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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för problematiken kring marknadsföring av 
upplevelser. Detta genom att undersöka hur turismupplevelser av äventyrligt inslag 
marknadsförs av reseföretag och ta reda på vad det är för känslor man vill förmedla. I den 
teoretiska referensramen har vi tagit upp tidigare forskning som ska ge en djupare förståelse 
kring de två undersökningsområden, upplevelser och marknadsföring, som omfattar denna 
uppsats. Studien är en komparativ flerfallsstudie där vi har använt oss av en kvalitativ 
innehållsanalys samt en retorisk analys i analyserandet av vårt material. Det undersökta 
materialet består av marknadsföringstexter från reseföretags kataloger. Slutsatserna vi har 
kunnat fastställa är att samtliga företag berör de fem kriterier som berikar en upplevelse, men 
att de hade kunnat förtydligas. Vidare kan de strategier som används för att konkretisera 
tjänster på samma sätt användas på upplevelser. Slutligen kom vi även fram till att de 
retoriska reglerna till stor del har tillämpats i företagens marknadsföringstexter.    
 
Nyckelord: Äventyr, upplevelser, marknadsföring, reseföretag, textanalys   
 
Abstract 
The purpose of this thesis is to raise awareness of issues surrounding the marketing of 
experiences. This has been conducted by examining how tourism experiences of the 
adventurous kind has been promoted by travel companies and find out what kind of feelings 
they want to convey. In the theoretical framework we have considered earlier research that 
served to provide enhanced clarity and a deeper understanding of the two study areas, 
experiences and marketing, which are covered in this thesis. The study is of a comparative 
design with a multiple case study where we have used a qualitative content analysis and a 
rhetorical analysis in the analysis of our empirical material. The researched material consists 
of marketing texts from the travel companies’ directories. The conclusions that we have been 
able to establish is that all the researched companies have mentioned the five criteria that 
enrich an experience, but they could have been more clarified. The strategies used to make 
services more tangible can also be applied to experiences. Finally, we also conclude that the 
rhetorical rules have been largely applied in marketing texts.  
 
Key words: Adventure, experiences, marketing, travel companies, text analysis 
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1. Inledning 
 

”Djungeln genljuder av varningsläten, axishjortarna skäller och påfåglarna skriker. Tigern 
har gett sig ut på jakt. Vi sitter i vår jeep och spanar, solen sjunker och spänningen stiger.”1 

 
 
Ovanstående exempel är hämtat från Äventyrsresors hemsida och beskriver en tigersafari i 
Indien. Den här typen av målande beskrivningar har vi sett är vanligt förekommande i många 
reseföretags marknadsföringstexter om sina resmål och upplevelser. Vi har i denna 
undersökning velat titta närmare på hur reseföretag marknadsför en upplevelse, närmare 
bestämt en upplevelse av äventyrligt inslag. Ordet upplevelse i sig har under det senaste 
decenniet blivit populärt att använda vid marknadsföring, främst i och med att begreppet 
upplevelseindustrin har växt fram. Allt eftersom branscher och företag använder sig mer och 
mer av ordet upplevelser är det viktigt att veta vad det är som faktiskt sägs i texterna och på 
vilket sätt man använder orden som ska övertyga kunden om att köpa just deras upplevelse. 
Detta finner vi är extra intressant och viktigt inom turismbranschen, vars huvudsakliga 
”produkter” är just upplevelser. Hur marknadsförs något som är så subjektivt som en 
upplevelse? För att försöka svara på denna fråga har vi valt att titta på fem olika reseföretags 
marknadsföringstexter, både i kataloger och på hemsidor. 
 

1.1 Bakgrund 
Turismbranschen är idag en av världens största näringar. Människors vilja att resa och 
upptäcka går långt bak i tiden. Från 1600-talet till 1800-talets mitt betraktas det som kan 
liknas med modern turism ha börjat. Det var då de unga nordeuropeiska adelsmännen gav sig 
ut i Europa för att bilda sig, de så kallade grand tours.2 Vid 1800-talets mitt uppstod nya 
resemöjligheter i och med de nya transportmedel som uppkom; ångbåtstrafiken kom igång 
och när järnvägen började byggas ut fick människor större möjligheter att ta sig längre bort 
snabbare. Industrialismen medför också att fler får råd att resa och människor börjar resa inte 
bara för bildningens skull utan även för nöje och avslappning.3 Den moderna resebranschen 
anses ha bildats på 1840-talet av Thomas Cook, som började skapa resor i större skala med 
gruppresor. Gruppresor i sig var inte något nytt, men man hade inte tidigare sett den typen av 
resebyråverksamhet som Cook bildade.4 
I Sverige blev det två veckors lagstiftad semester 1938 som hade stor betydelse för den 
svenska turismen, dock hade detta inte någon inverkan på utlandsturismen då andra 
världskriget kom året därpå.5 Utlandsturismen kom inte igång ordenligt förrän 1951 då det 
skedde en viktig förändring för resebranschen när det infördes ytterligare en veckas semester. 
Fram till början av 70-talet rådde en stark tillväxt i Sveriges ekonomi som gav fler människor 
möjlighet att resa utomlands och charter blev en populär resform.6 Från mitten av 70-talet och 
framåt började fler och fler efterfråga alternativ till charterresandet. ”Ryggsäcksresenärerna” 
började dyka upp som ville upptäcka världen på egen hand, inte köpa färdiga paket. Som ett 

 
1 Äventyrsresor, http://www.aventyrsresor.se/ReseMeny/Asien/INT/, 2010-05-09 
2 Grinell, K., Att sälja världen, 2004, s. 98 
3 Kungliga biblioteket, http://www.kb.se/samlingarna/digitala/resor-tiderna/sverige/turismens/historia/, 2010-05-
09 
4 Ibid 
5 Grinell, K., Att sälja världen, s. 123 
6 Ibid s. 137 



alternativ till detta började den typ av företag som vi i denna uppsats ämnar undersöka bildas. 
Det skapades en marknad för dem som inte ville resa helt på egen hand och under en 
begränsad tid, men som ändå ville komma bort från turistströmmen och som Klas Grinell 
säger: ”uppleva mer”.7   
1999 etablerade KK-stiftelsen begreppet upplevelseindustrin i Sverige. Det har från början 
internationella rötter främst från Joseph Pine och James Gilmores bok (från samma år) The 
Experience Economy. KK-stiftelsens definition av begreppet lyder:  

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

förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon 
form”.8 

 
Turismen blir därmed en given del i denna industri då resor genererar upplevelser.  
Upplevelser är dock någonting som kunden själv måste vara med att skapa, det är ingen 
materiell produkt som kan skapas åt dig. Företagen hjälper enbart till med beståndsdelarna för 
att kunna skapa upplevelsen.  
Efterfrågan av upplevelser har ökat i och med vårt förändrade konsumtionsmönster.9 Vi har 
idag bättre ekonomi än förr och detta är en bidragande faktor till att människor vill och kan 
komma ut och uppleva världen, att exempelvis uppleva andra kulturer, då de har fyllt sina 
materiella behov.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns mycket skrivet om tjänstemarknadsföring och hur den ska nå ut till en målgrupp. Vi 
tycker dock att det finns ett hål i denna litteratur som avser att behandla hur man gör för att 
marknadsföra just upplevelser. Tjänstemarknadsföring har blivit en självklar del i 
marknadsföringsdisciplinen och det kan tyckas att reseföretag kan använda sig av detta. Precis 
som tjänsteföretag kämpar resebolag med att deras ”produkter” är immateriella, de går inte att 
testa på förhand. Enligt Pine och Gilmore bör man dock skilja på tjänster och upplevelser. Det 
förstnämnda är något som görs åt dig medan en upplevelse är du med och skapar själv10.  I 
likhet med detta skriver Tommy Andersson i sin artikel, The Tourist in the Experience 
Economy, att turistupplevelser inte kan köpas, de kan bara ta form i turistens sinne. Det är 
enbart turisten själv som kan ha någorlunda kontroll över upplevelsen. Upplevelseerbjudaren 
skapar enbart förutsättningarna för skapandet med resurser såsom flygbiljetter, hotell etc. 
Därefter är det turisten själv som med hjälp av dessa resurser skapar sin upplevelse.11 
 
Många resebolag erbjuder ofta resor till samma platser och marknadsföringen blir därför en 
viktig strategi för att vinna kunder. Beskrivningarna av resor och upplevelseskapande 
aktiviteter är en viktig hjälp för kunden vid valet av resa/reseföretag. Att veta hur upplevelser 
då marknadsförs är därför av stor betydelse för företagen. Liksom vid tjänster kan upplevelser 
inte testas på förhand, det går inte att förutse hur den kommer att bli eller hur olika människor 
kommer att uppleva något. Inom tjänstemarknadsföringen försöker företag lösa detta genom 
att göra tjänsten mer konkret. Frågan är om detta fungerar även för marknadsföring av 
upplevelser och hur företag marknadsför något så subjektivt som en upplevelse? 
 
                                                 
7 Ibid s. 199 
8 KK-stiftelsen, http://kks.se/upload/publikationsfiler/2008/116917_KKS_Boken.pdf, 2010-05-09 
9 Mossberg, L., Att skapa upplevelser – från ok till wow, 2003, s. 32 
10 Pine, J., & Gilmore,  J. H., The experience economy, 1999, s. 2 
11 Andersson, T. D., The Tourist in the Experience Economy, 2007 
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1.3 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för problematiken kring marknadsföring 
av upplevelser. Detta genom att undersöka hur turismupplevelser av äventyrligt inslag 
marknadsförs av reseföretag och ta reda på vad det är för känslor man vill förmedla. 
 

1.4 Frågeställningar 
• Hur beskrivs turismupplevelsen i företagens marknadsföringstexter? 
• Hur använder turistföretag sig av marknadsföringen för att göra turismupplevelsen mer 

konkret? 
• Vad är det för budskap och känslor man vill föra fram i sina texter? 
 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att endast undersöka företag som inriktar sig på äventyrsresor och som har sin 
utgångspunkt och grund i Sverige. De valda företagen (Rosa Bussarna, Läs & Res, 
Äventyrsresor, Kilroy travles och STA Travel) valdes därefter utifrån vilka vi har hört talas 
om tidigare. Vårt undersökta material är hämtat från reseföretagens kataloger samt en hemsida 
i det fall där katalog inte fanns. Vi har dessutom valt att begränsa oss till de texter som 
beskriver upplevelsen och inte ingen annan typ av text. 
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen består av sex delar med denna inledningsdel inräknad. I denna första del har vi 
presenterat ämnets bakgrund och fört en problemdiskussion som ledde fram till uppsatsens 
syfte och frågeställningar.  I nästföljande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som 
har delats upp i två delar, där tidigare forskning inom båda dessa områden läggs fram. I tredje 
delen redogörs uppsatsens forskningsstrategiska inriktning, design samt metod. Inledningsvis 
beskrivs den kvalitativa strategin följt av den komparativa designen. Därefter förklaras de 
valda metoderna; kvalitativ innehållsanalys och retorisk analys. Fjärde delen presenterar de 
utvalda företagen och deras kataloger som är materialet för föreliggande uppsats. Detta leder 
in till uppsatsens femte del där textmaterialet analyseras. Denna del är uppdelad efter 
uppsatsens frågeställningar och analyseras utifrån de valda metoderna för uppsatsens 
genomförande. Uppsatsen avslutas med en diskussion där de slutsatser som följt ur analysen 
presenteras. Vidare i denna del ges också förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Då vår undersökning tar upp två skilda områden, upplevelser samt marknadsföring, finner vi 
det relevant att titta på tidigare forskning inom båda dessa. Litteraturen är dock inte en 
fullständig redogörelse för forskning inom varje område, men den utgör en del av det vi finner 
mest väsentlig för denna undersökning. Vi menar att för att kunna undersöka hur upplevelser 
marknadsförs behövs en förståelse för vad en upplevelse och ett äventyr egentligen är.  
   

2.1 Äventyr och upplevelser 
Äventyr är ett lockande ord för många människor och har olika betydelser för varje enskild 
individ. Vissa accepterar att äventyrsupplevelser är något som kan köpas och levereras av 
professionella företag som en turismprodukt. För andra är detta helt otänkbart och kan då inte 
räknas som äventyr. Idag erbjuder dock många marknadsförare och entreprenörer 
äventyrsupplevelser som säljs i säkra kontrollerade paket till en stor marknad. Att enbart 
lägga till ordet äventyr framför sina turismprodukter, menar Peter Varley, är ett modernt sätt 
att marknadsföra sina produkter. Därefter går han in på den teoretiska betydelsen för vad 
äventyr innebär. Varley återkopplar till Mortlocks forskning om äventyrets fyra faser: Lek, 
äventyr, gränsäventyr och fara. Lek står för den nivå där personen fungerar långt under sin 
förmåga; lågt engagemang i form av känslor, skicklighet och koncentration. Det finns ingen 
rädsla för fysiska skador och upplevelsen brukar beskrivas som ”trevlig”, ”kul”, ”tråkig” eller 
”slöseri med tid”. Andra fasen, äventyr, innebär att personen känner att den har kontroll över 
situationen och använder sig av kunskaper och erfarenheter för att lösa ett problem. 
Upplevelsen kan ske i en främmande och eventuellt farlig miljö varför personen kan känna en 
lätt oro. Detta steg har stor betydelse i förberedelserna för ett äventyr eller resa. Lärande ingår 
ofta i den här fasen då personen inte behöver koncentrera sig på livshotande faktorer i 
omgivningen. Gränsäventyret är det som brukar benämnas ”det är där det händer”. Personen 
känner sig inte helt i kontroll över situationen och rädsla för fysisk eller psykisk skada uppstår 
ofta. Dock känner personen att med koncentration och ansträngning kan denne lösa 
situationen och undvika olycka. Fasen har ett starkt inslag av osäkerhet och det kan antingen 
bli en väldigt lyckad upplevelse eller totalt misslyckad. Den sista fasen, fara, ligger långt 
utanför individens kontroll eller kunskap. Det finns olika typer av fara, allt från mindre 
psykiska eller fysiska skrubbsår till allvarligare skador och i värsta fall döden. Det kan uppstå 
lärande av stort värde men det kan också leda till att personen aldrig mer vill delta i en sådan 
resa igen. Varley tar därefter upp att de fyra viktiga inslag som återkommer i 
äventyrsupplevelsen: risk, ansvar, osäkerhet och engagemang. Han menar också att det är just 
dessa inslag som brukar utelämnas i undersökningar av de färdigpaketerade äventyr som 
företag säljer. Som ett exempel beskrivs ett forsränningsäventyr där kunderna upplever en 
känsla av risk men inte behöver ta ansvar för sin egen säkerhet, då denna ligger på de som 
anordnar forsränningen. Osäkerheten och risken minskar också då kunden tar för givet att 
guiden känner till floden så pass väl att inget skall kunna hända.12 
 
Pine och Gilmore menar att produkter och tjänster i allt högre grad är standardiserade, vilket 
får som konsekvens att priset är den avgörande faktorn vid beslut av köp då det är det enda 
som skiljer produkterna/tjänsterna åt. Att skapa upplevelser blir då ett sätt att ta sig ut från 

                                                 
12 Varley, P., Confecting Adventure and Playing with Meaning: The Adventure Commodification Continuum, 
2006  
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priskonkurrensen, att istället kundanpassa produkter/tjänster.13 Pine och Gilmore menar dock 
att så småningom finns risken att även upplevelser blir standardiserade vilket kan leda till att 
kunder får känslan av ”been there, done that”.14 Vidare skiljer författarna på produkter, 
tjänster och upplevelser med beskrivningen att produkter är gripbara, tjänster är immateriella 
och upplevelser är minnesvärda. De menar att företag bör använda tjänster som en scen och 
produkter som rekvisita för att skapa upplevelser som engagerar kunden.15 Värdet av 
upplevelsen blir minnet, något man kan prata om långt efter att upplevelsen upphört. Att 
också engagera kundens fem sinnen gör att upplevelsen blir mer minnesvärd.16 Pine och 
Gilmore tar upp två viktiga dimensioner av kundens engagemang i upplevelsen som visas i en 
modell. Den första dimensionen motsvarar nivån av kunddeltagandet och den andra beskriver 
den miljömässiga relationen som förenar kunden med aktiviteten.  
 

 
Absorption 

 

 

 

 
Entertainment Educational 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Pine och Gilmores The Experience Realms17 

 

Den miljömässiga relationen tar upp absorption, som innebär att upplevelsen går in i kunden, 
och immersion, där kunden går in i upplevelsen. Absorption upptar de båda fälten 
underhållning som är passivt deltagande, exempelvis lyssna på musik, och lärande där 
kunden är aktiv. Vid eskapistiska upplevelser går kunden aktivt in i upplevelsen, till exempel 
spela på casino, medan vid estetiska upplevelser går denne in passivt i upplevelsen, 

                                                 
13 Gilmore, J. H. & B. Pine II, J., Beyond Goods and Services, 1997 
14 Pine, J., & Gilmore,  J. H., The experience economy, 1999, s 165 
15 Ibid s. 11-12 
16 Ibid s. 59 
17 Ibid s. 30 
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exempelvis att blicka ut över Grand Canyon eller besöka ett konstmuseum.18 De rikaste 
upplevelserna är de som berör alla de fyra fälten och Pine och Gilmore menar också att det är 
då som den mest engagerande transformationen uppstår.19 Transformation innebär att kunden 
önskar en personlig förändring/utveckling genom upplevelsen. En upplevelse pågår under en 
begränsad tid medan transformationen varar även när upplevelsen är över.20 En 
transformation kan inte tillverkas och levereras, företagen kan enbart guida kunden till 
transformation. Det går inte att tvinga någon till att förändras, det är något som sker och 
skapas inom individen.21 Pine och Gilmore menar att det inte är en äkta transformation såvida 
det inte är något bestående och för att kontrollera detta menar de att företagen bör följa upp att 
kunderna verkligen uppnår transformation. Denna fas är något som företagen tycker är svårast 
och ofta misslyckas med.22 
 
Poulsson och Kale diskuterar i sin artikel hur upplevelser skapar värde för konsumenten. De 
menar, i likhet med Pine och Gilmore, att upplevelser skiljer sig från tjänster då en tjänst gör 
något åt dig, exempelvis en hårklippning, medan en upplevelse gör något med dig, 
exempelvis underhåller, lär eller engagerar. De ger också en definition för vad en kommersiell 
upplevelse är: 
 

”An engaging act of co-creation between a provider and a consumer wherein the consumer 
perceives value in the encounter and in the subsequent memory of that encounter.”23 

 
För att en upplevelse ska få meningsfull betydelse måste en eller flera av dessa intryck och 
känslor uppfyllas: personligt relevant, vara ny, överraskande, lärande eller engagerande. Ju 
fler av dessa som uppfylls desto starkare blir upplevelsen.24 Personlig relevans syftar till 
individens inre tillstånd av upphetsning, aktivering och beredskap för att påbörja en specifik 
upplevelse. Det påverkar också graden av engagemang i upplevelsen. Nyhetsprincipen 
innebär att människor i hög grad attraheras av att hitta något som är nytt och annorlunda. I 
utformningen av lämpliga överraskningar i upplevelsen bör upplevelseleverantören försöka ta 
reda på kundernas förväntningar. Lärandet bidrar till en rikare upplevelse när utmaningen och 
kundens kompetens är hög och i balans, när det är personligt relevant och när inlärningsmiljön 
är under kontroll av den som upplever något. Det är också då som lärandet leder till 
engagemang. Engagemang är även något som Pine och Gilmore framhäver som viktigt. Det 
räcker inte enbart att underhålla kunden, man måste få dem att engagera sig också. Genom att 
aktivt involvera kunden kan dennes engagemang i upplevelsen öka.25 
 

2.2 Marknadsföring av det immateriella 
Då vi inte har funnit någon tidigare forskning för hur en upplevelse görs mer konkret har vi 
valt att titta på forskning om tjänstemarknadsföring för att se om dessa strategier även går att 
tillämpa på upplevelser. Traditionellt har marknadsföringsteorier baserats på att sälja fysiska 
produkter. De senaste årtiondena har dock tjänstemarknadsföring börjat uppmärksammas, då 

                                                 
18 Ibid s. 31-35 
19 Ibid s. 180 
20 Gilmore, J. H. & B. Pine II, J., Beyond Goods and Services, 1997 
21 Pine, J., & Gilmore, J. H., The experience economy, 1999, s. 177 
22 Ibid s. 180 
23 Poulsson, S. H. G., & Kale, S. H., The Experience Economy and Commercial Experiences, 2004, s. 270 
24 Poulsson, S. H. G., & Kale, S. H., The Experience Economy and Commercial Experiences, 2004 
25 Ibid 
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det blivit en snabbt växande marknad.26 Svårigheten med dessa typer av ”produkter” är att de 
är immateriella, de går inte att på förhand se eller prova. Marla Staffords artikel, Tangibility in 
Services Advertising: An Investigation of Verbal versus Visual Cues, tar upp fyra strategier för 
hur marknadsföringen kan göra tjänster mer påtagliga:  
• Visualisering: med hjälp av bilder och beskrivningar skapas en mental bild hos kunden 

om tjänstens fördelar.  
• Association: Företaget använder sig av igenkännande symboler för tjänsten som, 

exempelvis objekt eller personer. 
• Fysisk representation: I denna strategi används påtagliga element. Strategin liknar 

associationsstrategin med skillnaden att det inte nödvändigtvis behöver vara 
igenkännande element eller symboler. 

• Dokumentation: tjänsten beskrivs med tydliga fakta, exempelvis statistik och diagram.27 
 

Vi har också valt att ta med Bo Bergströms beskrivning av olika budskap i kommunikation. 
Däremot återkommer vi till hur man för fram sitt budskap på ett övertygande sätt i nästa 
kapitel under rubriken Retorisk analys. Bergström tar bland annat upp två typer av budskap: 
instrumentella och relationella. Instrumentella budskap används för att lyfta fram en konkret 
vara eller tjänst med särskiljande egenskaper och dessa egenskaper skall lyftas fram som 
verktyg för att lösa ett problem åt kunden.28 Relationella budskap däremot används för att 
lyfta fram produkter och tjänster som saknar särskiljande egenskaper. Budskapet syftar då till 
att produkten eller tjänsten ska ge en positiv och förhöjd känsloupplevelse. Det skapar en 
relation, istället för problemlösande verktyg, mellan produkt och kund som bygger på 
emotionella känslor. Det relationella budskapet förs fram på ett icke-dramatiskt berättande 
sätt, som skapar upplevelse och reflektion, förändrar attityder. Det relationella budskapet ska 
lova: sensorisk belöning, intellektuell stimulans, en önskvärd livsstil, socialt gillande.29  

                                                 
26 Stafford Royne, M., Tangibility in Services Advertising: An Investigation of Verbal versus Visual Cues, 1996 
27 Ibid  
28 Bergström, B., Effektiv visuell kommunikation, 2004, s. 74 
29 Ibid s. 80 
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3. Metod 
 
Precis som Alan Bryman framhåller är det viktigt att först och främst inse distinktionerna 
mellan strategi, design och metod. Strategi rör den forskningsstrategiska inriktning som 
forskaren väljer för sin studie och som exempel på forskningsstrategier kan nämnas 
kvantitativ och kvalitativ.30 Enligt Bryman innebär forskningsdesign “en ram för insamling 
och analys av data” där flera olika varianter finns, såsom experimentell, tvärsnittsdesign, 
longitudinell design, fallstudie och komparativ design.31 Forskningsmetod ska inte förväxlas 
med att vara samma som forskningsdesign. Forskningsmetod är den teknik som valts inom 
den valda ramen för forskningen (m.a.o. forskningsdesignen) för insamling av empiriskt 
material.32 
 

3.1 Val av strategi, design och metod 

3.1.1 Kvalitativ forskningsstrategisk inriktning 
Genom att vi har valt att utföra vår studie ur en kvalitativ forskningsstrategisk inriktning 
innebär det att vi syftar till att undersöka och förklara hur marknadsföringstexterna ser ut och 
vilka egenskaper de har.33 Utöver den generalisering om att kvalitativ forskningsstrategi 
innebär mer ord än siffror finns tre stycken karaktäriserande särdrag som skiljer denna från 
kvantitativ strategi:34 

• Induktion som innebär att man samlar in empiriskt material, för att sedan analysera det 
för att kunna visa på samband mellan materialet och teorin som forskningsramen 
består av.35 

• Hermeneutisk (tolkande) kunskapsteoretisk ståndpunkt. Undersökningen avser i och 
med denna ståndpunkt att förklara och förstå den miljö, eller som i vårt fall texterna, 
så som de ser ut.36 

• Konstruktivistiskt ontologiskt synsätt. Vilket innebär att definitioner av företeelser 
varierar beroende på vilken situation eller tolkningsram man utgår från. Därför 
definieras dessa utifrån teorins definitioner.37 

 
Genom att använda dessa tre särdrag kommer vi att kunna se samband, analysera och förklara 
marknadsföringen av turismupplevelser inom resebranschen. Den induktiva synen stödjer den 
situation vi står inför i denna undersökning där litet forskning om ämnet har genomförts 
tidigare. Därför finns för lite information sedan tidigare att bygga hypoteser på som går att 
pröva i en studie. När det råder brist på teori är det därför befogat att se samband och förklara 
förhållningssätt till undersökningens urval med hjälp av den tidigare forskningen som vi anser 
vara relevant för detta ämne.  
 

                                                 
30 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, s. 42 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, 2004, s. 272 
34 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, s. 249 - 250 
35 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, 2004, s. 277 
36 Ibid s. 190 
37 Ibid s. 140 
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Den valda forskningsstrategin innebär också ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket betyder 
att man har en skiljd uppfattning jämfört med den positivistiska, nämligen att 
samhällsvetenskapens studieobjekt skiljer sig från dem i den naturvetenskapliga.38 Således 
betraktas den sociala kontexten med ett utifrånperspektiv. På så sätt kan forskaren sätta sig in 
i och beskriva hur medlemmarna av en samhällsgrupp tolkar sin omgivning.39 Detta 
förhållningssätt förklarar vi mer ingående under rubriken Hermeneutik. 
 
Att anta ett konstruktivistiskt synsätt inom den samhällsvetenskapliga forskningen innebär att 
“den sociala världen och dess kategorier inte är något yttre i förhållande till oss utan byggs 
upp och konstitueras i och genom samspelet”.40 Därför vill vi poängtera att resultaten som vi 
kommer fram till inte innebär att dessa är allmängiltiga för alla typer av 
marknadsföringstexter av turismupplevelser utan att det istället endast är gällande i vår 
specifika undersökning. Vidare menar Bryman att verkligheten såsom vi uppfattar den till stor 
del är en social produkt skapad av oss människor. Diskussionen om huruvida upplevelser är 
socialt konstruerade (och därmed föränderliga) eller inte ligger nära den om kultur som “kan 
ses som en ‘blivande’ verklighet som ständigt konstrueras och rekonstrueras”.41 
 

3.1.2 Hermeneutik 
Att granska något hermeneutiskt innebär att läsaren är medveten om att sin förförståelse för 
ämnen, tidigare erfarenheter och upplevelser påverkar det sättet som denne tolkar texter på. 
Det betyder att läsaren inte nödvändigtvis tolkar vad textens författare försöker att säga utan 
texten kan tolkas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter som läsarens har.42 Detta är 
även någonting som Per-Johan Ödman vidareutvecklar i sin bok, Tolkning, förståelse, 
vetande: Hermeneutik i teori och praktik, där han skriver att åsikter kan förändras då man 
ständigt samlar nya intryck och erfarenheter. Därför bör man kunna se på ny information på 
ett tydligare sätt då man har skapat sig en större helhetssyn med hjälp av sina nya insikter.43 
Bryman framhåller dock att granskaren ska förhålla sig till efter hur författaren har menat att 
texten ska uppfattas.44 
 
Ödman påpekar att de hermeneutiska vetenskaperna används för att hitta meningar med 
texter. Detta görs genom att studera helhetens olika mindre beståndsdelar eftersom det är de 
som tillsammans skapar helheten. De mindre beståndsdelarna kan var för sig betyda en sak, 
men i ett sammanhang skapar de en helt annan mening.45 Bryman menar att textanalyser av 
kvalitativ art ska tolkas med försiktighet då de är känsliga för det sammanhang som texten har 
skapats.46 Det är därför ett kritiskt hermeneutiskt synsätt bör tillämpas för att skapa en 
koppling mellan förståelsen av texten utifrån författarens perspektiv och utifrån det sociala 
och historiska perspektiv som texten skapades i.47  
 

                                                 
38 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, s. 25 
39 Ibid s. 29 
40 Ibid s. 32 
41 Ibid s. 31 
42 Bergström, G. & Boréus, K., Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, s. 
26 
43 Ödman, P., Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, 1994, s. 36 
44 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 371 
45 Ödman, P., Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, 1994, s. 78-79 
46 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 370 
47 Ibid s. 371 
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3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Komparativ design 
För vår studie har vi valt komparativ design som vår valda forskningsram, detta eftersom den 
vanligen används för att beskriva en företeelse.48 Den komparativa metoden ger genom 
jämförande av olika fall inom samma särart, bättre förståelse för aktuella sociala företeelser. 
Marknadsföring av upplevelser genererar social företeelse i form av deltagande, vilket genom 
denna jämförande analys sinsemellan kan ge oss klarhet över reseföretagens val av texter i 
dess marknadsföring. En komparativ design vid en kvalitativ undersökning antar strukturen av 
en flerfallsstudie. Bryman menar att det genom komparering av flera fall synliggör teoriers 
hållbarhet, samt även kan ge forskaren nya idéer gällande utveckling av teorier. Den 
komparativa metodens grund är enligt Bryman att få fram de undersökta fallens gemensamma 
samt särskiljande drag, vilka sedan ska vara utgångspunkten för analys och konstaterande.49 
 

3.3 Forskningsmetod 

3.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Innehållsanalys är en flexibel metod som kan användas i olika sammanhang där information 
ska undersökas. Den uppkom först under 1950-talet då man studerade masskommunikation.50 
Det finns olika definitioner av vad en innehållsanalys är och en av dessa är att det är ”en 
forskningsteknik som gör det möjligt att återskapa och dra giltiga slutsatser från texters 
kontext”.51 I en kvalitativ innehållsanalys beskrivs textens innehåll, genom att exempelvis 
dela in innehållet i olika typer av kategorier och sedan studera dessa. De olika typer av 
undersökningar som görs syftar till att ta reda på vad det är som texten säger.52 I vårt syfte att 
ta reda på hur upplevelser marknadsförs av reseföretag passar alltså den här typen av analys 
in. 
 
Inledningsvis samlar man in information och avgränsar sig. I vårt fall har vi valt att studera 
kataloger från fyra olika reseföretag som säljer äventyrsresor samt en hemsida för det företag 
som inte har någon katalog. Därefter väljer man ut vilken del av materialet som kan tänkas ge 
resultat och i vårt fall är dessa de avsnitt som beskriver resan. Det betyder att vi endast har 
analyserat de texter som beskriver resan på ett mer övergripande sätt snarare än en 
beskrivning av en specifik aktivitet. Vidare bestämmer man sig för vad det är man ska söka 
efter och hur det ska dokumenteras.53 
 
I artikeln Content Analysis beskriver Marilyn White och Emily Marsh proceduren för en 
innehållsanalys på ett liknande sätt, nämligen genom att dela upp texten i olika bitar för att 
sedan analysera dessa separat. Denna metod påminner om den tidigare beskrivna men lägger 
vikten på att klassificera dessa olika bitar för att sedan kunna kategorisera dem.54 Nedan har 
vi skapat en tabell för att förtydliga vilka kategoriord vi har valt för att besvara våra 
frågeställningar. Dessa kategoriord grundas på den tidigare forskning som vi har nämnt i 
                                                 
48 Denk, T., Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, 2002, s. 8 
49 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, s. 69-70 
50 White Domas, M. & Marsch E., E., Content Analysis: A Flexible Methodology, 2006 
51 White Domas, M. & Marsch E., E., Content Analysis: A Flexible Methodology, 2006, s. 27, egen översättning 
52 Bergström, G. & Boréus, K., Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, s. 
44-51 
53 Ibid 
54 White Domas, M. & Marsch E., E., Content Analysis: A Flexible Methodology, 2006 
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tidigare kapitel. Det bör nämnas att vi under analysens gång är öppna för eventuellt andra 
kategorier som kan tänkas framgå i texterna. 
 
 

Frågeställning Kategori och ursprung 

Risk 

Ansvar 

Osäkerhet 
Utifrån Varleys resonemang kring 

äventyret 

 

Transformation 

Kundanpassad 
Pine och Gilmores beskrivningar av 

upplevelsens betydelse och effekter 

 

 

 

 

Hur beskrivs turismupplevelsen i företagens 

marknadsföringstexter? 

 

Personligt relevant 

Ny 

Överraskande 

Lärande 

Engagerande 
Poulsson och Kales beståndsdelar av 

vad en upplevelse bör innehålla 

 

 

Hur använder turistföretag sig av 

marknadsföringen för att göra 

turismupplevelsen mer konkret? 

 

Visualisering 

Association 

Fysisk representation 

Dokumentation 
Staffords strategier vid marknadsföring 

av tjänster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Tabell 1: Analystabell. Tabellen visar vilka kategoriord som ingår i den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

3.3.2 Retorisk analys 
Retorik innebär förmågan att övertyga människor och består enligt Aristoteles av tre olika 
beståndsdelar för att göra detta: logos, pathos och ethos. Logos betyder att det är den del av 
texten som talar till läsarens förstånd och tänkande, medan pathos syftar till det som berör 
läsarens känslor. Den sistnämnda beståndsdelen, ethos, är författarens egen trovärdighet.55 
                                                 
55 Ekström, M. & Larsson, L., Metoder i kommunikationsvetenskap, 2006, s. 151 & 154 
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Vi kommer i vår studie att studera våra valda marknadsföringstexter utifrån dessa 
beståndsdelar. I boken Metoder i kommunikationsvetenskap av Mats Ekström och Larsåke 
Larsson behandlas även textens stil och exempel på detta är hur författaren använder sig av 
metaforer, visuella bilder och retoriska frågor.56 Retorisk analys är kritisk till sin natur och 
frågar inte enbart efter textens form utan efter hur texten fungerar i ett bestämt sammanhang. 
Retoriken handlar om att utveckla språkliga finesser, strategier och manipulationer. Ekström 
och Larsson ger ett exempel med en retorisk analys av reklam där man bland annat ställer sig 
frågorna ”tar man hänsyn till de retoriska reglerna som konstituerar en slående text eller 
bild?”, ”hur är texten disponerad och formulerad för att dra till sig uppmärksamhet?”, ”hur 
skapar man trovärdighet för produkten och företaget?”. För att besvara dessa frågor kan man 
använda sig av de klassiska retoriska reglerna och normerna för övertygande 
kommunikation.57 Dessa hjälpmedel kommer vi också att använda oss av för att studera 
texterna och slutligen besvara våra frågor.  
 
Genom att kombinera dessa två analysmetoder, kvalitativ innehållsanalys och retorikanalys, 
anser vi att vi kommer att kunna besvara våra frågeställningar på ett effektivt sätt. Genom 
kategorischemat kan vi bearbeta texterna likvärdigt mellan de olika företagen. Dessutom 
möjliggör kategorischemat att vi tvingas förhålla oss till rätt typ av text dvs. bara information 
som rör just upplevelser, och ingen annan typ av information som exempelvis rör företaget. 
Genom att använda kvalitativa metoder har vi inte för avsikt att studera exempelvis hur 
många gånger någonting nämns utan istället fokuserar vi på innehållet då det är det som vi 
finner intressant för att besvara våra frågeställningar. För att tränga djupare in i analysen av 
dessa texter är retorisk analys ett bra hjälpmedel för att fördjupa sig i och skapa en förståelse 
för hur dessa marknadstexter utformas och vad det är som företagen lockar kunderna med. 
Genom dessa metoder kommer det att framgå hur företagen använder sig av fraser och 
föreställningar som de tror att kunderna kan tänkas ha, för att skapa ett attraktivt 
upplevelseerbjudande. 
 

3.4 Reflektioner kring uppsatsen 
Kvalitativ forskning brukar få kritik för att den är subjektiv. Detta därför att forskarens 
personliga förhållande till undersökningsobjektet samt de egna tolkningarna speglas i 
resultatet.58 Bryman betonar även svårigheten att replikera kvalitativa undersökningar då det 
är svårt att få fram samma resultat, eftersom det bygger på egna förkunskaper som skiljer sig 
mellan olika forskare. 
 
Till följd av att vi har valt att göra en textanalys har vi inte haft möjlighet att påverka våra 
undersökningsobjekt, som exempelvis kan ske vid intervjuer. Däremot är det våra subjektiva 
tolkningar som resultatet bygger på. Undersökningen blir därmed inte replikerbar då andra 
försök till att genomföra en liknande studie skulle leda till helt andra resultat.59 
 
Då vårt undersökta material består av stora mängder text hämtade från en hemsida och 
kataloger har vi inte haft möjlighet att ha med dessa i vår uppsats då uppsatsen skulle bli för 
omfattande. Vi har istället valt att plocka ut citat från alla texter vi undersökt och lagt i bilaga 
1. Vi har även valt att lägga en del av den text från hemsidan i en bilaga (bilaga 2) och 

                                                 
56 Ibid s. 155 
57 Ibid s. 157 
58 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 269 
59 Ibid s. 270 
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katalogerna går att finna, där det har varit möjligt, via länkar till en PDF-version (bilaga 3). 
Dock bör tas i beaktning att dessa länkar var fungerande vid skrivandet av denna uppsats. Vi 
kan inte lämna garantier på att dessa alltid kommer att ligga kvar på hemsidorna eller inte 
kommer att ändras. De övriga två företagens kataloger finns i skrivande stund att beställa eller 
hämta från respektive butik.   
 
På grund av detta har vi valt att inte ha ett kapitel där det empiriska materialet presenteras 
utan istället valt att beskriva företagen och vilka sektioner på hemsidan och katalogerna vi har 
tittat på. I analyskapitlet har vi dock valt att visa på några exempel för att tydliggöra vårt 
resonemang samt för att ge läsaren en förståelse för hur texten som vi har undersökt ser ut. 
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4. Underlaget 
 
Då vår undersökningsdesign är komparativ med strukturen av en flerfallsstudie följer nedan 
en kort presentation av fallen. Vår förhoppning är att detta skall ge en bättre förståelse för 
varför dessa företag anses vara äventyrsinriktade samt ge kännedom om företagen. I samband 
med presentationerna beskriver vi också företagens marknadsföringstexter bestående av 
kataloger eller hemsida i det fall där katalog inte finns. Det är dessa texter som ligger som 
grund för analyserna i nästföljande kapitel. I bilaga 1 har vi sammanställt ett urval med citat 
som är tagna från sina kontexter för att ge exempel på hur texterna ser ut, samt illustrera hur 
vi har bearbetat materialet. 
 
Vid valet av vilka företags marknadsföringstexter som skulle undersökas utgick vi från vår 
egen kännedom om äventyrsorienterade reseföretag. Texterna samlades in från delvis 
jämförbara sektioner, exempelvis företagens inledningstexter. Däremot har våra undersökta 
företag valt olika destinationer och typer av äventyrsresor vilket gör att texter om själva 
upplevelserna inte på det sättet blir jämförbara. Då vi inte är intresserade av vad man talar om 
utan hur man gör det anser vi inte att det blir ett problem för uppsatsens resultat. Det finns 
också skillnader i mängden text som berör själva upplevelserna. 
 

4.1 Rosa Bussarna 
Rosa bussarna grundades 1972 av Anders Eriksson.60 Företaget sammanfattar sig själva som 
“äventyr” då affärsidén framhålls, vilken går ut på att resenärer genom en busstur får uppleva 
olika länder i världen; “dit inte alla andra åker… Men samtidigt få dela upplevelsen med 
likasinnade.”61 Idén om att resa med Rosa bussarna grundar i att ta sig från en destination till 
en annan, och uppleva allt där emellan. Företaget äger ca 20 bussar vilka är utplacerade i 
Sverige, Afrika samt Sydamerika. Under en resa med Rosa bussarna bor resenärerna på allt 
från bussen, vilken är ombyggd för att varje resenär skall få mer plats, till på campingplatser, i 
tält eller på enklare hotell.62 
 
Materialet från Rosa Bussarna är hämtat från företagets hemsida då katalog inte fanns 
tillgänglig, varken i tryckt eller elektroniskt format. Texterna är tagna från sektioner såsom 
”Rosa Bussarna” med tillhörande undersektioner, ”Om resan” med undersektionen ”På resan” 
och även från resor under de olika kontinentsektionerna. Dessa texter går att finna i bilaga 2 
samt på företagets hemsida www.rosabussarna.com. 
 

4.2 Läs & Res 
Läs & Res grundades 1979 och anordnar idag resor inom 32 olika länder.63 Konceptet 
grundar sig i idén om att resa i mindre grupper med inhemska reseledare, för att komma 
lokalbefolkningen nära. Detta menar Läs & Res blir ett äventyr. Resenärer med Läs & Res 
tilldelas ett enkelt boende oftast inom familjeägda hotell. Idén har även stor tyngd i det som 

                                                 
60 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=4, 2010-04-14 
61 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=10, 2010-04-14 
62 Ibid 
63 Läs & Res, http://www.lasochres.se/, 2010-04-14 
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just namnet utgör, nämligen att resenären skall vara väl förberedd. Information i form av 
bokpaket, kartor och guideböcker om resmålet tilldelas därför resenären innan avgång.64 
 
Läs & Res katalog för 2010 beställde vi från företagets hemsida (www.lasochres.se) och är en 
av de kataloger med mest text som berör upplevelsen. Katalogen innehåller 52 resor som 
beskrivs detaljerat samt diverse information om företaget, varför man ska åka med dem o.s.v. 
Förutom de texter som handlar om resorna har vi hämtat texter som hittas under rubrikerna 
”Varför Läs & Res?”, ”Vem reser med Läs & Res?” och ”Vad händer efter resan?”. 
  

4.3 Äventyrsresor 
Äventyrsresor grundades 1984 och affärsidén är att “ge dig som resenär största tänkbara 
upplevelse och minsta möjliga påverkan.”65 Det hållbara tänkandet är något som väl framhålls 
av Äventyrsresor, då företaget särskilt poängterar betydelsen av att lämna “minsta möjliga 
avtryck” hos de ställen som besökts. Äventyrsresors resenärer färdas oftast till fots, i en natur 
som inte är påverkad av människan samt ligger på väl avstånd från turistsamhällen. 
 
Äventyrsresors katalog för 2010-2011 beställdes även denna från företagets hemsida. På 
hemsidan finns även katalogen att ladda ned i PDF-format (se bilaga 3). Äventyrsresors 
katalog har liksom Läs & Res mycket text som berör resornas upplevelser. Katalogen 
beskriver 26 resor som går över nästan hela världen. Utöver texter från dessa 
resebeskrivningar har vi även hämtat texter från katalogens inledning samt pärm.  
 

4.4 Kilroy travels 
1946 lades grunden till det som idag är Kilroy genom att studentorganisationer i de nordiska 
länderna etablerade reseföretag. Kilroy är idag ett väl utvecklat företag vilket främst fokuserar 
på hjälp med sammanställning av bland annat studierelaterade resor, jobbresor samt 
äventyrsresor för främst ungdomar och studenter.66 Med fokus på äventyrsresorna erbjuds 
resenären olika kategorier att välja sin resa inom. Dessa kategorier består exempelvis av 
vandringar, adrenalinkickar och safari.67  
 
Kilroy travels har flera olika kataloger för de olika världsdelarna. Vi har här valt två kataloger 
”Asia” och ”Down Under”, båda för 2009/2010. Dessa hämtade vi i en av företagets butiker i 
Stockholm, men finns också att läsa på företagets hemsida (se bilaga 3). Kilroy travels 
kataloger är tjocka med många olika resmål och med mycket reklam för olika arrangörer som 
företaget samarbetar med. Däremot fanns det tämligen lite text om själva upplevelserna. Vi 
har hämtat material under katalogens rubriker såsom ”Go before it’s too late” och ”Travel the 
world with Kilroy travels”, därefter undersöktes texterna om de resor som beskrivs i 
katalogen. 
 

                                                 
64 Läs & Res, http://www.lasochres.se/Info/Varfor_Las_Res, 2010-04-15 
65 Äventyrsresor, http://www.aventyrsresor.se/Topmenyn/OmOss/Om_oss/, 2010-04-15 
66 Kilroy travels, http://travels.kilroy.se/Om+KILROY/Om+KILROY/the_short_version.htm, 2010-04-15 
67 Kilroy travels, http://travels.kilroy.se/Boka+online/adventure.htm, 2010-04-15 
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4.5 STA Travel 
STA Travel utger sig själva för att vara ”världens största resebyrå för unga” och deras vision 
är ”att resande är bästa sättet att lära”68. Företaget finns i 75 länder världen över med 450 
butiker och har funnits i över 40 år. STA Travel innehåller ett brett sortiment med exempelvis 
äventyrsresor, temaresor, weekendresor, ekoturism och volontärarbeten.69 
 
STA Travel har många likheter med Kilroy travels. Även detta företag har olika kataloger för 
de olika världsdelarna och katalogerna är på många sätt lika med mycket reklam, dock mindre 
än Kilroy travels kataloger, och lite text om reseupplevelsen. Vi valde katalogerna ”Face to 
face with Asia” och ”Face to face with Australia, New Zealand & South Pacific”, som vi 
hämtade i STA Travels butik i Stockholm. Förutom texter om resorna tog vi texter under 
rubriker som ”Why choose STA Travel?” och ”Your adventure”.    

                                                 
68 STA Travel, http://www.statravel.se/cps/rde/xchg/se_division_web_live/hs.xsl/om_sta_travel.htm, 2010-04-15  
69 Ibid 
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5. Analys 
 
I följande kapitel analyseras företagens marknadsföringstexter utifrån våra valda metoder och 
teoretiska referensram. Kapitlet är främst strukturerat efter uppsatsens frågeställningar och 
under dessa gör vi sedan återkopplingar till den teoretiska referensramen. 
 

5.1 Hur beskrivs turismupplevelsen i reseföretagens kataloger? 

Nedan följer analyser av företagens marknadsföringstexter sorterat efter kategorierna. Dock 
har vi inte funnit någon text som berör Varleys kategorier risk, osäkerhet och ansvar, precis 
som han själv nämnt sällan förekommer i texter. Däremot fann vi en kategori som är 
motsatsen till dessa, nämligen trygghet, vilken vi ändå tycker berör dessa faktorer men inte i 
samma bemärkelse som Varley menar. Därför har vi valt att analysera det vi har funnit om 
trygghet, men valt att diskutera risk, osäkerhet och ansvar under rubriken Avslutande 
diskussion. 
 

5.1.1 Transformation 
Transformation är något som ska vara bestående även efter att upplevelsen har upphört. Enligt 
Pine och Gilmore kan företagen endast guida kunderna till transformation. Detta innebär att 
det inte är något man kan ge eller skapa åt konsumenten utan endast ge förutsättningarna och 
därigenom guidas till det. Alla de undersökta företagen försöker locka med minnen för livet, 
men detta är inte något vi tycker är tillräckligt för att transformation ska uppstå. Minnen är 
inte något som vi tycker förändrar en människa, istället krävs en kombination utav Pine och 
Gilmores fyra fält för att guida kunden till transformation. Att därför locka med minnen för 
livet ser vi mer som ett sätt för företagen att beskriva upplevelsen och få den att framstå som 
något positivt. Vi ser här en skillnad mellan våra undersökta företag, där vi finner Läs & Res 
som mest framstående vad gällande att guida sina kunder till transformation. Exemplet nedan 
visar att de belyser hur upplevelser kan ge nya perspektiv på sin situation i livet och det egna 
samhället: 

 
”Att upptäcka världen utanför vår egen kultursfär ger perspektiv på vårt eget samhälle och 

inte minst på det liv du själv lever”70 
 

De övriga företagens texter handlar om att upplevelserna skapar minnen för livet och 
adrenalinkickar. Enligt Pine och Gilmores modell över vilka fyra fält som är med och skapar 
transformation kan vi se att alla företagen har med något utav dessa fält. Läs & Res är dock 
det företag som har försökt att knyta samman alla dessa och vi menar därför att de har kommit 
närmare strävan att guida sina kunder till transformation än de andra företagen.  
 
Äventyrliga upplevelser ger också en utmaning, att hela tiden pressa sig själv och testa sina 
gränser kan leda till en personlig utveckling som förhoppningsvis blir något bestående. Att 
beskriva sina upplevelser som utmanande är något som alla våra företag gör. 
 
Pine och Gilmore menar att det är viktigt att följa upp att upplevelserna leder till bestående 
effekter och att det annars inte kan räknas som en transformation. Utifrån våra utvalda 

                                                 
70 Läs & Res, s. 4 
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marknadsföringstexter kan vi dock inte utläsa huruvida företagen följer upp kundernas 
transformation.  
 
5.1.2 Kundanpassad 

 

“Ingen av våra resor är den andra lik, varje resa har sin egen speciella charm och 
utmaning.”71 

 
Exemplet ovanför visar på att företagen vill marknadsföra sina resmål och upplevelser som 
något utöver det vanliga, detta ser vi som ett återkommande inslag i alla undersökta företags 
marknadsföringar. Pine och Gilmore menar att genom att skapa upplevelser som är 
kundanpassade tar företagen sig ut ur priskonkurrensen då kunden är villig att betala för ”det 
lilla extra”. Genom att marknadsföra sina resor som unika vill företagen skapa en känsla av att 
komma bort från det standardiserade. Vi ifrågasätter detta då resorna de säljer är beskrivna 
dag för dag, vilket i vår uppfattning liknar en standardiserad resa. Risken med detta är att 
upplevelsen kan kännas opersonlig då resan inte blir kundanpassad för den enskilde individen. 
De företagen som skiljer sig på den här punkten är Kilroy travels och STA Travel. Dessa 
erbjuder i högre grad mer individanpassade resor då kunden kan välja bland företagens utbud 
av aktiviteter och destinationer och på så sätt bygga ihop sin ”egen” resa. 
 

5.1.3 Personligt relevant 
Enligt Poulsson och Kale syftar detta element till att kunden önskar uppnå en inre 
upphetsning och beredskap för en kommande uppgift. Företagen försöker därför att väcka 
denna känsla med upphetsande beskrivningar av äventyret, såsom att beskriva dem som 
spännande och adrenalinhöjande. Detta är någonting som vi tydligt ser i texterna att alla de 
undersökta företagen använder sig utav. Vi tänker oss att alla människor har olika intressen 
och avsikter med sin resa, att samma resa kan se olika ut beroende på individen. 
 
Rosa Bussarna är det företag som tydligast belyser denna kategori genom att direkt uppmana 
sina kunder att tänka till vad de vill ha ut av sin resa innan bokning för att undvika 
besvikelser: 
 
“Du bör rannsaka sig själv, vad du vill ha. Vad är ett äventyr just för dig, är det ett äventyr 
utan dess like du är ute efter eller är det en resa utan större överraskningar som hägrar.”72 
 

5.1.4 Ny 
Att upplevelsen är ny menar Poulsson och Kale är en viktig beståndsdel i en upplevelse. Detta 
är dock en kategori som utifrån våra texter är svår att analysera. En upplevelse är på sätt och 
vis alltid ny då man inte kan uppleva samma företeelse två gånger på samma sätt. Våra 
företag betonar inte ordet ny utan väljer istället att beskriva resorna som unika: 

 
“Ingen av våra resor är den andra lik, varje resa har sin egen speciella charm och 

utmaning.”73 
 

                                                 
71 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=12, 2010-04-20 
72 Ibid 2010-04-27 Felstavat i original. 
73 Ibid 2010-04-15 
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Detta tror vi beror på att de vill att kunderna ska komma tillbaka och resa med dem igen till 
andra resmål.  
 

5.1.5 Överraskande 
Att upplevelsen består av överraskningar är en av Poulsson och Kales fem beståndsdelar som 
utgör grunden för att skapa en betydelsefull upplevelse. Att resan innehåller överraskande 
moment gör att upplevelsen känns mer unik då den inte är förbestämd. Detta är något som 
reseföretagen försöker tydliggöra genom att använda ord som ”oplanerade” och ”flexibilitet”. 
Dock har alla företagen en resplanering, dag för dag eller vecka för vecka, som kan göra att 
resan känns väldigt förutbestämd. Vi tror därför att ovannämnda ord används just för att 
kompensera den strikta planeringen då en äventyrsresenär kan lockas av det oförväntade. 
Äventyrsresor tar till och med upp att man anpassar sig efter oförutsedda händelser: 
 

“Programmet anpassas när oplanerade möjligheter skapas, exempelvis och en val flock 
siktas.”74 

 
Detta tror vi att företagen använder sig av då kunden vill veta vad det är den köper, samtidigt 
som denne vill bli överraskad eftersom det är ett äventyr som kunden vill uppleva. Det kan 
vara svårt för företagen att beskriva upplevelserna som något överraskande. Genom att skriva 
ut dags- och veckoplaneringar skapar företagen en trygghet för sig själva då kunden vet vad 
den får för pengarna. Vi anser dock att äventyrskänslan uteblir om det inte lämnas utrymme 
för överraskningsmoment.  
 

5.1.6 Lärande 
Pine och Gilmore visar i sin modell över upplevelsefälten hur lärandet spelar in i 
engagemanget under en upplevelse. Lärandet varierar dock inom företagen då exempelvis Läs 
& Res framför det som något primärt med resans huvudmål medan STA Travel nämner 
lärandet mer som en sekundär faktor, exempelvis språkkunskap, än till varför en resa faktiskt 
ska göras. Vare sig lärandet förs fram som en huvudfaktor eller sekundär faktor inom 
marknadsföringen hos företagen beskriver samtliga av dem lärandet som en del av hela resan 
vilket den berikas utav. 
 
Poulsson och Kale menar att lärandet uppstår när kundens kompetens och utmaningen är hög 
och i balans. Här kan vi också se en koppling till Varleys fas två där kontroll över situationen 
och tidigare kunskaper leder till lärande. Detta anser vi framkommer i företagens texter som 
gärna framhåller att resenären kommer att lära sig mycket under resans gång under 
kontrollerade former. Ett exempel på detta visas nedan:  

 
“Det kunniga expeditionsteamet, föredragshållarna och den entusiastiska besättningen bidrar 

till att göra expeditionen till en unik, lärorik och oförglömlig resa”75 
  
Vi vill även koppla lärandet till transformationen vilken individen med en äventyrsresa tänks 
gå igenom. Ny kunskap är något livsberikande vilket gör transformationen mer påtaglig. 
 

                                                 
74 Äventyrsresor, s. 4 
75 Ibid s. 5 
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5.1.7 Engagerande 
Alla de nämnda författarna i avsnittet Teoretisk referensram behandlar ämnet engagemang, 
vilket skulle kunna betyda att detta är den viktigaste aspekten. Vi har som uppfattning att det 
finns olika sätt att vara engagerad. Att en resenär är engagerad i sin resa menar vi samspelar 
med att överhuvudtaget ge sig ut på ett äventyr, vi anser med detta att finns det inget 
engagemang hos individen så finns således heller inget intresse av att resa. Ett annat sätt, som 
är i enlighet med Pine och Gilmore, kan vara där företagen involverar resenären i de olika 
aktiviteterna, som exemplet från Rosa Bussarna visar: 
 

”Matlagningen sköts och organiseras av vår personal, men passagerarna ska hjälpa till”76 
 
Vi ser det som att Rosa Bussarna och Läs & Res är de företag som använder sig av Pine och 
Gilmores tankar kring att det är företagen som ska engagera kunden. Kilroy travels och STA 
Travel däremot framhåller inte detta sätt att engagera något primärt. Efter att ha analyserat 
texterna anar vi att dessa företag istället förutsätter att engagemanget ligger i kundens eget 
intresse.  
 
I Äventyrsresors katalog kan vi ana försök till att skapa ett engagemang i deras prägling av 
hållbart resande, då vi kan tro att kunder som väljer Äventyrsresor är engagerade i denna 
fråga. Dock uppmanas här inte engagemang i den egna upplevelsen lika tydligt som i 
exempelvis texterna från Rosa Bussarna. 
 

5.1.8 Trygghet 
Den här kategorin fann vi under analysens gång. Som vi nämnde i början av detta kapitel 
berör denna kategori Varleys inslag av äventyr (risk, osäkerhet och ansvar), men i en annan 
bemärkelse. Vi fann i samtliga företags marknadsföringstexter att de utlovar en trygghet i 
äventyret. Detta ser vi exempelvis i texten från Läs & Res: 
 

”Dessutom slipper du slösa tid och energi på att boka hotell, köpa biljetter, hitta en pålitlig 
guide och oroa dig för att det praktiska inte ska fungera.” 

 
Vi tror att kunden alltid har behov av att inte känna sig helt utlämnad trots att denne söker 
spänning och äventyr. Om något skulle hända vill kunden ha möjlighet till hjälp snabbt och 
enkelt. Det är inte bara det stora hela som omfattas av trygghet, utan även mindre 
beståndsdelar i upplevelsen. Detta finner vi exempel på i bland annat Äventyrsresors 
beskrivning av en flodtur där det poängteras att båtarna är säkra: 

 
”Med stora, säkra gummibåtar tar vi oss i små gummibåtar smidigt i land.”77 

 
Det verkar som att företagen vill att kunden ska ha möjlighet att utföra och uppleva resor och 
aktiviteter som innebär risker, men samtidigt få känslan av att företaget ser efter deras 
säkerhet. Vi får en känsla av att företagen ”lurar” kunden att tro att denne är med i ett äventyr 
i dess ursprungliga bemärkelse med Varleys kriterier för risk, osäkerhet och ansvar. Dock vet 
kunden med sig att äventyret sker under kontrollerade former.  
 

                                                 
76 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=15,  2010-04-17  
77 Äventyrsresor, s. 4 
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5.1.9 Gemenskap 
Även detta är en kategori vi fann under analysens gång. Här har vi dock ingen teoretisk 
referensram att stödja vår analys på. 
De undersökta företagen har alla inriktat sig på små gruppresor där gemenskapen framhävs i 
marknadsföringstexterna. Det spelar ingen roll om man reser själv eller tillsammans med 
någon man känner från innan, gemenskapen återkommer ständigt i texterna. Att resa 
tillsammans med andra tror vi blir en del av upplevelsen, den blir större om man har någon att 
dela den med. 
 

”En vilja att åka dit inte alla andra åkte men ändå dela upplevelsen tillsammans med 
likasinnade.”78 

 
Önskan att vilja dela upplevelser skulle, enligt oss, kunna bero på att människan har ett behov 
av att känna tillhörighet till en grupp. Att resa med andra förlänger också upplevelsen efter att 
man kommit hem då utbyten av minnen kan göra att känslan stannar kvar längre. 
 

5.2 Hur använder turistföretag sig av marknadsföringen för att göra 

turismupplevelsen mer konkret? 

 

5.2.1 Visualisering 
 

“Vandringen går genom regnskog, förbi jättelika släktingar till ljung och johannesört, och 
vidare upp över karga, steniga hedar.”79 

 
Som vi ser i detta exempel använder sig Äventyrsresor av väl utformade beskrivningar av 
naturen för att som Stafford menar, skapa en mental bild av upplevelsen för kunden. Detta för 
att göra upplevelsen mer verklig så att kunden ska kunna visualisera sig själv i den miljön.  
Att använda sig av beskrivningar av dofter som människor känner igen är ytterligare ett 
exempel på hur företagen vill göra det lättare för kunden att kunna föreställa sig på platsen. Ju 
tydligare beskrivningarna är desto mer levande görs bilden av upplevelsen, vilket i sin tur 
leder till en mer påtaglig upplevelseprodukt. 
 
Vidare vill vi påstå att en individs tidigare erfarenheter spelar roll när denne skapar sig en 
mental bild utifrån marknadsföringstexten. Om kunden exempelvis redan varit på en safaritur 
kommer den genast att tänka tillbaka på just det tillfället vilket i sin tur påverkar bilden av 
upplevelsen. Detta påverkar bilden som marknadsföringstexterna försöker att förmedla. 
 

 “Vi möter en storslagen natur, ett underbart boende och en mycket gästfri stämning”80 
  

Så här beskriver Äventyrsresor ett av sina äventyr. Vi ställer oss kritiska till denna typ av 
målande beskrivningar vilka företagen ofta använder sig utav, då vi anser att det föreligger en 
skör gräns mellan just en målande beskrivning och en försköning. Vi menar att företagen 

                                                 
78 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=10, 2010-04-17 
79 Äventyrsresor, s. 18 
80 Ibid s. 4 
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måste balansera sina beskrivningar på ett sådant sätt att inte platsen utger känslan av att vara 
”för perfekt”, vilket kan leda till minskad trovärdighet hos kunderna.   
 
5.2.2 Association 
 
”New Zealand is the land of ’Lord of the Rings’, lots of woolly sheep and miles and miles of 
the most outrageously beautiful scenery you’ll have ever set your awestruck eyes upon.”81 

 
Såsom Stafford framhåller är det av betydelse för företag att skapa symboler för sina 
produkter vilka kunderna kan associera till. Gällande upplevelser ser vi en koppling till 
välkända filmer inspelade på företagens destinationer, då vi märkt att företagen använder sig 
utav dessa i sin marknadsföring. Ovanstående citat är ett exempel på hur STA Travel kopplar 
sin destination Nya Zeeland till äventyrstriologin Sagan om ringen. Även Kilroy travels 
använder sig av detta när de marknadsför sina äventyr i landet. Genom att associera en 
destination med någonting välbekant skapas en bild av hur någonting förväntas att vara, vilket 
vi anser kan vara både positivt och negativt. Positivt i den mening att det lockar människor att 
åka dit och känna igen sig, samt negativt då risken för besvikelse ökar om upplevelsen inte 
lever upp till ens förväntningar. 
 
Ytterligare ett exempel på att associera destinationen med någonting välbekant gör 
Äventyrsresor i sin beskrivning av Galapagosöarna då man använder sig av evolutionsteorins 
fader Charles Darwin. Som Stafford framhåller använder man påtagliga associationer för att 
utvärdera en tjänsts egenskaper. Vid utvärdering av en upplevelses egenskaper kan Darwin då 
vara en stark symbol för exempelvis en lärande upplevelse då resenären vandrar i hans 
fotspår.  
Att kunden kan associera till en välkänd symbol såsom en film eller person anser vi ger 
destinationen alternativt upplevelsen en känsla av kvalitet, då platsen på så sätt är beprövad.  
 
5.2.3 Fysisk representation  
Fysisk representation anser vi likna associationsstrategin med skillnaden att det inte behöver 
vara kända symboler eller personer, utan det kan vara alla de fysiska ting som finns beskrivna 
i marknadsföringstexterna. Ett tydligt exempel vi vill framhålla är Rosa bussarnas rosa bussar, 
då dessa speglar hela företagets koncept och är därmed i enlighet med Stafford ett påtagligt 
element för tjänsten. 
Övriga företag vill vi mena på att alla använder sig av fysiska objekt dock i olika form, dessa 
kan vara benämningarna av exempelvis vulkaner, regnskogar och stränder då dessa gör 
upplevelserna mer påtagliga i sin beskrivning. Skulle en upplevelse beskrivas utan dessa 
fysiska objekt skulle den mentala bilden, vilken företagen strävar efter att skapa för kunden, 
blekna. 
  
5.2.4 Dokumenation 
 

“Fram till idag är det drygt 17 000 personer som har rest en eller flera gånger med Rosa 
Bussarna.”82 

 

                                                 
81 STA Travel Australia, New Zealand & South Pacific, s. 6 
82 Rosa bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=4, 2010-04-18 
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Det finns inte många exempel på dokumentation för själva upplevelserna. Däremot nämner så 
gott som alla de undersökta företagen något i stil med exemplet ovan. Detta görs för att det 
lämnar en sorts garanti att det är seriösa researrangörer med bra resor. Det sättet Stafford 
menar att en produkt ska marknadsföras med hjälp av dokumentation, anser vi i enlighet med 
våra undersökta företag inte passar in för upplevelseerbjudandet.  Att beskriva en upplevelse 
utifrån dokumentation som statistik och diagram skulle bidra till att de mentala bilder och 
känslor företagen vill skapa hos läsaren skulle gå förlorade. Det kan analyseras kring huruvida 
en upplevelse ens går att marknadsföra utan att ha som mål att väcka känslor hos läsaren, med 
det vill vi mena att effekten av upplevelsemarknadsföringen då skulle utebli.  
 

5.3 Vad är det för budskap och känslor man vill föra fram? 

 

5.3.1 Logos  
Aristoteles framhåller begreppet logos som en komponent till att övertyga exempelvis en 
läsare med hjälp av en text, och menar därmed att det i retorik är viktigt att med texten 
påverka läsarens förstånd och tänkande. I vår undersökning finner vi inte att våra undersökta 
företag tagit hänsyn till detta begrepp nämnvärt, och har därmed utgått från egna tolkningar. 
Äventyren som marknadsförs är ofta färdigpaketerade dvs. guideturerna är förbokade likaså 
boendet och även en noggrann dagsplanering för upplevelsen är något vi finner frekvent.  
Denna ofta återkommande dagsplanering samt färdigpaketeringen av komponenter utger en 
känsla av enkelhet vid bemötandet av texten, vilket logos syftar till. I dagens hektiska 
samhälle kan vi tänka oss att en känsla av enkelhet är något som lockar till köp, men som 
dock kan påverka äventyret i sig. Äventyr anses ofta vara synonymt med oförutsägbarhet och 
denna känsla går i och med tryggheten som enkelheten bidrar till, förlorad. 
 
Vidare som Varley framhåller utifrån Mortlocks forskning om äventyrets fyra faser, tänker vi 
oss att andra fasen, vilken syftar till att resenären fortfarande har kontroll över äventyret, 
spelar roll för marknadsföringen. Vi ser tydligt hur företagen vill föra fram känslan av att 
kunden ska känna kontroll trots äventyr. Denna kontroll kan återigen kopplas till 
dagsplaneringarna samt de förbokade komponenterna. Även en viss känsla av trovärdighet för 
upplevelsen ser vi skapas då dagsplaneringar presenteras i texterna. Upplevelsen blir härmed 
mer konkret för kunden. 
 
Nyttan med att välja just ett visst företag finner vi också som något ett par av företagen 
använder sig utav, exempelvis hållbart resande som Äventyrsresor lockar med. Kunden får 
därmed känslan av att känna sig förnuftig då denne väljer att resa på ett hållbart sett. Såsom 
Pine och Gilmore poängterar är det viktigt att kunden känner engagemang, vilket vi tänker oss 
att denne genom hållbart resande gör. 
 

5.3.2 Pathos 
Nästa komponent som Aristoteles bygger sin teori utav är pathos, vilket syftar till att beröra 
en människas känslor. Detta retorikinslag finner vi starkast då alla företagens 
marknadsföringstexter handlar om att locka med känslor som kommer att upplevas under 
äventyret samt även efteråt. Som Pine och Gilmore menar är transformation av betydelse vad 
gällande upplevelser och framhållandet av personlig utveckling är något som alla undersökta 
företag berör, om än på olika sätt. I enlighet med Bergström använder sig företagen av ett 
relationellt budskap i sin marknadsföring. Texterna utger känslan av att det erbjuds något mer 
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än bara just det man upplever under resan, som ny vänskap eller kärlek. Vi ser en tendens att 
företagen ”mellan raderna” lockar med detta och att just den förväntansfulla känslan att 
kanske hitta en ny vän eller kärlek som kan tänkas kännas redan innan resan, blir en del av 
hela produkten.  Vi kan dock genom vår hermeneutiska granskning tro oss ana en problematik 
i denna marknadsföring av just känslor, då vi tänker oss att olika människor blir berörda av 
olika saker samt trovärdigheten kan riskera att bli ifrågasatt.  
En känsla av trygghet är även något företagen vill föra fram. Denna trygghet ser vi vara 
alltifrån de rutinerade och kunniga guiderna som ofta framhålls till de fasta punkterna såsom 
hotell och destinationer vilka kunden förhåller sig till. Man är på så sätt aldrig helt utelämnad 
i äventyret. Även här finner vi en problematik då det handlar om en mycket skör balansgång 
mellan trygghet och äventyr. Utlovas för mycket trygghet går äventyret, som är upplevelsen, 
förlorad. 
 
Känslan av frihet inom ramen av trygghet är även något vi genom kompareringen främst 
finner att Kilroy travels lockar med då de utlovar resenären valmöjlighet vad gällande 
disponering av sin tid på olika platser. Vi kan tänka oss att främst de unga som detta företag 
riktar sig mot lockas av känslan av att inte vara bunden till något speciellt datum att lämna en 
viss plats. 
 

5.3.3 Ethos 
Argument vilka speglas av ethos, är enligt Aristoteles de som utgår från karaktären i förslagen 
samt den egna trovärdigheten vilken författaren utger genom sin text. Pine och Gilmore gör 
gällande marknadsföringen skillnad på produkter, tjänster och upplevelser och menar att 
upplevelser är något immateriellt som ska vara minnesvärt. Denna abstrakta bild av 
upplevelsen anser vi är en bidragande faktor till en viss problematik kring marknadsföring. Vi 
vill säga att ett äventyr till viss mån skall bestå av överraskningar men att något så oförutsett 
som en överraskning är svår att utlova. Denna problematik gör sig synlig i våra undersökta 
företags texter då överraskningar inte benämns. Vi tänker oss att företagen inte vill riskera sin 
trovärdighet vilket de skulle göra genom utlovande av överraskningar.  
 
Trovärdigheten för företagens upplevelser framkommer inte nämnbart, dock speglas 
företagens egen trovärdighet av ethos då samtliga av dem stoltserar med sin långa erfarenhet i 
branschen. Vidare finner vi att vissa av texternas karaktär belyses av företagens egna 
ståndpunkter. Exempelvis genomsyras denna i Läs & Res som skriver:  
 

”Men aldrig lyxhotell! Dyrt, charmlöst och dina pengar försvinner från orten”83 
 

Med detta citat yttras företagets egna synpunkter angående hur ett boende skall vara, samt en 
viss moral denne känner gentemot lokalbefolkningen.  Även Rosa Bussarna uppmanar sina 
resenärer att t.ex. ”ta seden dit man kommer”.84 Genom den yttringen speglas ethos i 
företagens moral angående respekt till de nya kulturer man bemöter under resans gång. 
 

                                                 
83 Läs & Res, s. 4 
84 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=15, 2010-05-11  
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6. Avslutande diskussion 
 
I det avslutande kapitlet sammanför vi våra helhetsintryck av resultaten som vi har kommit 
fram till i undersökningen. Här framförs även intressanta funderingar som dykt upp under 
uppsatsens gång och som skulle kunna vara förslag på vidare forskning inom ämnet. 
  

6.1 Hur beskrivs turismupplevelsen i företagens 
marknadsföringstexter? 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur turismupplevelser marknadsförs samt hur 
känslor förmedlas. Av vår undersökning kan vi konstatera att samtliga företagen vill 
marknadsföra sina resor som minnesvärda. Däremot framgår det tydligt att Läs & Res är det 
företag som försöker att göra den minnesvärda upplevelsen till något mer bestående, i den 
betydelse som Pine & Gilmore skriver om. Företagen kan enbart guida kunderna till 
transformation då detta inte är något som kan beställas. Genom att erbjuda upplevelser som 
innehåller alla de fyra fälten som Pine & Gilmore tar upp i sin modell kan kunderna guidas till 
transformation. Läs & Res är det företag vi anser för fram detta tydligast i sina 
marknadsföringstexter. Däremot framkommer inte den uppföljning som Pine & Gilmore 
menar att företagen måste göra i texterna och därmed kan vi inte dra någon slutsats om 
transformationen verkligen går igenom. Dock finns tydliga indikationer på att Läs & Res 
försöker förmedla detta i sina texter.  
 
Unicitet är något alla företag utlovar om sina resor för att utge en känsla av att resans 
upplevelse är anpassat efter varje individ. Dock finner vi en problematik inom dessa 
påståenden då resorna ofta är beskriva utifrån dags- eller veckoplaneringar vilket gör att inte 
resan i sig själv blir det unika utan snarare den individuella upplevelsen. Berättarvärdet 
konstaterar vi är en del av upplevelsen och detta kan gå förlorat om många delar samma eller 
liknande upplevelser.  
 
I enlighet med Poulsson och Kale borde det vara ett mål för företagen att erbjuda upplevelser 
som uppfyller kriterierna: personligt relevant, ny, lärande, överraskande och engagerande. När 
dessa kombineras skapas en helhetsupplevelse för kunden. Personlig relevans tycker vi 
framkommer då marknadsföringstexterna är utformade på ett sådant sätt att kunden ska känna 
sig utvald då texterna talar direkt till läsaren. Företagen beskriver sina upplevelser som 
utmanande, utmana sig själv och att testa sina gränser, vilket kan leda till att kunden känner 
en inre upphetsning för att påbörja en specifik upplevelse.  
 
När vi undersökte materialet upptäckte vi att företagen inte skriver ut att resorna är nya, dock 
kan det uppfattas som det när de beskriver resorna som ”ingen resa är den andra lik”. Vi anser 
att företagen använder sig av kriteriet ny främst i uppdatering av sitt utbud, detta för att 
behålla gamla kunder och även locka nya. När det gäller att föra fram lärande i upplevelsen 
gör företagen detta genom att beskriva lärandet som en del av upplevelsen, att lärandet berikar 
upplevelsen. Här konstaterar vi ett samband med transformation, en önskan att förändras och 
utvecklas. I den teoretiska referensramen betonade alla de tidigare forskarna vikten av 
engagemang och att engagera kunden i upplevelsen. I texterna framgår engagemangets 
betydelse i form av att företagen uppmanar kunden till att läsa på innan resan eller att aktivt 
delta i de olika aktiviteterna. Upplevelsen kan kännas större för kunden om denne involveras 
och inte enbart blir uppassad på. Upplevelserna beskrivs på ett sådant sätt att kunderna blir 
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intresserade av att ge sig ut på äventyr, vilket är början till engagemang. Rosa Bussarna och 
Läs & Res för fram engagemanget genom att företagen själva involverar kunden i 
aktiviteterna och detta beskrivs redan i deras texter. En kategori som inte fanns med inom vår 
teoretiska referensram, men som vi fann att alla företagen tog upp, är gemenskap. Att 
företagen har belyst detta så starkt är att företagen menar att en upplevelse blir större om den 
delas.   
 
Det element som vi tycker saknas i texterna som vi har undersökt har varit beskrivningar och 
löften om att få uppleva överraskande moment. Detta kan vi tycka borde vara en av de 
viktigaste aspekterna eftersom äventyr till stor del handlar om just oförutsedda händelser, men 
som ändå sker inom ramen för personlig säkerhet. Vi ser snarare att företagen betonar 
tryggheten i äventyret. 
 
Vår slutats om huruvida företagen lyckas med att få med alla fem kriterier i upplevelserna blir 
att de flesta har berörts men vi anser att de skulle ha kunnat ha förtydligats och förstärkts. 
Detta kan vi också koppla till Aristoteles logos, att man förtydligar nyttan med upplevelsen. 

 

6.2 Hur använder turistföretag sig av marknadsföringen för att göra 
turismupplevelsen mer konkret? 
Alla företagen använder sig av många målande beskrivningar för att kunden ska kunna 
föreställa sig själv i upplevelsen. Detta gör upplevelsen mer påtaglig vilket minskar risken för 
besvikelse vid köp, såvida företagen inte har förskönat beskrivningarna så till den grad att det 
inte stämmer överens överhuvudtaget med verkligenheten. Att använda sig av kända och 
påtagliga symboler för en upplevelse ger en viss kvalitetsstämpel som kunden kan relatera till. 
Av vår analys framkom att samtliga företag använde sig av denna strategi. Fysisk 
representation ser vi är en självklar strategi för alla våra undersökta företag för att göra 
upplevelsen mer påtaglig. Med andra ord blir en upplevelse inte lika konkret utan dessa 
representationer av fysiska objekt. Dokumentation i den bemärkelse som Stafford menar 
framkommer inte i något av de företag vi har undersökt. Detta tror vi beror på att företagen 
inte vill belasta upplevelserna med hårda fakta. 
 
Slutsatserna kring diskussionen om hur företagen går till väga för att konkretisera upplevelsen 
blir att Staffords strategier för tjänster även kan tillämpas på upplevelser. Dock använder sig 
inte våra företag av dokumentationsstrategin och med detta kan vi inte dra några slutsatser om 
dessa gör upplevelsen mer påtaglig. 
 

6.3 Vad är det för budskap och känslor man vill föra fram i sina 
texter? 
Även om logos inte är den mest framstående retoriska beståndsdelen kan vi ändå utröna ett 
budskap att det är enkelt och tryggt att uppleva äventyr. För oss går detta isär med Varleys 
tankar kring äventyrets karaktär som speglas av risk, osäkerhet och ansvar. Ordet äventyr har 
fått en annan betydelse idag, det har blivit något man kan sälja, och det har blivit lite mer 
kommersiellt. Gällande pathos är detta väl påtagligt i företagens marknadsföringstexter. Vi 
anser att känslor är det som upplevelser skapas utifrån och vi ser återkommande i företagens 
texter att de talar till kundens emotionella sida. Känslor såsom spänning, trygghet och 
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förväntningar är något som vi ser frekvent i texterna. Då känslor är något väldigt subjektivt 
ställer vi oss kritiska till att marknadsföra känslor, då detta är något som måste passa in på den 
större massan. Vi ser en motsägelsefullhet i detta då företagen vill utge en viss unicitet till den 
enskilde individen, samtidigt som de vill attrahera många kunder. Denna motsägelse kan vi 
tycka riskerar att minska företagens trovärdighet som berör den tredje beståndsdelen, ethos.  
Äventyrsresor vill föra fram budskapet om att upplevelsen formas av ett hållbart 
ställningstagande. Utöver detta finner vi inte argument för ethos i de övriga företagens 
marknadsföringar av upplevelser, dock kan vi ana eftersträvan av trovärdighet när det gäller 
företagen själva, då de ofta vill belysa sin erfarenhet i branschen. Detta anser vi däremot inte 
vara värt att dra några djupare slutsatser utav, då vårt syfte är att koncentrera oss på 
upplevelserna, inte själva företagen. 
 
Slutsatsen vi kan dra av detta resonemang är att samtliga företag använder sig utav Aristoteles 
två beståndsdelar logos och pathos för att föra fram sina budskap och känslor. Gällande ethos 
kan vi dra slutsatsen att företagen inte lyckas förmedla upplevelsens trovärdighet, dock 
genomsyras företagens karaktär i texterna om upplevelserna.   
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Vidare vill vi diskutera kring fortsatt forskning kring ämnet. Något vi funnit vara en intressant 
diskussion under vårt uppsatsskrivande är huruvida ett äventyr går att marknadsföra samt 
paketera, i den bemärkelsen av äventyrets ursprungliga betydelse. Problematiken med ett 
äventyr, är att det ska bestå av överraskande moment samt spänning och dessa moment går 
förlorade vid marknadsföringen. Samtidigt är det av behov att beskriva resan för att minska 
risken för besvikelse. Vi tror att få kunder skulle betala för en resa med odefinierat innehåll.  
Vi anser att det behövs mer forskning kring hur man ska komma runt detta problem. 
 
En annan intressant diskussion är huruvida beståndsdelarna kan utvidgas. Vi menar på att 
upplevelsen börjar redan innan den äger rum. Förväntningar, som vi anser vara en stor del av 
upplevelsen träder i kraft redan vid första tanke på att resa iväg, och detta är något vi funnit 
våra företag inte belyser i deras marknadsföringstexter. Istället koncentrerar de sina texter mer 
kring själva resan samt de minnen som lever kvar efter resans slut. Härmed lämnas känslan av 
förväntningar som uppstår före resan utanför. Med detta kan vi tycka att Poulsson och Kales 
beståndsdelar kan gå att utvecklas till att även täcka denna lucka för känslor som finns innan 
resan. Detta är dock något vi upptäckt i slutskedet och därför är det inte behandlat inom vår 
teoretiska referensram. Vi kan med andra ord inte garantera att det saknas undersökningar om 
detta, men är så fallet öppnar det upp för en intressant fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 
 
Detta är enbart ett urval med citat från alla de texter vi har analyserat: 
 
Transformation 

”Hem kommer du med minnen av möten och händelser du aldrig glömmer”85 

”Att upptäcka världen utanför vår egen kultursfär ger perspektiv på vårt eget samhälle och 

inte minst på det liv du själv lever”86 

”Minnen och intryck att bevara livet ut”87 

”The recipe for a travel experience that will change your outlook on the world, and maybe 

even your life!”88  

“... ska få en upplevelse utöver det vanliga, minnen som kommer vara länge och sist men inte 

minst ge er möjligheter att skaffa vänner för livet.”89 

”A few reasons are personal development, learning about cultures, challenging yourself 

against the forces of nature or just freeing your mind against routines back home.”90 

”Vi lovar dig en resa du sent kommer att glömma.”91 

”De som vill utmana sig själva lite mer kan prova på att forsränna nerför Zambezifloden eller 

testa bungyjumping med Victoriafallen i bakgrunden.”92 

”Många talar om en förändrad världsbild – en ny syn på människor utanför det västerländska 

välfärdssamhället och inte minst på det liv vi själva lever här hemma. Sådana resor är 

viktiga.”93 

“Att resa med nära och kära ger upplevelsen flera dimensioner”94 

”Du har rest i en främmande kultur, mött människor som lever och uppträder på ett sätt du 

inte är van vid. Dina värderingar har prövats. Rädsla eller mod? Beredskap att offra lite 

bekvämlighet?”95 

 

                                                 
85 Läs & Res, s. 4 
86 Ibid 
87 Äventyrsresor, s. 3 
88 STA Travel “Down Under”, s. 11 
89 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=, 2010-04-17  
90 Kilroy travels “Australia, New Zealand & South Pacific”, s. 8 
91 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=9, 2010-04-17  
92 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=3&JourneyId=25, 2010-04-15 
93 Läs & Res, s. 35 
94 Äventyrsresor, s. 14 
95 Läs & Res, s. 35 
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Kundanpassad 

”fyllda turistbussar och flaggviftande guider är inte vår stil”96 

”… att på detta sätt färdas bortom vanliga turiststråk, ofta till fots eller med enkla färdmedel, 

i en av människor orörd natur, blir alltid ett äventyr”97 

”lokal charm”98 

”… följ med honom till lokala restauranger dit inga turister kommer”99 

”Våra arrangemang är unika. Du får inte samma resa någon annanstans, och 

arrangemangen utformas alltid för att ge upplevelser av högsta klass.”100 

“Travelling with `Adventure Tours´ will give you a more genuine experience than that 

achieved by driving the highways or riding regular public transport.”101 

“Adventure Trips all hand picked for you”102 

“Ingen av våra resor är den andra lik, varje resa har sin egen speciella charm och 

utmaning.”103 

”En resa med Rosa Bussarna skiljer sig från många andra resor.”104 

”That’s why we don’t send you a package tour together with thousands of other 

countrymen.”105 

“Tailor-made adventures”106 

“Detta är den enda organiserade resan till det här lilla landet!”107 

“Med ett litet fartyg har vi unika möjligheter att komma in i trånga passager”108 

“Tack vare att båten är så liten kan den ta oss ut till de mest intressanta öarna och in i små 

vikar, dit de stora båtarna inte når.“109 

“… finns här ett unikt djurliv som inte går att hitta på någon annan plats på jorden.”110 

“Få platser i världen har en utstrålning som kan mäta sig med Machu picchus“111 

”Dessutom får du vandra mellan byar i bergen dit inga turister kommer.”112 

                                                 
96 Ibid s. 5 
97 Äventyrsresor, s. 3 
98 Läs & Res, s. 4 
99 Ibid 
100 Äventyrsresor, s. 3 
101 STA Travel “Australia, New Zealand & South Pacific”, s. 11  
102 Ibid s. 2 
103 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=12, 2010-04-15  
104 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=, 2010-04-15  
105 Kilroy travels “Asia”, s. 8 
106 Ibid 
107 Läs & Res, s. 60 
108 Äventyrsresor, s. 5 
109 Ibid s. 8 
110 Ibid s. 9 
111 Ibid s. 13 

 31

http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=12
http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=12


”Vår resa ger dig möjligheten att också möta landet bortom sevärdheterna.”113 

 

Personligt relevant 

”… det finns också utrymme att göra vad du själv har lust med. Reseledaren finns där för att 

hjälpa dig hitta till just det som intresserar dig.”114 

”We know that life-affirming, extraordinary adventures are within the reach of anyone who 

has a passport”115 

“Du bör rannsaka sig själv, vad du vill ha. Vad är ett äventyr just för dig, är det ett äventyr 

utan dess like du är ute efter eller är det en resa utan större överraskningar som hägrar.”116 

”Genom att hålla låga priser genom enklare boende ges möjligheten till att förverkliga 

många drömmar om långa resor till spännande länder och äventyr.”117 

”Vi tar er till och från intressanta platser men det är mycket upp till dig som deltagare att 

läsa på om vad just du vill se och uppleva.”118 

”A few reasons are personal development, learning about cultures, challenging yourself 

against the forces of nature or just freeing your mind against routines back home.”119 

“Expeditioner som är skapade för dig som bejakar din nyfikenhet, som vill uppleva mer av 

vår fantastiska värld.”120 

“Res när du vill, och kombinera våra olika arrangemang som du vill.”121 

”Våra resor är fulla med spännande aktiviteter” och ”Spännande aktiviteter erbjuds varje 

dag”122 

 

Ny 

”Att fylla dagarna med nya och stora upplevelser är för många en oslagbar avkoppling”123 

“Ingen av våra resor är den andra lik, varje resa har sin egen speciella charm och 

utmaning.”124 

 
                                                                                                                                                         
112 Läs & Res, s. 19 
113 Ibid s. 39 
114 Ibid s. 4 
115 STA Travel “Australia, New Zealand & South Pacific”, s. 2 
116 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=12, 2010-04-17  
117 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=10, 2010-04-17  
118 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=15, 2010-04-17  
119 Kilroy travels “Asia”, s. 8 
120 Äventyrsresor, insidan 
121 Ibid s. 9 
122 Läs & Res, s. 4 
123 Äventyrsresor, s. 3 
124 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=12, 2010-04-15 
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Överraskande 

“Programmet anpassas när oplanerade möjligheter skapas, exempelvis och en val flock 

siktas.”125 

“De dagliga aktiviteterna bestäms av expeditionsledaren och fartygets kapten, beroende på 

väder och isförhållande”126 

“Med lite tur ser vi kajmaner, jätteutter, sengångare, apor, tapirer och en mängd tropiska 

fågelarter”127 

 

Lärande 

”Våra resor ger dig själen i det land du besöker. Du får komma nära det vanliga livet och 

möta människorna.”128 

”Vi hjälper dig komma väl förberedd på resan. Ju bättre förberedd desto mer får du ut av din 

resa!”129 

”A few reasons are personal development, learning about cultures, challenging yourself 

against the forces of nature or just freeing your mind against routines back home.”130 

”En fantastisk resa för dig som är intresserad av traditionella kulturer och andra sätt att 

leva.”131 

“Vi har flera kunniga färdledare och föreläsare ombord som lär oss om allt från 

polarupptäckande till det säregna djurlivet och naturen.”132 

 “Det kunniga expeditionsteamet, föredragshållarna och den entusiastiska besättningen 

bidrar till att göra expeditionen till en unik, lärorik och oförglömlig resa.”133 

“Under fyra dagars naturexkursioner lär vi oss om regnskogens unika ekosystem och hur 

indianerna lever av och med naturen”134 

 “En mycket kvalificerad, lokal natur-guide följer med och visar oss allt under hela 

kryssningen.”135 

 

                                                 
125 Äventyrsresor, s. 4 
126 Ibid s. 7 
127 Ibid s. 10 
128 Läs & Res, s. 4 
129 Ibid 
130 Kilroy travels “Asia”, s. 8 
131 Läs & Res, s. 60 
132 Äventyrsresor, s. 4 
133 Ibid s. 5 
134 Ibid s. 8 
135 Ibid s. 9 
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Engagerande 

”For over 30 years we’ve made it our business to open up the world to eager, enthustiastic 

and adventureous travellers.”136 

”… resorna ställer också krav på dig, de är inga rekreationsresor.”137 

”Matlagningen sköts och organiseras av vår personal, men passagerarna ska hjälpa till”138 

”Den egna upplevelsen måste berikas med egen handlingskraft i att läsa guideböcker, 

engagera sig i aktiviteter, träffa lokalbefolkningen och tappa bort sig på utflykter i trånga 

gränder bland myller av människor.”139 

 

Trygghet 

“Med stora, säkra gummibåtar tar vi oss i små gummibåtar smidigt i land”140 

”Vad som skiljer våra reseledare från andra resebyråers är att våra ledare är här för att 

hjälpa er att göra resan till vad ni själva vill att den ska vara.”141 

”… vilket ger stor flexibilitet och ett lugnt tempo. Tillräckligt löst organiserad för att bli ett 

äventyr, tillräckligt väl planerad för att känna dig helt trygg.”142 

 

Gemenskap 

”Här gör vi upptäckter tillsammans”143 

”En vilja att åka dit inte alla andra åkte men ändå dela upplevelsen tillsammans med 

likasinnade.”144 

”På resor med våra Rosa Bussar blir bussen den naturliga samlingsplatsen, vi åker, äter och 

bor i bussen och därmed får vi en naturlig sammanhållning i gruppen.”145 

 

 

 

 

                                                 
136 STA Travel “Australia, New Zealand & South Pacific”, s. 2 
137 Läs & Res, s. 5 
138 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=15, 2010-04-15  
139 Ibid 
140 Äventyrsresor, s. 4 
141 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=15, 2010-04-15  
142 Läs & Res, s. 31 
143 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=12, 2010-04-15  
144 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=10, 2010-04-15  
145 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=15, 2010-04-15 
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Visualisering 

”Prepare for wild lonely outback terrain, animal-infested rainforest, amazing marine 

environments and a deep and very spiritual aboriginal culture”146 

“Vi möter en storslagen natur, ett underbart boende och en mycket gästfri stämning.”147 

“Vi känner doften av elefant, giraff och kryddiga örter. Upplevelsen blir extra stark när vi i 

bilen ensamma kan studera en lejonflock vid sitt nyslagna byte”148 

“Vandringen går genom regnskog, förbi jättelika släktingar till ljung och johannesört, och 

vidare upp över karga, steniga hedar.”149 

“Här möter spektakulära bergstoppar vidsträckta grässlätter. Extremt nederbördsrika platser 

ligger granne med de torraste stäpper. Kraftiga vindar från raring forties följs av stiltje.”150  

“… turkosfärgade fjällsjöar, längs bergssluttningar och upp genom dalgångar till 

spektakulära utsiktspunkter. Hela tiden har vi Torres del Paines mäktiga bergsmassiv i 

fonden.”151 

“Få platser i världen har en utstrålning som kan mäta sig med Machu piccus, Inkafolkets 

heliga tempelstad, belägen i Anderna.”152 

“Längs sluttningar omgivna av snöklädda bergstoppar och genom indianbyar vandrar vi 

fram till Intipunku , solporten, där vi har hela tempelstaden framför våra fötter.”153 

“Vi möter en storslagen natur, ett underbart boende och en mycket gästfri stämning”154 

“Vi känner doften av elefant, giraff och kryddiga örter.”155 

“Upplevelsen blir extra stark när vi i bilen ensamma kan studera en lejonflock vid sitt 

nyslagna byte.”156 

“Här känns det som att vara på safari för femtio år sedan.”157 

“En av höjdpunkterna, i dubbel bemärkelse, är när vi sitter på den högt belägna utsikts- 

terrassen och njuter av hur savann, berg och flod skiftar i en mängd färger när solen går 

ner.”158 

“Här somnar vi till flodhästarnas kaskader av flabbande gnägg.”159 
                                                 
146 STA Travel “Australia, New Zealand & South Pacific”, s. 6 
147 Äventyrsresor, s. 14 
148 Ibid s. 15 
149 Ibid s. 18 
150 Ibid s. 12 
151 Ibid 
152 Ibid s. 13 
153 Ibid 
154 Ibid s. 14 
155 Ibid s. 15 
156 Ibid 
157 Ibid 
158 Ibid 
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”Känn historiens vinglsag.”160 

 

Association 

”New Zealand is the land of ’Lord of the Rings’, lots of woolly sheep and miles and miles of 

the most outrageously beautiful scenery you’ll have ever set your awestruck eyes upon”.161 

”Äventyrsresor är medlem i IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators). 

När du reser med oss bidrar du indirekt till ett flertal bevarande och forskningsprojekt i 

Antarktis.”162 

”The New Zealand Fjord land has finally caught the attention of the world thanks to ‘The 

Lord of the Rings’.”– Kilroy Travel goes Down Under 

 

Dokumentation 

”We have hundreds of STA Travel branches all over the world and 24/7 global travel help – 

an essential backup for all travelers on the move.”163 

“Fram till idag är det drygt 17 000 personer som har rest en eller flera gånger med Rosa 

bussarna.”164 

”Vi har i dag ca 60 olika resor plus kombinationer som vi gör med bland annat hjälp av en 

busspark på 18 bussar, tre fyrhjulsdrivna lastbilar och tre sexhjulsdrivna jeepar. I nuläget 

görs ca 15 resor utan våra egna fordon och i stället används då lokala transportmedel.”165  

”Vi har funnits i 30 år och har därför lång erfarenhet av att arrangera resor långt bort i 

världen.”166 

 

 
 

                                                                                                                                                         
159 Ibid s. 16 
160 Läs & Res, s. 52 
161 STA Travel “Australia, New Zealand & South Pacific”, s. 6 
162 Äventyrsresor, s. 4 
163 STA Travel “Australia, New Zealand & South Pacific", s. 2 
164 Rosa Bussarna, http://www.rosabussarna.com/publish/softadmin.aspx?id=7&WebPageId=4, 2010-04-17  
165 Ibid  
166 Läs & Res, s. 5 
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Bilaga 2 
 
Rosa Bussarna 
Därför ska man åka… 
 
Hur vet jag att en resa passar för mig och just det jag vill ha? 

Alla har vi våra egna preferenser på vad vi vill ha ut av en resa, men hur vet man vad man ger 
sig in i? 

Ingen av våra resor är den andra lik, varje resa har sin egen speciella charm och utmaning. 
Vissa av våra resor kan vara nästan lika enkla, förberedda och inkörda som stora företags 
charterresor. Medan andra resor kan vara i klass med upptäcksresandes vedermödor med 
transporter på okända vägar, till i princip okända destinationer. Här gör vi upptäckter 
tillsammans, resenärer och våra resvana och handlingskraftiga reseledare. 

Du bör rannsaka sig själv, vad du vill ha. Vad är äventyr för just dig, är det ett äventyr utan 
dess like du är ute efter eller är det en resa utan större överraskningar som hägrar. 

Det som påverkar en resas innehåll är många faktorer och svåra att definiera. Vad som kan 
vara krävande, utmanande och skrämmande för en person, kan få en annan att gäspa av 
tristess. Aspekterna är stora men för att ändå ge en uppfattning om vad som kan påverka en 
resa kan man bland annat nämna några saker som ändå påverkar resans karaktär. 

•  Typ av transporter, (Rosa Bussar i Afrika eller turistbuss i Nya Zeeland) 
•  Vägkondition, (autoban eller gyttjehål) 
•  Klimat, (hetta, kyla, damm) 
•  Konditionskrävande utflykter, (vandringar till Machu Picchu, bagagehantering) 
•  Intensitet, (möjlighet till vila under lugna dagar) 
•  Boendestandard, (i bushen utan tillgång till faciliteter eller på hotell) 
•  Kulinariska upplevelser, (enkel mat i bushen eller fin mat på restauranger) 
•  Oförutsedda händelser, (förseningar, ändrade planer) 

Variationerna är många men genom vår erfarenhet tillsammans med våra resenärers 
utvärderingar kan vi i alla fall göra en överblick av resan och ge en indikation om hur olika 
resor kan upplevas. 

För att snabbt ge en indikation om vad du kan förvänta dig av en resa visar vi genom olika 
symboler vad en resa kan innehålla. (Se symboler för mer förklaring om dessa) 

Om resan 
På resan 
 
Reseledaren 

Reseledarna på Rosa Bussarna har alla ett passionerat intresse för att själva resa, utforska och 
uppleva sin omvärld. De flesta har besökt ett stort antal länder, många har brutit 50-
ländersgränsen, andra 70 och Eddie har hunnit med hela 140 länder. Reseledarna har ofta 
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varierande bakgrunder från andra yrken och arbeten, både hemma i Sverige och utomlands, 
erfarenheter som ofta kommer väl till pass under våra resor. 

Vad som skiljer våra reseledare från andra resebyråers är att våra ledare är här för att hjälpa er 
att göra resan till vad ni själva vill att den ska vara. Vi erbjuder inte ett färdigt paket och 
koncept genom att vara en specialiserad guide för just det ena eller andra landet. Resorna vi 
gör sträcker sig oftast genom flera olika länder och ibland genom flera kontinenter. Våra 
ledare har kapacitet att växla från att köra buss i öknarna i Namibia till att hantera grupper på 
rundresa i Tokyo, organisera gränsövergångar, laga både såväl buss som mat, boka och 
organisera aktiviteter och mycket mer. 

Den egna upplevelsen måste berikas med egen handlingskraft i att läsa guideböcker, engagera 
sig i aktiviteter, träffa lokalbefolkningen och tappa bort sig på utflykter i trånga gränder bland 
myller av människor. Att positivt bjuda på sig själv med att hugga i och delta i gemensamma 
ansträngningar för gruppens sammanhållning och välbefinnande är en grundsten i resans 
lyckade slutresultat. 

Vad alla reseledare vill är att ni som åker med Rosa Bussarna ska få en upplevelse utöver det 
vanliga, minnen som kommer vara länge och sist men inte minst ge er möjligheter att skaffa 
vänner för livet. 

Läsa på inför resan 

En resa med Rosa Bussarna skiljer sig från många andra resor. Vi tar er till och från 
intressanta platser men det är mycket upp till dig som deltagare att läsa på om vad just du vill 
se och uppleva. Våra ledare är här för att hjälpa er att göra resan till vad ni själva vill att den 
ska vara. Inte servera er ett färdigt paket och koncept genom att vara en specialiserad guide 
för just det ena eller andra platsen. Det finns massor av litteratur att fördjupa sig i, 
guideböcker är en väg, internet, historia och skönlitteratur är andra varianter. 

Bussarna och boende 

På resor med våra Rosa Bussar blir bussen den naturliga samlingsplatsen, vi åker, äter och bor 
i bussen och därmed får vi en naturlig sammanhållning i gruppen. 

Läs mer om våra bussar under ”Företaget, Våra bussar & Boende” 

Seder och bruk 

I många av länderna som vi besöker är det brukligt att ge dricks. Det är inte något som ingår i 
resans pris utan något som förväntas ges av passagerare till guider, chaufförer etc. 

Vi förväntar oss att passagerare tar seden dit de kommer och uppträder därefter. 
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Exempel på en av de resor vi har behandlat:  

Afrika 
Bergsgorillor i Rwanda & Uganda 
Är vilda djur och orörd natur en av dina passioner här i livet? Då är det här resan för dig! Få av våra resor har så 

mycket att erbjuda på så kort tid som den här. Att efter en djungelvandring uppe i de dimhöljda bergen i det 

exotiska Afrika befinna sig öga mot öga med några av de få kvarlevande bergsgorillorna blir en upplevelse för 

livet. 

Dag 1-3 
Vi börjar vår resa i Rwandas huvudstad Kigali där vi stannar i två dagar. Här besöker vi Gisozi Memorial, viloplats 
för många av offren från folkmordet. Det är även ett intressant museum där vi kan ta del av information om 
folkmordet, om själva händelseförloppet, bakgrunden och konsekvenserna. Utöver minnescentret beöker vi även 
en kyrka utanför staden där tusentals människor miste livet. En mycket stark upplevelse. Ett annat besöksmål i 
staden är det riktiga Hotell Rwanda, Hotell Des Milles Collines. 

Dag 4-6 
Vårt nästa mål är Gisenyi som ligger vid Lake Kivu, här stannar vi och njuter av den vackra omgivningen och de 
som vill kan passa på att ta ett svalkande dopp. Eventuellt får vi en chans att korsa gränsen till Kongo-Kinshasa. I 
gränsstaden Goma får du möjlighet att känna av alla de problem och oroligheter som har härjat i området tidigare, 
exempelvis de stora flyktingströmmarna under folkmordet i Rwanda eller vulkanutbrottet år 2002 då lavan rann 
rakt igenom staden. Du får även en bild av problemen i Kongo när du ser alla hjälparbetare som har Goma som 
bas. 

Dag 7-10 
Nu är det dags att ta sig vidare och vi åker upp till Virungabergen i Ruhengeri. Härifrån kommer vi att göra vårt 
besök hos gorillorna. Vi går tillsammans med en så kallad Ranger och en guide. Det kan ta några timmar innan vi 
hittar gorillorna men vi lovar att det är värt det. Bergsgorillorna kan leva upp till 50 år och väga ca 200 kilo. De är 
sociala djur och lever oftast i grupp med 5-50 andra gorillor. En grupp består oftast av ledaren, en silverrygg och 
hans tre eller fyra fruar samt yngre gorillor i varierande ålder. Det uppskattas att det endast finns omkring 650 
bergsgorillor kvar i hela världen och vi kommer att få träffa på några av dessa fantastiska djur. Vi tillbringar ca en 
timme med gorillorna, på bara några meters håll, och det är en helt makalös upplevelse som blir ett minne för 
livet. Fulla med fantastiska minnen åker vi sen in i Uganda till Lake Bunyonyi som ligger nere i sydvästra hörnet 
av Uganda. Sjön ligger på 2 000 meters höjd och landskapet runt omkring är fantastiskt vackert. Vi stannar här för 
lite sol och bad innan vi fortsätter vår resa. 

Dag 11-12 
Vi rullar in i Mweya som ligger i Queen Elisabeth Park och det blir vår campingplats för natten. På vår väg in i 
parken kan vi kanske få syn på elefanter, vårtsvin eller några av de 100-tals olika fågelarter som finns här. Efter 
det att vi gjort oss hemmastadda beger vi oss ut på en båttur på Kazinga Channel som är förbindelsen mellan 
Lake George och Lake Edward. Här finns goda möjligheter att ta fantastiska fotografier på flodhästar och 
eventuellt på en och annan buffel som svalkar sig i vattnet. 

Dag 13-15 
Efter detta lämnar vi vildmarken och kör till den kaotiska huvudstaden Kampala där det finns möjlighet att besöka 
museum och marknader. På vägen korsar vi ekvatorn. 

Dag 16-20 
Resan går vidare till Jinja där det ges möjlighet till att prova på forsränning på Nilen för er som är sugna på lite 
mer äventyr. Ni som inte vill prova på forsränning kan i stället, rida, paddla kayak eller spendera de sista dagarna 
inne i Jinja, strosa omkring inne i byn, prova på att köra fyrhjuling eller besöka Nilens källa. Efter några dagar är 
det dags att säga adjö för denna gång. Hemfärden går med flyg från Entebbe tillbaka hem till Sverige. 
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Bilaga 3 
 
Äventyrsresors katalog i PDF-format: 
 
http://www.aventyrsresor.se/upload/Katalog/AR_katalog_2009_download.pdf 
 
 
Kilroy travels kataloger att hämta på företagets webbplats: 
 
Asia: http://www.e-pages.dk/kilroytravels/72/ 
Down Under: http://www.e-pages.dk/kilroytravels/82/ 
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