapas av huruvida detta är ett konkurrenskraftigt, mervärdesskapande medie. Utifrån 

denna utgångspunkt baserar kundgruppen sina inköp dels på den fysiska produkten men väger 

även in de eventuella mervärden som kan komma att upplevas vid konsumtion. Kundgruppen 

skapar således ett högre engagemang i själva köpeprocessen. Det är i detta skede 

organisationen har stor påverkanskraft och har möjlighet att locka kunder till sin verksamhet 

genom att vara det alternativ på marknaden som levererar högst mervärde. 
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Att ha en bra hemsida är också väldigt viktigt då hemsidan eventuellt är den första kontakten 

med besökaren. Även då en skidanläggning inrymmer många olika fysiska delar och det är av 

stor vikt att alla dessa bitar presenteras och förpackas på ett pedagogiskt och överbegripligt 

sätt. Att vara tydlig, pedagogisk och hålla sig tekniskt uppdaterad är essentiellt. När en 

potentiell kund besöker hemsidan bör han/hon kunna få en övergripande bild av vad 

anläggningen har att erbjuda, som senare kan vara ett avgörande beslut för att boka sin 

vistelse just där. På senare tid har de flesta skidanläggningar en webbkamera som presenterar 

väderförhållandena i backarna i realtid. Detta är ett sätt att skapa mervärden, dock via en 

elektronisk väg. Det tekniska mervärde på hemsidorna enligt vårt tycke är de realtidskameror 

i backen och att det ges möjlighet till en 360 graders visning i den stuga besökaren eventuellt 

tänkt att boka. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel redovisas den slutsats vi har kommit fram till i denna uppsats utifrån vår 

frågeställning; Vilka faktorer är mervärdesskapande hos svenska skidanläggningar? 

I enighet med syftet som i denna uppsats är att jämföra mervärdeskapande som en 

konkurrenskraftig faktor har vi kommit fram till följande: 

• Helhetslösningar är efterfrågat och starkt mervärdesskapande enligt både 

skidanläggningarna och besökarna. 

• Ett högt prisläge kan försämra helhetsintrycket hos en besökare. Därmed finns i denna 

fråga utrymme för utveckling av mervärdesskapande. 

• Om det är liten eller ingen skillnad i kundens uppfattning mellan förväntad och 

upplevd tjänstekvalitet kan detta skapa mervärden. 

• Undersökningen påvisade att det är av stor vikt för organisationen att kontinuerligt 

med hög frekvens känna av impulserna från besökarna för att avläsa deras 

förväntningar. Först då kan organisationen arbeta med att matcha eller hels överträffa 

dem. 

• Personalens attityd och bemötande har i stor utsträckning en betydande roll i hur 

besökaren uppfattar anläggningens servicenivå. Genom att ha en välutbildad personal 

som har adapterat företagets värderingar kan mervärden i hög grad skapas. 

• Den potentiella kundens förväntningar kan påverkas av organisationen. Genom att 

välja vilken sorts budskap som ska förmedlas och vilka kanaler det ska spridas kan 

kundgruppen med varierande effektivitet bygga sig en uppfattning om verksamheten. 

På denna grund kan organisationen sedan skapa mervärden. 
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Bilaga 1: Enkätfrågor till besökare på Idre Fjäll, genomförd vecka 1. 
 

1. Kön 

• Män: 28 stycken 

• Kvinnor: 22 stycken 

 

2. Ålder 

• 13-17 Totalt: 5 stycken, Män: 2 stycken, Kvinnor: 3 stycken 

• 18-30 Totalt: 21 stycken, Män: 13 stycken, Kvinnor: 8 stycken 

• 30- Totalt: 24 stycken, Män: 13 stycken, Kvinnor: 11 stycken 

 

3. Nationalitet 

• Svensk: 46 stycken 

• Norsk: 0 stycken 

• Dansk: 2 stycken 

• Tysk: 2 stycken 

• Annat: 0 stycken 

 

4. Har du besökt anläggning tidigare? 

• Ja: 41 stycken 

• Nej: 9 stycken 

 

5. Varför föll valet på att besöka just denna destination? 

• Servicenivån: 3 stycken 

• Åkningen: 13 stycken 

• Totalutbudet: 20 stycken 

• Tillgänglighet: 14 stycken 

 

6. Hur bokade ni resan? 

• Internet: 19 stycken 

• Telefon: 27 stycken 

• Resebyrå: 1 stycken 

• Annat: 3 stycken 
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7. Är ni positivt överraskad av ngt. gällande anläggningens service? 

� Trevlig och tillgänglig liftpersonal 

� Skidskolelärarna 

� Rent och fräscht i stugorna 

 

8. Är ni missnöjd med ngt. gällande anläggningens service? 

� Bemötandet i reception och restaurang 

� Hopp, var är de? 

� Pris i restauranger i förhållande till produkt 

� Prioritering av preparering i nivå på pister 

 

9. Vad är ditt helhetsintryck gällande servicenivån hos personalen? 

• Bristfällig: 2 stycken 

• God: 24 stycken 

• Mycket god: 17 stycken 

• Excellent: 7 stycken 

 

10. Vad värderar ni högst på en skidanläggning som denna? 

• God logi: 2 stycken 

• Pisterna: 19 stycken 

• Antalet kringtjänster/aktiviteter: 25 stycken 

• Restaurangutbud: 3 stycken 

• Utelivet: 1 stycken 
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Bilaga 2: Enkätfrågor till besökare på Lindvallens skidanläggning, 

genomförd vecka 1.  
1. Kön 

• Män: 26 stycken 

• Kvinnor: 24 stycken 

 

2. Ålder 

• 13-17 Totalt: 12 stycken, Män: 4 stycken, Kvinnor: 8 stycken 

• 18-30 Totalt: 25 stycken, Män: 14 stycken, Kvinnor: 11 stycken 

• 30- Totalt: 13 stycken, Män: 8 stycken, Kvinnor: 5 stycken 

 

3. Nationalitet 

• Svensk: 38 stycken 

• Norsk: 1 stycken 

• Dansk: 7 stycken 

• Tysk: 0 stycken 

• Annat: 4 stycken 

 

4. Har du besökt anläggning tidigare? 

• Ja: 36 stycken 

• Nej: 14 stycken 

 

5. Varför föll valet på att besöka just denna destination? 

• Servicenivån: 0 stycken 

• Åkningen: 20 stycken 

• Totalutbudet: 3 stycken 

• Tillgänglighet: 27 stycken 

 

6. Hur bokade ni resan? 

• Internet: 4 stycken 

• Telefon: 11 stycken 

• Resebyrå: 0 stycken 
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• Annat: 35 stycken 

 

7. Är ni positivt överraskad av ngt. gällande anläggningens service? 

� Förloppet vid skiduthyrning gick fort och smidigt 

� Bra med McDonalds i backen 

� Trevlig och hjälpsam liftpersonal 

 

8. Är ni missnöjd med ngt. gällande anläggningens service? 

� Utelivet ansågs vara väl smalt till utbud 

� Höga restaurangpriser  

 

9. Vad är ditt helhetsintryck gällande servicenivån hos personalen? 

• Bristfällig: 1 stycken 

• God: 34 stycken 

• Mycket god: 13 stycken 

• Excellent: 2 stycken 

 

10. Vad värderar ni högst på en skidanläggning som denna? 

• God logi: 0 stycken 

• Pisterna: 14 stycken 

• Antalet kringtjänster/aktiviteter: 17 stycken 

• Restaurangutbud: 11 stycken 

• Utelivet: 8 stycken 
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Bilaga 3: Intervju med Calle Strömberg på Idre Fjälls 

skidanläggning, 060110. 
1. Vad är din funktion inom företaget? 

Personalchef, Calle Strömberg 

 

2. Hur stort är antalet återbesökare från år till år? 

Ca 70-75 % 

 

3. Varför anser du att många barnfamiljer väljer er anläggning som destination under 

vintern? 

En komplett anläggning (finns allt). Bilen kan stå hela veckan (liftnära boende och transporter 

på anläggningen). Bra skidåkning i alla väderstreck. Familjen känns samlad runt anläggningen 

(svårt att komma bort). 

 

4. Vad ser ni som era styrkor i arbetet för att skapa långsiktiga relationer gentemot 

kundgruppen? 

Starkt varumärke och återkommande personal. 

 

5. Vilka för-/nackdelar anser du med att vara en stiftelse gällande resurser för utveckling och 

utvecklingsmöjligheter av verksamheten? 

Trygghet i soliditet. 

Saknad av externa investerare. 

 

6. Utifrån att vara en familjeanläggning, vilka känslomässiga värden utöver grundtjänsten 

skidåkning önskar ni leverera till kundgruppen? 

Positiva upplevelser i en avslappnad naturnära miljö. 

 

7. Vad tror ni kunden förväntas av er under sin vistelse på anläggningen gällande 

serviceaspekten? 

Hög (bra) service i alla lägen, då man som gäst investerar ca 15 000 � 25 000:- för en vecka. 
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8. Har ni någon återkoppling/uppföljning av era besökares intryck och upplevda kvalitet på 

anläggningen? På vilket/vilka sätt om så är fallet? 

Vi arbetar med �fokus modellen� där gästerna vid hemkomst får svara på frågor ang. 

vistelsen, så vi vår feedback varje vecka. 

 

9. Vad tror du att era besökare värderar högst under sin vistelse? Rangordna. 

 

• Logi   3 

• Pisterna  2 

• Kringtjänster/aktiviteter 4 

• Uteliv  6 

• Restaurangutbud  5 

• Relationer  1 

• Pris   7 
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Bilaga 4: Intervju med Urban Jansson på Lindvallens 

skidanläggning, 060104. 
1. Vad är din funktion inom företaget? 

Anläggningschef Lindvallen och högfjället, och styr över anläggnings fyra huvuddelar som är 

fastighet, skidåkarna, lift och drift och skidskola/gästservice. 

 

2. Hur stort är antalet återbesökare från år till år? 

Ca 75-80 %, räknar man med är återkommande besökare. 

 

3. Varför anser du att många barnfamiljer väljer er anläggning som destination under 

vintern? 

Lindvallen har som affärsidé att �de vill skapa barnfamiljens bästa skidupplevelse, genom 

enkelhet och personligt engagemang�. Detta gäller inte bara just Lindvallen/Högfjället utan 

hela Skistarkoncernen, att man vill skapa minnesvärda vinterupplevelser. 

 

4. Vad ser ni som era styrkor i arbetet för att skapa långsiktiga relationer gentemot 

kundgruppen? 

Det människor som kan bygga relationen är det medarbetare som har mest kontakt med 

gästerna, dessa är text. de personer som arbetar i skidskolan, skidlärare men även andra 

människor på fält. Dessa medarbetare är de som har längst kontakt med besökaren och kan 

bygga upp bra relationer. 

 

5. Vilka för-/nackdelar anser du vara med att vara del av en koncern gällande resurser för 

utveckling och utvecklingsmöjligheter av verksamheten? 

Fördelar med att vara en del av en koncern är främst rena kronor och ören, men även att man 

kan knyta bra avtal med leverantörer, synergieffekt. Sedan är möjligheterna att prova nya 

saker på anläggningen bra. Den nackdel som kan ses är att alla i koncernen vill ha mest medel 

för att kunna utvecklas och bli bäst. 

6. Utifrån att vara en familjeanläggning, vilka känslomässiga värden utöver grundtjänsten 

skidåkning önskar ni leverera till kundgruppen? 

Själva relationen till varumärket, snögubben och vad det väcker för minnen för kunden. Annat 

en stor konkurrent för oss är på sätt och vis oss själva. Lindvallen måste hela tiden utvecklas 

från år till år för att kunna leverera ett mervärde. 
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7. Vad tror ni kunden förväntas av er under sin vistelse på anläggningen gällande 

serviceaspekten? 

Man ser servicen som en pyramid där grunden för att pyramiden ska stå stabilt är de 

grundtjänster som finns, t ex att liften fungerar. Toppen på pyramiden utgörs inte av det 

klassiska serviceminded tänkandet med t ex att le mot kunden och bemöta gäster artigt etc. 

Lindvallen ser på sin topp av denna pyramid att man ska ta servicen till en högre nivå, 

exempel om liften stannar i barnliften pga. driftstörningar så kan personen som sköter liften få 

barnen att sjunga en sång eller hitta på ngt roligt medan felet åtgärdas.  

 

8. Har ni någon återkoppling/uppföljning av era besökares intryck och upplevda kvalitet på 

anläggningen? 

Lindvallen har två typer av återkopplingar/undersökningar. Den ena undersökningen görs av 

ett norskt bolag som heter Polyti search. Den görs så här att man bjuder in under några 

tillfällen under året, personer till intervju. Dessa människor tar upp eventuella 

problemställningar och utifrån detta skapar man frågor som flera människor får svara på. 

Den andra undersökningen som kallas för �måltavlan� fungerar så att besökare får efter sin 

vistelse via mail besvara frågor gällande t ex service, svaren sammanställs och chefer och 

ledning arbetar igenom dessa. Svarsfrekvensen är så pass hög som 35 procent . 

 

9. Vad tror du att era besökare värderar högst under sin vistelse? Rangordna. 

 

• Logi 

• Pisterna 

• Kringtjänster/aktiviteter 

• Uteliv 

• Restaurangutbud 

 

Det är svårt att bara peka ut en av dessa, utan istället en kombination av Logi, Pist, 

Restaurang är det man ser som viktigast. Uteliv är något som kommer långt ner på listan, då 

som ovan nämnt målgruppen är barnfamiljer. 

 


