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För att särskilja sig från konkurrenterna på marknaden behöver företag idag ett unikt koncept 
som gör att konsumenterna uppfattar företagets produkter och tjänster som pålitliga och 
tillfredsställande. Varumärken har fått en allt större betydelse i konsumenternas val av ett 
företags produkter och tjänster. Detta beror troligtvis på att konsumenter handlar allt mer 
emotionellt snarare än rationellt, vilket grundar sig i att de vill självförverkliga sig själva. Ett 
varumärkes styrka och dess värde för ett företag kan mätas på ett flertal sätt. I detta arbete 
utgår vi från en teoretisk modell som beaktar tre begrepp (profil, image och identitet) vilka i 
sin helhet bör överensstämma för att ett varumärke ska kunna klassificeras som starkt.  
 
I denna uppsats har vi undersökt och jämfört kryssningsföretagen Tallink Silja ABs och 
Viking Line ABs varumärken genom att studera huruvida företagens profil, image och 
identitet överensstämmer. Kryssningsbranschen är en växande del av turismindustrin, varför 
vi ansåg det valda ämnet aktuellt och intressant att undersöka. Val av företag grundas på deras 
liknande utbud och koncept. Vidare har vi studerat kundernas lojalitet till företaget, för att se 
om lojaliteten gentemot dem är något som skiljer företagen åt. För att undersöka de tre 
begreppen används metodtriangulering i form av två intervjuer, observation av företagens 
webbplats och reklambild utifrån aktuell reklamkampanj samt två enkätundersökningar med 
sammanlagt 101 respondenter.  
 
Efter avslutad studie finner vi att företagens profil, image och identitet i sin helhet 
överensstämmer och att de undersökta företagen på så vis har starka varumärken. Dock är 
detta något som i sig inte är särdeles uppseendeväckande i och med att båda företagen har 
breda profiler. Med detta avses att det inte spelar någon roll huruvida företagens image bland 
kunderna är splittrad, eftersom den ändå kommer att överensstämma med en del av profilerna 
då dessa är så pass breda. Vidare tyder enkätundersökningarna på att det inte råder någon 
avsevärd skillnad mellan företagen då respondenterna varken kunde ange någon skillnad 
mellan företagen, eller kunde svara på varför de valde det ena företaget framför det andra. 
Avslutningsvis pekar undersökningen mot att varumärket inte har någon betydelse för 
kundens val av kryssningsresa, vilket vi tror kan bero på att det kan råda en viss förvirring 
kring begreppet varumärke. Vår åsikt är emellertid att varumärkets vikt skulle kunna 
tillskrivas större betydelse i praktiken i framtiden och att det därför är viktigt att arbeta med 
att ständigt utveckla och vårda detta.  
 
. 
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If a company is to differentiate itself on a competitive market, a unique concept is required. 
This helps the consumers regard the company’s products or services as reliable and satisfying. 
Brands are becoming increasingly important for the costumers engaged in the buying process. 
This is probably a reaction to the fact that a consumer act emotionally, rather than solely 
rationally, in a way to fulfil one self. The strength and value of a brand can be measured 
multiple ways. The main focus of this paper has been to examine two well-known brands in 
the Baltic cruise industry using the theoretical concepts of corporate profile, corporate image 
and corporate identity. If these concepts come together, the company brand can be regarded as 
strong and functional.  
 
The work in this essay was limited to investigating two cruising companies operating in and 
from Stockholm, Sweden; Tallink Silja AB and Viking Line AB. The paper aimed to explore 
the constituents of the brands, first separately and then compared to one another, in order to 
recognise similarities and differences between the two companies. We have furthermore 
studied customer loyalty as a way to reach a conclusion about the subject itself. The cruising 
industry is a growing sector of the tourism industry and therefore we found the subject both 
current and interesting to investigate. The investigation has been divided into several phases 
and different methods have been applied, since surveys, interviews and own observations of 
websites and commercial pictures, have all been a part of the empirical data gathering 
process. This in addition to the theoretical framework based on scientific articles and books 
covering the subject. 
 
In the concluding chapter we establish that the companies’ profiles, images’ and identities 
over all do match, and that the companies therefore both have strong brands. We don’t find 
this fact remarkable however since both companies have broad profiles. This means that even 
if the image among the customers is divided, a part of the image will always support the 
profiles since they are both covering a wide range of factors. The survey also showed that 
there is no big, apparent difference between the companies and even though the brand doesn’t 
seem to be of a great importance for the customers when choosing a cruising company, we as 
writers think this could be an effect of the complexity of the concept brand itself. However, 
we estimate that the importance of brands will grow bigger in the future since the cruise 
market is constantly changing and facing new obstacles/opportunities. 
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1. Inledning 
I det kommande avsnittet kommer vi presentera en introduktion till ämnesområdet. Vidare 
följer en problemdiskussion som leder fram till uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet 
avslutas med uppsatsens avgränsningar och relevanta definitioner samt en genomgång av 
fallföretagen. 
___________________________________________________________________________ 
 
1.1 Introduktion  
Kryssningar är enligt Dagens Nyheter en av de snabbast växande formerna av turism i Sverige 
(2011). Enligt statistik från Cruise Line International Association (CLIA) ökade svenska 
kryssningsresenärer med 11 % år 2012 och trenden ser inte ut att vika de kommande åren 
(European Cruise Council 2013). En växande bransch medför dock utmaningar. På 
marknadssidan är en av de största att hantera och motverka olika missuppfattningar om 
kryssningsindustrin. Exempel på detta är att målgruppen främst är äldre människor, att man 
lätt blir sjösjuk och att man är osäker på det utbud som erbjuds (Kwortnik & Rand 2012 s. 
119-121). En ytterligare utmaning för kryssningsturismen rör hållbarhetsaspekten (Cowper-
Smith & de Grosbois 2011). Kryssningsfartyg är erkända miljöbovar och kryssningsbåtar i de 
baltiska och nordiska länderna har varit en bidragande faktor till övergödningen av Östersjön 
(Klein 2011; Världsnaturfonden 2013). Av denna anledning har hårdare krav och nya 
regleringar inom branschen uppkommit, varav ett nytt svaveldirektiv framtaget av EU, som 
väntas träda i kraft år 2015, diskuterats flitigt. Detta kommer påverka hur kryssningsturism får 
bedrivas i framtiden, och inte alla har varit nöjda med beslutet (Svenska Dagbladet 2011).   
 
Genom en bra marknadsföringsstrategi kan ett företag hantera de nya miljökraven till sin 
fördel och vinna potentiella kunder från konkurrenterna. Framgångsrika varumärken skapar 
starka, positiva och bestående associationer till produkten, tjänsten eller företaget. Ett 
varumärke ska i bästa fall addera ett mervärde och stärka företagets identitet. För 
konsumenten är varumärken ett sätt att reducera risken vid ett köp medan företaget bland 
annat använder varumärket för att rikta sig till rätt målgrupp i syfte att få lojala kunder 
(Baines, Fill & Page 2011 s. 312-314).   
 
Kryssningsbranschen i Sverige är alltså på frammarsch och utvecklas fort. Allt fler fartyg 
anlöper till Sverige och båtarna blir både större och lyxigare (Lindmark reportage 2011). Två 
av de största aktörerna på den svenska marknaden är Tallink Silja AB och Viking Line AB. 
De erbjuder kryssningstrafik mellan ett flertal destinationer kring Östersjön. Vi ser en viss 
problematik i att dessa bolag erbjuder så pass liknande produkter att vi själva har svårt att se 
vad som skiljer det ena företaget från det andra. Vi anser detta vara ett potentiellt problem för 
dessa företag eftersom kryssningsbranschen växer sig allt större, och vi tror att ett starkt 
varumärke kan vara avgörande för företagens framtid. 
 
1.2 Problemdiskussion 
Turismen har visat sig vara en betydelsefull näring för Sverige, inte minst ekonomiskt. Nya 
mål sätts ständigt upp och strategin 2020 går ut på att fördubbla turismen till Sverige från år 
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2010 till år 2020 (Strategi2020 2011). Kraven på att skapa nya unika turismupplevelser ökar 
också ständigt (Hjalager 2010). Denna utveckling ställer dock krav på att den ökande 
turismen ska vara hållbar. Kryssningar är den snabbast ökande formen av nöjesturism, och i 
takt med ökningen ställs frågor om hur branschen påverkar miljön, såväl ekologiskt som 
ekonomiskt och socialt (Klein 2011). Kommande svaveldirektiv väntas få stora effekter för 
kryssningsindustrin eftersom de flesta fartyg måste byggas om för att klara de nya 
miljökraven, vilket innebär en ökad kostnad för företagen (Svenskt näringsliv 2014). Detta 
kan i slutändan drabba resenärerna då kryssningsföretag ofta använder låga lockpriser som 
marknadsföringsstrategi vilket eventuellt kan komma att ändras (Kauhanen 2014).  
 
De företag som har starkast varumärke och trognast kunder sägs vara de som har störst chans 
att överleva på marknaden (Kapferer 2012). Ovannämnd diskussion anser vi exemplifiera 
faktorer som kommer att påverka varumärkets roll inom kryssningsbranschen. Vår 
föreställning är dessutom att de flesta kryssningsbolag erbjuder ett liknande utbud, varför vi 
finner det intressant att undersöka hur företagen vill differentiera sig och uppfattas samt hur 
kunderna uppfattar företagen. Vidare finner vi det intressant att undersöka hur de utvalda 
företagen skiljer sig från varandra och vilken roll varumärket spelar för konsumentens val av 
företag. Eftersom kryssningsbranschen växer är behovet av forskning stort och genom denna 
komparativa studie hoppas vi kunna belysa fältet från flera håll; både från två stora aktörers 
synvinkel men också genom ett kundperspektiv. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra kryssningsföretagen Tallink Silja ABs 
och Viking Line ABs varumärken genom att studera huruvida företagens profil, image och 
identitet överensstämmer. Detta för att skapa en fördjupad förståelse för värdet av ett starkt 
varumärke i en allt mer reglerad och konkurrensutsatt bransch.  

1.4 Frågeställningar 
Följande frågor har arbetats fram med avsikt att besvara uppsatsens syfte.  

• Hur överensstämmer profil, image och identitet i respektive företag? 
• På vilket sätt differentierar företagen sig gentemot varandra? 
• Hur stor betydelse har varumärket för resenärens val av företag? 

1.5 Avgränsningar av fallföretag 
Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka och jämföra de två största rederierna med 
kryssningstrafik från Stockholm inom Östersjöregionen; Tallink Silja AB och Viking Line 
AB. Detta baserat på antal resenärer år 2013 och enligt oss relevant eftersom dessa företag 
både har ett liknande utbud och liknande målgrupper vilket gör dem relativt jämförbara vid 
undersökningen av varumärken och dess betydelse för fortsatt existens inom branschen 
(Viking Line 2014 a; Tallink Silja 2014 a). 
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1.6 Definitioner 
Följande begrepp förekommer frekvent i uppsatsen och vi vill av denna anledning redogöra 
för hur vi har valt att definiera dessa i vårt arbete. 
 
Kryssning  
I vårt arbete syftar kryssning till det utbud Tallink Silja och Viking Line erbjuder med sina 
båtturer. I helhet innebär en kryssning att ta sig mellan en eller flera platser ombord på ett 
kryssningsfartyg. Både längden på resan och syftet med kryssningen kan variera (Morgan & 
Power 2011 s. 276-277).  
 
Kund/konsument 
Även om begreppen kund och konsument definitionsmässigt skiljer sig åt har vi i uppsatsen 
valt att likställa dessa. Detta då det under en enkätundersökning är svårt att särskilja vilka 
personer som har deltagit i köpprocessen från de som endast tar del av kryssningen. 
 
Profil-image-identitet 
I detta arbete är utgångspunkten Larssons modell över förhållandet mellan profil, image och 
identitet, tre begrepp som existerar inom alla organisationer (2008). När dessa begrepp nämns 
i uppsatsen är det enligt Larssons definitioner av begreppen vilka presenteras nedan: 
 
Profil – Den bild som företaget vill förmedla av sig själv till omvärlden (Larsson 2008 s.117). 
Image – Den bild och uppfattning omvärlden har av företaget (Larsson 2008 s. 117). 
Identitet – Den helhetsbild som företaget uppfattar och förmedlar om sig själv i relation till 
omvärldens uppfattning av företaget, det vill säga det företaget är (Larsson 2008 s. 117). 

1.7 Bakgrund 
Långt tillbaka i tiden fanns inget riktigt behov för varken kryssningar eller färjetrafik. 
Människor reste inte på samma sätt som idag och den som var tvungen att korsa vatten gjorde 
det på egen hand (Stockholmshamnar 2014). På de första etablerade fartygen transporterades 
last snarare än passagerare. När det sedan övergick till transport av passagerare var syftet för 
dessa att ta sig från punkt A till punkt B så effektivt som möjligt, snarare än att tillbringa tid 
på fartyget. Därav ordet ”line” (Morgan & Power 2011 s. 277). 

På 1800-talet byggdes Sveriges första ångbåt och runt år 1870 inleddes reguljär ångbåtstrafik 
mellan Grisslehamn och Åland. Därefter startade den första reguljära ångbåtstrafiken mellan 
Stockholm och det finska fastlandet. De samseglande rederierna bildades år 1928 och blev 
senare Silja Line (Stockholmshamnar 2014).  
 
1.7.1 Kryssningsbranschens framväxt och utveckling 
Sjöfartstrafiken på Östersjön har länge spelat en stor roll för transportsystemet för de nordiska 
länderna (Sjöfartsverket 2004) men kryssningsbranschen tenderade att tidigare fokusera på de 
destinationer fartygen kryssade mellan, snarare än själva transportmedlet. Detta eftersom 
resenärerna ansåg målet med resan vara viktigare än hur transporten dit ägde rum, vilket 
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präglas av den tid där transportsträckor upplevdes som skakande och obehagliga. Exempelvis 
hade de flesta fartyg varken luftkonditionering ombord eller övriga faciliteter som pooler och 
gym. Kryssningsbranschen genomgick dock en förändring i början av 1970-talet då jetplan 
som ett mer effektivt transportmedel etablerades. Detta hotade kryssningsbranschens 
kärnprodukt transportering, vilket krävde nytänkande inom branschen (Kwortnik & Rand 
2012 s. 118). Färjetrafiken utvecklades från transportering till att bli mer nöjesorienterat, 
vilket kännetecknar kryssningskonceptet som vuxit fram idag (Viking Line 2014 b).  

En ytterligare strategi för att vidareutveckla branschen har varit att öka tillgängligheten för 
kryssningsresenärer och främja kortare resvägar. Därför infördes möjligheten till kortare 
kryssningar på minst en dag, vilket möjliggjorde kryssningar till en lägre kostnad, både i fråga 
om pris- och semesterdagar. Detta i sin tur resulterade att fler kunde resa, därav skapades fler 
målgrupper. Ett sätt för företagen att få fler resenärer att välja kryssningar har varit att anpassa 
sin marknadsföring och försöka skapa en primär efterfrågan på marknaden av att åka på 
kryssningssemester (Kwortnik & Rand 2012 s. 119).  Fokus har alltså varit att få marknaden 
att växa snarare än att få etablerade kryssningsvarumärken inom denna att konkurrera.  

1.7.2 Varumärkets ursprung 
Varumärken har funnits sedan antiken då de främst användes för att visa ursprung och kvalité, 
men under industrialiseringen moderniserades varumärket och ytterligare funktioner tillskrevs 
detta. Den ökade massproduceringen av varor ledde fram till ett ökat behov av att kunna 
särskilja liknande produkter från konkurrenternas, genom bland annat marknadsföring och 
företagsnamn (Larsson, Lönnborg & Winroth 2013 s. 13-14). En ytterligare förändring av 
varumärken och dess betydelse för företagen skedde under 1980- och 1990-talet då 
tjänstemarknaden växte sig allt större. Varumärket började tillskrivas ett ekonomiskt värde 
och betraktades som en tillgång för företagen (Grönroos 2008 s. 313). Vidare utvecklades 
varumärken i syfte att skapa en tydlig kontakt mellan konsumenterna och företagen själva 
som ett sätt att skapa konkurrensfördelar i och med den allt mer konkurrerande 
världsmarknaden (Larsson, Lönnborg & Winroth 2013 s. 9).  
 
Konsumtion har idag kommit att handla alltmer om att självförverkliga sitt ”jag”. Produkter 
och tjänster köps och konsumeras utifrån en symbolisk mening, ifall dessa är av 
tillfredsställande kvalité (Larsson, Lönnborg & Winroth 2013 s. 9).  Ett ytterligare syfte med 
varumärken är att som ägare kunna uttrycka stolthet över att man har åstadkommit något 
värdefullt (Holger & Holmberg 2002 s. 30). 
 
1.8 Fallstudiens företag 
I detta avsnitt presenteras de företag inom kryssningsbranschen som vi har undersökt och 
jämfört i denna studie. 
 
1.8.1 Tallink Silja AB 
Tallink Silja AB är en del av Tallink-koncernen AS Tallink Grupp. Företaget är det ledande 
inom last- och passagerartrafik på Östersjön och transporterar fler än 9 miljoner passagerare 
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varje år.  Trafiken utgår från Stockholm mot Tallinn, Helsingfors, Riga, Mariehamn, Åbo och 
mellan Kapellskär och Paldiski. Flottan trafikerar 6 olika rutter och består av 18 skepp, varav 
de modernaste är anpassade efter kravet på komfort, miljö och säkerhet. År 2006 köpte 
estniska Tallink upp Silja Line (Svenskahamnar 2014). Kryssningsfartygen går numera under 
varumärkena Tallink och Silja Line (Tallink Silja 2013 a).  

1.8.2 Viking Line AB 
Viking Line tillhör koncernen Viking Line ABP. Under moderbolaget ligger Viking Line 
Skandinavien AB jämte dotterbolag, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line 
Finnlandverkehr GmbH och Viking Line Buss AB (Viking Line 2014 c). Viking Line består 
ursprungligen av två olika bolag som började samarbeta år 1965 under namnet Vikinglinjen 
som sedan blev Viking Line (Stockholmshamnar 2014). Företaget har sju fartyg i trafik varav 
fem går till och från Stockholm och ett till och från Kapellskär. Viking Line trafikerar mellan 
följande platser: Åbo, Mariehamn, Långnäs, Stockholm, Kapellskär, Helsingfors och Tallinn 
(Viking Line 2014 d). År 2011 transporterade man över 6 miljoner passagerare (Viking Line 
2014 e). 
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2. Teoretisk referensram 
I avsnittet presenteras vår teoretiska referensram och tidigare forskning där fokus ligger på 
begreppen profil, image och identitet. Kapitlet inleds med varumärken för att därefter övergå 
till de tre begreppen. Slutligen följer ett avsnitt om företagslojalitet. 
___________________________________________________________________________ 
 
2.1 Varumärken 
Varumärken kan definieras på olika sätt i olika sammanhang. Vi har valt att utgå från att 
studera varumärken utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, då vi anser detta ligga närmast 
det syfte vi har med uppsatsen. Både Kotler (1996 s. 443) och The American Marketing 
Association definierar ett varumärke på följande sätt (vår översättning):   

 
Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller annat särdrag som på ett 
tydligt sätt särskiljer en säljarens produkt eller tjänst från andra säljares 
(American Marketing Association 2014). 

 
Ett varumärke används ofta som en symbol för att skapa en identitet för företaget, vilket gör 
företaget stabilt. Syftet med ett varumärke kan också vara att förmedla ett budskap som ska 
påverka köpbeteendet hos människor (Gajland & Treffner 2001 s. 25-26). Ett varumärke kan, 
enligt Kotler, Sanders, Armstrong och Wong (2001 s. 469-470), användas för att erbjuda 
konsumenten attribut, värderingar, fördelar och personlighet. Varumärket hjälper kunderna på 
så vis att välja produkter som de anser ligger närmast deras personlighet och livsstil. (Aaker 
1996 s. 83). Aaker menar vidare att varumärket också ska bidra till skapandet av associationer 
och kopplas ihop med de symboler som tillsammans ska profilera företaget (1996 s. 25). 
Varumärken kan delas in efter status (ofta relaterat till priset) i budgetmärken och 
premiummärken. Ett premiummärke kan användas då företaget riktar sig till en målgrupp som 
är beredd att betala mer för en produkt och ska borga för en hög kvalitet och en större 
upplevelse än vad ett budgetmärke kan erbjuda (Parment 2006). 
 
Tjänsteföretags varumärken skiljer sig från produktföretags varumärken då tjänster är något 
som upplevs på plats där konsumenten påverkas av andra kunder samt företagets personal. I 
och med att tjänster är processer som utgörs av aktiviteter och upplevelser, är det nästintill 
omöjligt att uppnå den standardisering som är möjlig vid produktutveckling (Grönroos 2008 
s. 314). Att skapa ett starkt varumärke innebär ofta till en början höga utgifter då ett stabilt 
varumärke är något som utvecklas över tid (Winroth 2013 s. 143). Ett starkt varumärke kan 
enbart skapas utifrån hela företaget, då de som arbetar inom företaget måste ha samma 
målbild som ledningen och styrelsen (Larsson, Lönnborg & Winroth 2013 s. 8).  
 
Eriksson (2008) skiljer på varumärken ur företagsperspektiv och ur kundperspektiv. Inom ett 
företagsperspektiv lyfter han bland annat fram märkesidentitetens vikt, vars roll handlar om 
att klargöra vad företaget står för, vad som gör företaget unikt och hur varumärket kan 
påverkas av sin omgivning. Eriksson lyfter även fram positioneringen, det vill säga företagets 
mentala position i kundens huvud, som viktigt, vilken enligt honom baseras på identiteten och 
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förutsätter att man har en tydlig position på marknaden. Den konkreta kommunikationen med 
marknaden är enligt Eriksson en annan viktig komponent för ett företags varumärke. Denna 
kommunikation sker genom ögat i form av ordval, färg och form, genom örat i form av ljud 
och språkval och genom teman och uttryck i form av slogans (Eriksson 2008 s. 100-101). 
 
Ur ett kundperspektiv bygger varumärket på engagemang, märkeskänslighet, medvetenhet, 
märkesassociationer, mervärden och märkeslojalitet. Engagemang är viktigt då det skapar en 
starkare och mer varaktig lojalitet till varumärket. Således är det viktigt att veta vad som 
väcker kundens engagemang. Märkeskänslighet handlar om hur känsligt varumärket är i val 
mellan andra varumärken. Ofta handlar det för kunden om att skapa trygghet och minimera 
risker, vilket innebär att varumärket måste fungera som garanti. Medvetenhet innebär att 
varumärket ska inneha kännedom hos kunden, då detta ökar sannolikheten att kunden känner 
samhörighet och väljer varumärket. Dock är inte varumärkeskännedom tillräckligt, utan 
företagets varumärke måste även uttrycka något unikt. Märkesassociationer innefattar hur 
varumärket förmedlar upplevd kvalitet hos kunderna. Ett exempel på detta är att högt pris och 
marknadsföring ofta indikerar hög kvalitet. Detta kan kopplas till engagemang eftersom 
företaget genom att associera varumärket till viktiga faktorer bygger upp ett känslomässigt 
engagemang hos kunden.  Mervärden handlar om att en produkt eller tjänst inte enbart ska 
fylla en praktisk funktion utan också ge en känslomässig upplevelse för kunden, vilket ska 
skilja varumärket från andra varumärken. Varumärket bygger slutligen på märkeslojalitet 
vilket handlar om att det är dyrare att attrahera en ny kund än att behålla en befintlig 
(Eriksson 2008 s. 102-103). 

2.2 Varumärkeskapital 
Varumärkeskapital är ett mått på produktens eller tjänstens värde för företaget. Varor och 
tjänster som har högt varumärkeskapital är av stor vikt för företaget då de i sin tur påverkar 
kundernas uppfattning, både om företaget i sig och om dess produkter. Varumärkeskapital 
definieras enligt Keller (1993) såhär: 
 

Den särskiljande effekt som kännedomen om varumärket har på kundens 
reaktion på marknadsföringen av detta varumärke. Kapitalet uppstår när 
kunden är förtrogen med varumärket och har positiva, starka och unika 
associationer till varumärket (Keller 1993, se Grönroos 2008 s. 318). 
 

Ett annat vanligt förekommande begrepp inom ämnesområdet är branding, vilket enligt Haig 
är att utveckla, etablera och lansera ett varumärke (2005 s. 5). Det handlar vidare om att 
designa och hantera varumärken på ett sådant sätt att dess värde ökar. Ett varumärke är en 
relation mellan varumärkets ägare och dess kunder. Ett företags varumärke, fastän abstrakt, 
kan värderas som vilka tillgångar som helst, och rätt management kan innebära att varumärket 
genererar framtida inkomster för företaget (Budac & Baltador 2013). 
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2.3 Profil- image- identitet 
Tre begrepp som berör varje organisation är profil, image och identitet. Varje begrepp i sig 
kan definieras på olika sätt av olika forskare. Vissa skiljer inte nämnvärt på profil och image, 
men detta synsätt förutsätter att sänt budskap alltid tas emot på önskvärt sätt vilket inte alltid 
är fallet. Profil bestäms internt och syftar till att återge hur företag vill uppfattas. Imagen 
baseras på ett flertal faktorer såsom företagets kärnprodukt, personalens uppträdande och 
företagets värderingar. En positiv image kan uppväga om kunderna har en tillfällig, negativ 
syn på organisationen. Imagen kan också ändras snabbt vilket innebär att företagen inte kan 
vara helt säkra på hur kunderna uppfattar dem (Larsson 2008 s. 113-115).  

 
 

Identiteten är ett vidare begrepp som innefattar både organisationen och dess omgivning, och 
som kan uttryckas på många sätt. Det kan exempelvis ske genom visuella symboler, 
företagets kultur och värderingar, vilka kan vara svårt att sammanställa då det kan förekomma 
flera olika kulturer inom samma organisation. Idealsituationen är att profilen och imagen 
överensstämmer, men detta speglar inte alltid verkligheten. Om inte kan man arbeta med att 
ändra sin profil så att den bättre överensstämmer med imagen, och således få en sannare 
identitet. En kortfattad förklaring av begreppen presenteras nedan (Larsson 2008 s. 113-117). 

Profil: Den bild som företaget vill förmedla av sig själv till omvärlden. 
Image: Den bild och uppfattning omvärlden har av företaget. 
Identitet: Den helhetsbild som företaget uppfattar och förmedlar om sig själv i relation till 
omvärldens uppfattning av företaget, det vill säga det företaget faktiskt är.  

Det är enligt Larsson (2008) viktigt att beakta den överlappning som i figur 1 sker mellan 
begreppen profil, image och identitet. Han menar att begreppen är svåra att separera, men att 
ett försök till det ändå krävs för att kunna skapa förståelse för de olika komponenternas 
innebörd (Larsson 2008 s. 113-117). Även Fredriksson menar att profil kan beskrivas utifrån 
ett stort antal begrepp som exempelvis varumärke, kultur och vision, men även utifrån image 
och identitet, vilket således innebär att begreppen faller samman. Han påpekar dock att det är 
missvisande att beskriva förhållandet mellan profil, identitet och image som en kausal kedja. 
Istället menar han att begreppen bör betraktas i relation till varandra, bland annat eftersom var 
och ett av begreppen först då blir tydliga (Fredriksson 2008 s. 47).  

2.3.1 Profil 
Profilen kan uppfattas på olika sätt. Larsson (2008) menar att profilen är den bild som 
företaget vill förmedla av sig själv och sin verksamhet, både externt och internt. Detta sker 
genom marknadsföring, reklam, personalens klädsel et cetera. I internationella sammanhang 

Figur 1: Förhållandet mellan Profil, Image & Identitet. (Larsson 2008 s. 117) 
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ersätter identitet begreppet profil, men identitet är samtidigt ett begrepp som innefattar 
omgivningen (Larsson 2008 s. 115). 

Enligt Fredriksson (2008) är profilen den strategiska kommunikation som ska förmedla vad 
företaget är i form av värderingar och tolkningar av omvärlden. Profilen har till uppgift att 
presentera företaget som en fungerande men också unik verksamhet på marknaden. Ett 
företags profil kan därmed likställas med en presentation av verkligheten snarare än en faktisk 
spegelbild av denna. Vidare menar Fredriksson att ett företags profil kategoriseras utefter 
grafik, retorik och koncept. Grafiken utgörs av logotyp och namnval där färg, form och 
typsnitt är centralt, medan retorik innebär företagets kommunikation genom tal och text. Till 
koncept hör formgivning av produkter eller tjänster, uniformer, arkitektur et cetera. Syftet är 
att omvärlden som möter företaget ska uppfatta det unika och specifika för just det företagets 
verksamhet. (Fredriksson 2008 s. 43-44) 

2.3.1.1 Förmedling av varumärke och profil  
Att skapa ett varumärke med ett bra namn och symbol kan underlätta kommunikationen 
mellan företaget och dess kunder. Gällande tjänster är återkommande besök hos ett företag det 
som stärker ett varumärke, dock är det svårt att mäta av vilken anledning kunden återkommer. 
Ett av många sätt att uttrycka företagets varumärke är genom webbplats, där den eventuella 
kunden kan läsa om företaget och skapa sig en emotionell koppling till det (Winroth 2013 s. 
149-152). Kotler et al (2001) menar att varumärken inte enbart konsumeras baserat på 
rationella argument, något som styrks av Simmons (2001 s. 73) som hävdar att ett beslut till 
stor del grundas på känslor. Då dagens samhälle består av ett utbud större än efterfrågan, blir 
känslor allt viktigare hos konsumenten (Holger & Holmberg 2002 s. 69). Faktum är att ett 
varumärke anses vara framgångsrikt när konsumenten har valt det på grund av känslor och 
inte riktigt kan förklara varför (Holger & Holmberg 2002 s. 79). Vidare hävdar Dahlén att 
människor inte alltid väljer den billigaste, likvärdiga produkten eftersom sökkostnaderna som 
medföljer anses var alltför höga (Dahlén 2002 s. 19). Han menar att internet som sökmotor är 
en lösning på detta eftersom kunden då kan söka information på ett smidigt och lättillgängligt 
sätt, till en låg kostnad (Dahlén 2002 s. 38).  
 
Undersökningar visar att det varumärke konsumenten först gör sig uppmärksam på är det 
varumärke som konsumenten sedan köper. Även om den spontana hågkomsten är låg är det 
således viktigt att konsumenten har en vilande kännedom om varumärket (Holger & 
Holmberg 2002 s. 114). Människor tenderar även att tycka bättre om varumärken de känner 
igen och kommer ihåg sedan tidigare, och tar också bättre till sig dessa varumärkens 
marknadskommunikation (Dahlén 2003 s. 48). Baines et al säger att varumärken kan skapa 
associationer i huvudet på konsumenterna (2011 s. 315). 

2.3.1.2 Förmedling av reklambild  
En bild sägs ofta uttrycka mer än tusen ord. Men för att förmedla en bild och dess symboliska 
mening krävs också ett textuellt språk, varför dessa bör anses som komplement till varandra. 
(Eriksson & Göthlund 2004 s. 17). För att tala om visuell kommunikation genom bilder måste 
det finnas ett budskap i den bild som betraktaren tittar på. Budskapet är det företaget ämnar 
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förmedla med bilden till mottagarna. I bilden förväntar sig betraktaren att finna vad företaget 
vill förmedla, vem det är som står bakom budskapet, vilket i sin tur är den som skapat bilden 
(Eriksson 2009 s. 53). 

Som alltid vid kommunikation kan det uppstå brus som gör att budskapet inte lyckas 
förmedlas på rätt sätt, vilket kan bero på flera orsaker. En orsak är att betraktaren ser bilden i 
fel miljö eller vid stressade situationer vilket gör att bilden inte tolkas som sändaren avsett. En 
annan orsak är att den kanal som används inte är lämpad att förmedla det tänkta budskapet. 
En ytterligare anledning kan vara den subjektivitet som alltid uppstår i miljöer med sändare 
och mottagare (Eriksson 2009 s. 54). Utöver dessa faktorer påverkas även betraktaren av 
tidigare erfarenhet och kunskap (Eriksson 2009 s. 60). Ett sätt att minimera bruset som företag 
är att välja rätt marknadsföringskanal till rätt målgrupp (Larsson 2008 s. 47-49).   
 
Processen att bearbeta sinnesintrycken är något som går snabbt, ofta utan medvetenhet 
(Eriksson 2009 s. 60). Förloppet att tolka och analysera reklambilder utgörs av beskrivning, 
analys och tolkning. Vid beskrivning och analys av bilden sker en observation i sin helhet, 
medan tolkningen av bilden sker i ett större sammanhang (Eriksson 2009 s. 66-78). Även var 
bilden har placerats och vad som finns omkring den spelar roll (Eriksson & Göthlund 2004 s. 
116). Vidare kan sändaren tillsätta en text för att förstärka bildens budskap, vilket kan styra 
betraktaren i dess tolkning. I detta fall är textens placering även viktig (Eriksson 2009 s. 94).  

2.3.2 Image 
Image som begrepp är omfattande och definieras på olika sätt av olika forskare. Nedan syftar 
vi till att ge en redogörelse för olika aspekter av begreppet för att påvisa att till synes små 
skillnader kan ha stor betydelse för hur begreppet används och värdesätts. Även om vår 
utgångspunkt är Larssons definition vill vi påvisa begreppets mångsidighet.  
 
Enligt Larsson är image genomgående den bild av en organisation som finns hos allmänheten 
(Larsson 2008 s. 114). Vidare kan image beskrivas som nettoresultatet av de erfarenheter, 
kunskap, uppfattningar och intryck som människor har av ett företag (Bernstein 1985, se 
Larsson 2008). Grönroos menar i sin tur att image är ett immateriellt värde som skapas kring 
en produkt eller tjänst genom att förmedla förväntningar, vilket marknadskommunikationen 
påverkar (Grönroos 2008 s. 21; 325-326) Han menar emellertid att ett varumärke inte skapas 
av företaget, utan att det är i tillverkningsprocessen av produkten eller tjänsten som 
marknaden skapar sig en uppfattning och på så vis ett varumärke. Trots att image är en viktig 
resurs är det alltså utom företagets händer att påverka den. Dock kan företaget vidta åtgärder 
för att se till att leverera exceptionell service och kvalité som gör att det företaget vill 
förmedla så även uppfattas av marknaden (Grönroos 2008 s. 315-321).  
 
Normann anser att image är något som företaget kan skapa bland personal och omgivning, 
och som påverkas av faktorer som tjänsten i sig, organisationen, dess medlemmar och 
marknadssegmentet. Genom kommunikation kan ledningen påverka och tydliggöra företagets 
befintliga image. Även om imagen är en viktig resurs menar Normann att det finns viktigare 
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delar som tillsammans med imagen skapar en helhet, och att imagen endast är en liten del av 
den. (Normann 2000 s. 151-156).  
 
Cai nämner att ett varumärke kan ses som en inkomst till företaget ifall varumärket har ett 
gott rykte. För att marknadsföra en destination måste en image skapas genom att välja den 
optimala marknadsföringsmixen samt att identifiera relevanta associationer som kunder 
kopplar till destinationen. Denna image måste i sin tur stämma överens med företagets 
identitet för att en positiv image om varumärket ska kunna uppnås (Cai 2002). Denna mening 
delas även av Qu, Kim & Im (2011). Potentiella kunder lägger stor vikt vid 
informationssökningen och köpbeslutet vid resor i och med den risk som köpet innebär. 
Företagets image är ytterst viktig i de fall kunden varken har erfarenhet av destinationen eller 
företaget, utan förlitar sig på den resterande marknadens bild av företaget (Cai 2002). 
 
Fredriksson menar att ett företags image är de föreställningar som omgivningen har om 
företagets verksamhet samt produkter, tjänster och representanter. Han påpekar att det ofta är 
värderande uppfattningar om vad företaget står för, hur verksamheten fungerar och vad 
produkterna eller tjänsterna har för egenskaper. Uppfattningarna är dock relativa och kan dels 
skapas i förhållande till hur företaget handlar och kommunicerar, dels i förhållande till hur 
omgivningen handlar och kommunicerar. Dessutom påverkas imagen av individens egen 
relation till företaget. Fredriksson poängterar att det är missvisande att tala om en enda image 
för ett företag. Detta dels eftersom olika individer värderar företaget olika, dels eftersom en 
och samma individ kan ha delad uppfattning om ett företag. Dessutom kan en image förändras 
över tiden (Fredriksson 2008 s. 46). 

2.3.3 Identitet  
Inom företag kan man skilja på yttre självbild (profilen) och inre självbild (identiteten), där 
det förstnämnda är mer lättstyrt (Larsson 2008 s. 116). Larsson menar att identiteten är vad 
företaget verkligen är. Detta kan uttryckas via visuella signaler som exempelvis företagets 
logotyp, vilket ligger nära profilen. Identiteten kan också sägas uttrycka organisationens 
kultur, vilket enligt Alvesson (2007, se Larsson 2008) kan bli problematiskt då det ofta kan 
finnas flera olika identiteter inom en och samma organisation. Andra forskare poängterar de 
paradoxer som uppstår när ett företag har olika identiteter samtidigt. Med detta avses att ett 
företag inte uppvisar en enhetlig identitet utan exempelvis är både globalt och lokalt, unikt 
och tillgängligt et cetera (Larsson 2008 s. 116-117).  
 

Identitet formas av en organisations historia, trossatser och filosofi, av 
dess tekniska karaktär, ägarform, personal och ledarpersonligheter, och 
av dess etik, kultursyn och strategier. Den kan projiceras eller 
kommuniceras genom identitetsprogram, med identitet i sig är mycket 
svårt att ändra (Ind 1992 s. 19 se Larsson översatt 2008 s. 115) 

Fredriksson (2008) menar att ett företags identitet består av normer, värderingar och 
föreställningar vilka karaktäriserar företaget och skiljer det från andra företag. En identitet 
behöver inte vara bestående eller självständig, utan kan snarare vara motsägelsefull och 
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föränderlig. Den är en social konstruktion som formas i interaktion mellan anställda, ledning 
och intressenter, i likhet med företagskulturen. Därmed fungerar identiteten som en riktlinje 
när ledning och anställda i företaget kommunicerar och agerar (Fredriksson 2008 s. 45). 
 
Palmer menar att varumärken som uppfattas ha förlorat sin identitet ofta väljs bort av 
konsumenten, då dessa ofta föredrar äldre, välkända varumärken som symboliserar en sorts 
trygghet. Därför kan det löna sig mer att omarbeta ett redan befintligt varumärke, än att 
utveckla ett nytt sådant (Palmer 1999). 

2.4 Kunders lojalitet till ett företag 
Motivation är ett välstuderat ämne och Maslows behovstrappa är bara ett exempel i en lång 
rad teorier. Pearce och Caltabiano (1983, se Hung & Petrick 2011) applicerade behovstrappan 
på just resenärers behov av att resa. Även om det är ett välkänt forskningsområde att studera 
vad som motiverar oss att resa är frågan om vilka faktorer som motiverar till just 
kryssningsresor fortfarande ett relativt outforskat område. En studie med fokus på 
Nordamerikanska kryssningar har dock visat att lojalitet, sociala influenser och kundens 
bekantskap med företaget är viktiga faktorer i detta val samt att flykt och avkoppling är de 
starkaste skälen till att göra en kryssningsresa. Detta ger enligt forskarna indikation om att 
kryssningsturismen bidrar till en frihetskänsla hos resenärerna, något som enligt dem också 
bör användas som strategi i marknadsföringen av kryssningar (Hung & Petrick 2011). 

2.4.1 Varumärkeslojalitet inom kryssningar 
Kostnaderna för att erhålla en ny kund är dyra och kräver stora investeringar för företaget. Att 
attrahera en ny kund kostar uppskattningsvis fem eller sex gånger mer än att behålla en 
nuvarande kund, där en del av kostnaderna utgörs av marknadsföring, strategiutveckling, 
produktutveckling, kommunikation och service. En nöjd och lojal kund ger inte bara värde för 
företaget i form av ökade köp, utan också mindre kostnader, rekommendationer och vilja att 
betala ett högre pris. Indikationen på varumärkeslojalitet består av återköp, pristolerans, 
rekommendationer och köp av andra produkter från samma varumärke. Vad gäller lojala 
kunder inom kryssningsföretag kan dessa delas upp i fem olika typer vilka presenteras nedan. 
 
Apostlarna (Apostles) är de mest lojala och allierade kunderna, som inte bara gör återköp utan 
även fungerar som marknadsföring då de berättar för andra om sina kryssningsupplevelser 
och uppmuntrar dem till varumärket. Förlusten av denna kund är därför stor för 
kryssningsföretaget. 
 
Lojalisterna (Loyalists) är mycket nöjda och återkommande kunder. De är dock inte lika 
entusiastiska som Apostlarna är, vilket innebär att förlusten av denna kund inte kommer att 
orsaka lika stora problem för kryssningsföretaget. 
 
Legoknektarna (Mercenaries) har potential att bli en återkommande kunder. Dessa drivs 
dock av priset, och har ingen lojalitet till själva varumärket. Kostnaden för att förlora denna 
kund är minimal eftersom de är det minst lönsamma segmentet. 
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Gisslan (Hostages) är återkommande passagerare eftersom det inte finns något fungerande 
alternativ, det vill säga att inget annat bolag kryssar mellan önskade destinationer. Denna 
passagerare skulle byta bolag om en mer önskvärd resa erbjuds och bör av denna anledning 
omvandlas till lojalist. Detta för att minska risken när nya kryssningsbolag etableras på 
marknaden.   
 
Gerillan (Guerillas) är kryssningsföretagets största fiender, då dessa är starkare än 
Apostlarna. Misslyckas företaget med att tillfredsställa en Apostel kan denna omvandlas till 
en Gerilla, som inte kan vänta med att sprida sin ilska över dåliga erfarenheter. Eftersom 
denna kund var så pass lojal från början räcker det med små missnöjen för att denna ska 
känna sig lurad av varumärket (Grazer & Miller 2003).  

Hwang och Han (2014) har undersökt strategier för att använda varumärkesprestige inom 
lyxkryssningar. Kunden måste känna till varumärket för att kunna bli lojal mot det. Om 
varumärket anses prestigefullt vill kunden att detta ska avspegla också den egna personen och 
hur man uppfattar sig själv. Om kunden kan identifiera sig med ett visst varumärke blir de 
ofta mer bundna till detta, något som är grunden för att skapa lojalitet mot varumärket. 
Studien visade att om resenären uppfattade kryssningen som prestigefull, och kunde 
identifiera sig med varumärket, så upplevde man en ökad livskvalitet. De fann också att om 
varumärket uppfattades som lyxigt så ökade chansen att kunden skulle resa med samma 
företag igen. Resultatet visar att varumärkeskännedomen kan påverka hur man uppfattade 
kryssningen och alltså bör företagen jobba med att få ett välkänt varumärke för att kunna 
bygga upp relationer med sina kunder och i förlängningen uppnå kundlojalitet. 

2.5 Teoretisk syntes 
Vi har valt att presentera ett flertal teorier inom marknadsföringsfältet. Detta för att ringa in 
vårt specifika undersökningsområde och hjälpa till att ge läsaren en helhetsbild av detta. 
 
Varumärkesteorier anser vi essentiella för att kunna skriva en uppsats om just varumärken. Vi 
har utgått från dessa för att kunna förstå vad som ingår i ett varumärke och vad dessa fyller 
för funktion för ett företag, något som vi sedan analyserar kring i slutet av arbetet där vi 
fastslår att varumärket kan sägas vara en del av företagens profiler. 
 
Teorier om varumärkeskapital valde vi att ha med då dessa hjälper till att ge en fördjupad 
förståelse till varför varumärken är intressanta att undersöka och hur dessa kan skapa ett 
ekonomiskt och immateriellt värde för ett företag. Detta menar vi är av vikt då våra utvalda 
fallföretag är så pass lika att varumärket skulle kunna vara det enda som egentligen skiljer 
dessa åt. 
 
Modellen över Profil-image-identitet är vår huvudsakliga teori som vi applicerar på vår egen 
undersökning. Det är denna modell som vi utgår ifrån och som vi har operationaliserat så att 
vi kan mäta det på ett så korrekt sätt som möjligt, även om det i slutändan ofrånkomligt 
handlar om tolkning. Likaså mäter vi kundernas lojalitet för att få en insikt om vad som 
motiverar människor att åka på kryssningar och hur ett företag kan utnyttja denna kunskap till 
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att få återkommande och lojala kunder. Då begreppen profil, image och identitet är centrala i 
hela vår forskningsprocess finner vi dessa teorier vara av yttersta värde för denna uppsats. 
Teorin om varumärkeslojalitet inom kryssningar medtogs för att återigen visa på hur 
värdefullt ett varumärke kan vara för kryssningsföretag, och vilken typ av kunder som är mest 
lönsamma att ha. Denna teori kopplar vi sedan till den enkätundersökning vi själva gjort med 
företagens resenärer och drar slutsatser kring resultatet. Även Hwang och Hans teori om 
prestige inom lyxkryssningsbranschen togs med för att synliggöra vilka effekter ett 
varumärkes image kan få för företaget vilket var en viktig del av vår egen undersökning. 
 



 

 

 Profil-image-identitet 
Björkman, Kardebo & Persson 

 
  

15 

3. Metod 
I följande kapitel redogör vi bland annat för val av forskningsdesign, tillvägagångssätt och 
urval samt datainsamling i form av intervjuer, enkäter och observation. Vidare diskuterar vi 
vilka konsekvenser dessa val kan få för uppsatsen. Avslutningsvis redogör vi för etiska 
riktlinjer och uppsatsens analysmetod. 
___________________________________________________________________________ 
 
Inom samhällsvetenskapen finns två olika metodiska angreppssätt för forskare att använda sig 
av, kvantitativa och kvalitativa metoder. I vissa fall kan dessa kombineras, något som kallas 
metodtriangulering (Holme & Solvang 1997 s. 13). Båda metoderna har dock som syfte att ge 
en ökad förståelse för samhället vi lever i (Holme & Solvang 1997 s. 76).  Kvantitativ 
forskning innebär huvudsakligen att relationen mellan teori och forskningen är deduktiv vilket 
betyder att forskaren utgår från en teori som sedan testas. Data som samlas in är oftast av 
numeriskt slag och syftet med undersökningen kan vara att kunna generalisera resultatet 
(Bryman & Bell, 2010 s. 85-86).  
 
Kvalitativ forskning innebär istället att forskaren använder sig av ett induktivt angreppsätt. 
Syftet med sådan forskning är ofta att undersöka hur individen uppfattar omgivningen och 
forskningsresultatet blir därmed mer tolkande än kvantitativ forskning. Resultatet presenterar 
en helhetsbild som ämnar skapa en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang 
(Holme & Solvang 1997 s. 78-79). 
 
Begreppet ontologi handlar om ”vad som finns” och vad som är verkligt eller inte. Ontologin 
kan delas upp i undergrupperna objektivism och kontruktionism (Bryman & Bell 2010 s. 33). 
Objektivism innebär att människor uppfattar den sociala verkligheten som yttre fakta. Dessa 
ligger även utanför vårt intellekt och är inget vi själva kan påverka. Konstruktionismen 
innebär istället att verkligheten är något som konstrueras av de sociala aktörerna. Människor 
skapar och påverkar således verkligheten (Bryman & Bell 2010 s. 33). I denna uppsats har vi 
utgått från den konstruktivistiska ståndpunkten då vi tänker oss att aktörerna själva kan 
påverka sin omgivning. 
 
Epistemologi är läran om hur vi kan nå kunskap. En epistemologisk frågeställning behandlar 
vad som kan ses som godtagbar kunskap inom ett visst ämnesområde. Till epistemologin hör 
positivismen. Det är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som anser att naturvetenskapliga 
metoder bör användas även vid studier av den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2010 s. 
26-27). 
 
Realism är en annan filosofisk ståndpunkt som kan delas in i empirisk realism och kritisk 
realism. Det förstnämnda innebär att man får fram kunskapen genom erfarenhet medan den 
sistnämnda syftar till att kunskap kan nås genom kritiskt tänkande (Bryman & Bell 2010 s. 
28). Vår kunskap inom ämnesområdet grundas i den empiriska realismen eftersom vi själva 
intervjuat personer med kunskap om vårt ämnesområde samt utfört en enkätstudie för att ta 
reda på fakta.  
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Hermeneutik är en inriktning som syftar till att tolkningen av en text bör ske utifrån det 
perspektiv som författaren har haft (Bryman & Bell 2010 s. 443). I denna uppsats har vi har 
använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv då vi själva har källgranskat och tolkat den 
insamlade informationen. Vi har därmed skapat oss en egen bild av all data och det material 
vi refererar till. 

Denna uppsats baseras på en metodtriangulering där allt insamlat material har granskats och 
sammanfattats till en text. Precis som vid kvantitativ forskning finns det olika kriterier för hur 
bedömningen av resultatet ska göras. Motsvarigheten till validitet och reliabilitet kallas här 
för tillförlitlighet och äkthet (Bryman & Bell 2010 s. 306-307). 
 
3.1 Angreppsätt 
I uppsatsen har vi använt oss av kvalitativ insamlingsmetod i form av observationer och 
intervjuer, och kvantitativ insamlingsmetod i form av två enkätundersökningar. Skillnaden 
mellan metoderna är dels syftet, dels tillvägagångssättet. Inom kvalitativ metod är det primära 
syftet att få en djupare förståelse för det undersökta objektet medan syftet med en kvantitativ 
undersökningsmetod är att testa informationens generella giltighet med hjälp av siffror och 
statistik (Holme & Solvang 1997 s. 13-14).  
 
En fördel med ett kvalitativt angreppssätt är att teorier och statistik kan relateras till 
verkligheten samt att det ger möjlighet till alternativa förklaringar inom undersökt fall och i 
tolkning av data. En fördel med kvantitativ metod är istället att tilliten kan öka och att risken 
för subjektivitet reduceras, eftersom data baseras på statistik (Denscombe 2009 s. 364). Vi 
som författare påverkas i likhet med alla andra av vår egen bakgrund, kunskap samt fördomar 
i all betraktelse som görs. Således bör man vara medveten om att inte minst analysen är 
subjektiv (Walsham 2006). 

3.2 Vetenskapligt synsätt 
Uppsatsen är deskriptiv, men framförallt tolkande, i den mån vi undersöker huruvida 
företagens profil, image och identitet överensstämmer i respektive företag (Holme & Solvang, 
s. 290-291). Dessa begrepp är komplexa och kan beskrivas på många sätt, varför vi har valt 
att studera varumärken utifrån enbart en utvald modell av Larsson (2008). Uppsatsen är även 
komparativ då vi dels jämför begreppen sinsemellan och dels jämför Tallink Silja och Viking 
Line med varandra. 

3.3 Tillvägagångssätt 
I denna uppsats har vi tillämpat en abduktiv ansats då vi har valt att kombinera induktiva och 
deduktiva ansatser (Bryman & Bell 2005 s. 23-24). Studien inleddes med insamlingen av 
teoretiska data för att öka vår kunskap och förståelse för ämnesområdet. Därefter började 
processen med att gå igenom materialet för att välja ut de teorier som bäst ansågs passa ihop 
med uppsatsens syfte. Efter detta genomförde vi vår empiriska undersökning i form av 
intervjuer, enkäter och observationer för att slutligen jämföra vårt resultat med tidigare 
forskning för att kunna dra slutsatser utifrån det. 
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3.4 Datainsamling 
Det empiriska materialet består av två enkätundersökningar med sammanlagt 101 
respondenter, två kvalitativa intervjuer och två observationer av företagens respektive 
webbplats och utvald marknadsföring. Detta är vår primärdata i och med att de samlats in 
specifikt för denna studie och inte tidigare har behandlats (Saunders, Lewis & Thornhill 2009 
s. 256). Information från webbplatser, tryckt- och rörlig reklam och annat material inhämtat 
från internet kan klassificeras som primärdata i detta fall då vi själva kommer att analysera 
materialet. Gällande elektroniska källor som exempelvis webbsidor, är en risk att dessa inte är 
bestående utan kan ändras med tiden, varför vi har valt att presentera skärmdumpar av 
hemsidorna som bilagor (se bilaga 5 & 6). Dessutom kan det vara svårt att identifiera den 
primära författaren. Våra sekundära källor består av diverse publicerade vetenskapliga artiklar 
samt övrig litteratur inom ämnet, det vill säga information som samlats in av andra personer i 
ett annat syfte. Detta är något som bör beaktas vid tolkningen av materialet (Olsson & 
Sörensen 2007 s. 31).  
 
Vi är medvetna om att merparten av den forskning som används i uppsatsen berör 
kryssningsindustrin utanför Sveriges gränser, vilket är betydande då kryssningsrederier i 
exempelvis Karibien ofta är mer exklusiva än våra studieobjekt. Man bör ha i åtanke att 
områdena skiljer sig både geografiskt och storleksmässigt, men också genom att de verkar på 
olika marknader. Dock finns inte etablerade studier om kryssningsfartyg i Sverige och Norden 
i samma utsträckning, och vi anser att de utvalda teorierna är applicerbara på vår egen studie. 
 
3.4.1 Fallstudier 
Fallstudier kännetecknas främst av två saker. För det första ska det definierade fallet beskrivas 
ingående och för det andra måste det tydligt framgå vad som ingår i fallet och vad som ligger 
utanför undersökningsområdet. Fallstudier anses passande för att studera processer eller 
förändringar, något som alla företag berörs av på ett eller annat sätt (Johannessen & Tufte 
2003 s. 56-57). Av denna anledning finner vi fallstudier vara en lämplig forskningsstrategi för 
att undersöka de två företagen Tallink Silja och Viking Line.  
 
3.4.2 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer är en krävande datainsamlingsmetod. Generalisering eller 
representativitet är inte det viktigaste inom denna metod men urvalet av intervjuobjekt är ett 
viktigt steg i processen eftersom man väljer intervjuobjekt utefter andra, förutbestämda, 
kriterier (Holme & Solvang 1997 s. 100-101). Intervjupersoner har valts ut i egenskap av 
deras position och kunskap om vårt valda ämnesområde. Vi intervjuade Niklas Zhovnartsuk, 
marknadschef på Viking Line och Johanna Wedin, kommunikatör på Tallink Silja. För att få 
så jämförbara intervjuer som möjligt utgick vi från en intervjumanual, där samma frågor 
ställdes till båda informanterna (se bilaga 1 för intervjufrågor). Informanterna fick besvara 
frågor rörande företagets profil och dess varumärke. Intervjusituationerna skiljde sig åt då 
intervjun med Viking Line skedde på företagets huvudkontor i Stockholm medan intervjun 
med Tallink Silja skedde via mejlkorrespondens.   
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Båda informanterna benämns med namn och titel i arbetet efter deras godkännande. Även om 
vi har tolkat informanternas svar som representativt för respektive företag är vi medvetna om 
att svaren skulle kunna variera vid val av informant. Av denna anledning har vi valt att delge 
representantens namn och titel. 
 
3.4.3 Reflektion intervjuer 
Vad gäller de utförda intervjuerna är vi medvetna om risken att företagen är partiska. Ur ett 
helhetsperspektiv har vi försökt motverka detta genom metodtriangulering, det vill säga att 
kombinera intervju, observation och enkätundersökning för att på så sätt få ett bredare 
perspektiv av verkligheten. Eftersom syftet med intervjuerna främst har varit att undersöka 
företagens profiler, det vill säga det som företagen vill förmedla, ser vi dessutom ingen 
anledning till att företagen skulle förvränga denna information. 
 
De olika intervjusituationerna har gett upphov till olika förutsättningar. En fysisk intervju kan 
reducera missförstånd och innebära mer diskussion vilket också blev fallet under vår intervju 
med Viking Line, medan en intervju över mail förutsätter att intervjupersoner förstår frågorna. 
Samtidigt kan en intervju öga mot öga ge mer ogenomtänkta svar och intervjupersonen kan 
påverkas av oss som intervjuare, medan det är lättare att undanhålla eller vinkla information 
via e-post (Holme & Solvang s. 99-108). För en så bra jämförbarhet som möjligt har vi dock 
använt samma intervjumanual och säkerställt möjligheten till följdfrågor vid båda 
intervjuerna. Den fysiska intervjun spelades in och transkriberades för att öka uppsatsens 
reliabilitet och validitet. 
 
3.4.4 Enkätundersökningar 
Något som lyfts fram av Ejlertsson som fördelar med enkäter är att man kan undersöka ett 
stort antal respondenter och att den så kallade intervjuar-effekten minimeras, vilket vi ansåg 
viktigt i undersökandet av respondenternas image av företagen. Vi kan alltså på ett snabbt och 
effektivt sätt få en uppfattning om de två företagens image bland resenärerna. Nackdelar med 
enkätundersökningar kan vara att bortfallet blir stort, att frågorna misstolkas och att antalet 
frågor är begränsade vilket innebär att även den djupgående förståelsen eventuellt kan 
begränsas (Ejlertsson 2005 s. 11-12).  
 
Vi utförde en pilotstudie på 30 respondenter för att kontrollera att vår enkätundersökning är 
utformad på ett sådant sätt att frågorna mäter det vi avsett mäta, tolkas rätt av respondenterna 
och att resultatet är av intresse för vår undersökning. Därefter utformades den slutgiltiga 
enkäten efter de förslag på förändringar som framkommit ur genomförd pilotstudie. Vi valde 
att utforma 14 frågor, både stängda kryssfrågor och öppna frågor med krav på motivering. 
Enkätundersökningen utfördes under fyra tillfällen. Enkätundersökningarna bland Viking 
Lines kunder utfördes 2014-04-08 och 2014-04-11 vid Stadsgårdskajen (se bilaga 2 för 
enkäten) och enkätundersökningarna bland Tallink Siljas kunder genomfördes 2014-04-09 
och 2014-04-11 vid Frihamnen (se bilaga 3 för enkäten). Det var enbart svenska 
kryssningsresenärer som tillfrågades att besvara enkäten. Materialet har sedan sammanställts i 
statistikprogrammet Pasw (SPSS) i form av diagram och tabeller som presenteras i 
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empirikapitlet. Vi har sammanställt de öppna frågorna genom kategorisering av 
respondenternas svar.  
 
3.4.5 Reflektion enkätundersökning 
Vi valde att genomföra enkätundersökningarna på båtterminalerna vid tillfällen då företagen 
erbjuder tvådagars-kryssningar eftersom vi menar att båtarnas generella utbud är så pass brett 
att detta kan locka olika typer av resenärer, som reser för olika syften. Vi är dock medvetna 
om att enkätsvaren kan variera beroende på vilken typ av kryssning respondenterna har valt 
att åka på. Vi valde att utföra undersökningarna vid två olika tillfällen (en vardag och en 
fredag) för att öka möjligheten till ett bredare urval av respondenter och deras ålder såväl som 
resesyfte.  
 
Vad gäller val av respondenter är vi medvetna om att dessa trots allt är kunder till något av 
företagen, och av någon anledning har valt att åka med respektive företag. Hade vi istället valt 
att utföra enkätundersökningen någon annanstans, bland respondenter som inte är kunder, är 
det möjligt att resultatet hade kunnat vara annorlunda. Detta hade det dock kunnat göra även 
om vi genomfört undersökningen på andra kunder. Det bör även tilläggas att många av de 
tillfrågade respondenterna var osäkra på sina svar och benägna om att veta ”rätt” svar. Således 
finns det risk att respondenterna inte alltid svarade spontant efter hur de faktiskt uppfattar 
företaget, utan snarare efter hur de tror att vi vill att de ska uppfatta dem. 
 
Att vi valt att enbart genomföra undersökningen på svenska resenärer grundar sig på det 
faktum att vi endast har möjlighet att studera svensk marknadsföring, det vill säga hur 
företagens profil förmedlas på den svenska marknaden. Oavsett om marknadsföringen skiljer 
sig mellan de länder företagen riktar sig till (Ryssland, Finland, Estland, Lettland, Litauen) 
har vi ingen kunskap att konstatera detta. 
 
3.4.6 Observationer 
Observationer är en kvalitativ metod som innebär att forskaren iakttar en viss miljö och 
noterar den på något sätt. Vi har utfört observationer av företagens webbplatser och 
marknadsföring i form av reklambilder. Vi valde att utgå från en mall som vi skribenter 
tidigare använt i liknande syfte (se bilaga 4 för mall). Gränserna vid alla observationer är 
emellertid ofta flytande vilket observatören måste vara medveten om vid tolkningen av det 
material som framkommit (Eliasson 2010 s. 22-24).  
 
3.4.7 Reflektion observation 
Att ha i åtanke vid genomförda observationer, och observationer i allmänhet, är att 
observationer präglas av en viss subjektivitet. Vi har försökt vara så objektiva som möjligt 
genom att beskriva hur webbplatserna samt reklambilderna ser ut, men är medvetna om att det 
vi ser och tänker är format av vår bakgrund et cetera. Vi är även medvetna om att vi enbart 
observerat delar av företagens aktuella webbplatser och reklamkampanjer, men anser att vi 
valt ut relevanta delar samt observerat i den utsträckning som varit möjlig. Eftersom vi är 
medvetna om att det är svårt att med ord beskriva en bild, har vi valt att hänvisa läsaren till de 
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två reklambilder samt webbplatser som har observerats med hjälp av skärmdumpar (se bilaga 
5 & 6 för webbplatsernas skärmdumpar).  

3.5 Urval och Avgränsningar 
Urvalet i våra enkätundersökningar betraktas som bekvämlighetsurval. Detta eftersom vi 
utefter bekvämlighet genomfört våra undersökningar vid Stadsgårdskajen respektive 
Frihamnen med tillgängliga respondenter på plats. Således har vi varken population eller 
urvalsram (Denscombe 2009 s. 39-40). Urvalet är begränsat till fyra undersökningstillfällen 
och två platser, och vi har valt att genomföra den på enbart svenska resenärer. Urvalet av 
informanter baseras på deras kunskap inom respektive företag som studeras. 

3.6 Validitet och reliabilitet  
För att värdera resultatet kontrolleras uppsatsens validitet, alltså om forskaren har mätt det 
som var avsett att mäta, och studiens reliabilitet, om resultatet skulle bli detsamma om 
undersökningen gjordes av en annan forskare vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell 2010 s. 
94-96).  Det är främst inom kvantitativa metoder begreppen validitet och reliabilitet används 
för att mäta hur bra en undersökning är (Bryman & Bell 2010 s. 48).  Då begreppen emellertid 
inte anses vara direkt överförbara till kvalitativa metoder talas det inom dessa metoder istället 
om trovärdighet och äkthet som kriterier för hur bra en studie kan anses vara. Trovärdigheten 
kan i sin tur delas in i fyra begrepp, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmera (Bryman & Bell 2010 s. 307). Nedanstående rubriker kommer att beröra dessa 
begrepp mer utförligt. Avslutningsvis redogör vi för hur vi har gått tillväga för att öka 
uppsatsens validitet och reliabilitet.  
 
3.6.1 Kriterier för kvantitativ forskning 
Ett viktigt begrepp som är avgörande för kvantitativa studier är dess validitet, vilket är ett 
mått på huruvida undersökningen mäter det den ska mäta (Holme & Solvang 1997 s. 163). 
Detta är viktigt att begrunda i vetenskapliga studier i och med att en undersökning som saknar 
en hög grad av validitet inte lyckats undersöka det som forskare ursprungligen tänkt (Eliasson 
2006 s. 16). Validitet kan delas upp i ett flertal underbegrepp, där tre av dem är intern, extern 
och ekologisk validitet. Intern validitet berör frågor om kausalitet, det vill säga om en slutsats 
som rymmer ett kausalt förhållande mellan olika variabler kan sägas vara hållbar eller inte. 
Om den interna validiteten är hög kan man vara mer säker på att de undersökta variablerna är 
de som är avgörande för variationen i det undersökta fallet (Bryman & Bell 2010 s. 49). 
Extern validitet handlar istället om huruvida undersökningsresultaten kan generaliseras utöver 
den egna kontexten. I och med detta är urvalet i undersökningen av stor vikt, eftersom detta 
påverkar tolkningen av resultatet. Ekologisk validitet är ett ytterligare begrepp som berör hur 
undersökningens resultat påverkas av undersökningsmiljön och omgivningen. Ju mer 
forskaren ingriper och skapar en onaturlig miljö för sin undersökning desto lägre är den 
ekologiska validiteten (Bryman & Bell 2010 s. 48-50). Generellt sätt kan validiteten aldrig 
vara högre än reliabiliteten (Eliasson 2006 s. 16). 
 
Reliabiliteten mäter ifall en studie kan mätas vid ett annat tillfälle på liknande premisser och 
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få liknande svar. Det innebär att forskaren i så stor mån som möjligt bör redogöra för hur 
denne gått tillväga i undersökningen för att möjliggöra en hög reliabilitet (Holme & Solvang 
1997 s. 163). Den kan inom kvantitativ forskning delas in i stabilitet, intern reliabilitet och 
interbedömarreliabilitet. Med stabilitet avses hur stabilt måttet är, det vill säga om resultatet 
blir likadant vid ett annat undersökningstillfälle. Intern reliabilitet rör huruvida resultatet i 
studien påverkas av omständigheterna, baserat på forskarens tolkning. Interbedömarreliabilitet 
handlar huvudsakligen om huruvida flera observatörers bedömningar och tolkningar 
överensstämmer eller inte.  
 
3.6.2 Kriterier för kvalitativ forskning 
Vad gäller kvalitativa studier är trovärdighet ett viktigt begrepp, vilket liknar validiteten som 
beskrivits ovan. Trovärdigheten har fyra underbegrepp; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och bekräftelse/konfirmering. Tillförlitlighet innebär att forskaren enbart väljer att 
utgår från en beskrivning av den sociala verkligheten. Ju mer rimlig denna beskrivning är 
desto mer tillförlitlig anses den vara av utomstående parter. Metodtriangulering och 
respondentvalidering är två sätt att öka studiens tillförlitlighet. Det andra begreppet är 
överförbarhet, vilket innebär att forskaren ingående redogör för studien så att läsaren kan 
bedöma huruvida denna är överförbar till en annan miljö. Pålitlighet är motsvarigheten till 
reliabilitet och innebär att forskaren detaljerat beskriver forskningsprocessen så att denna kan 
replikeras. Kriteriet konfirmera innebär att forskaren ska förhålla sig så neutral och objektiv 
som möjligt samt agera i god tro (Bryman & Bell 2010 s. 307). 
 
Vid kvalitativa studier, till skillnad från vid kvantitativa studier, är äkthet ett centralt begrepp. 
Detta berör mer generella frågor som exempelvis huruvida undersökningen ger en tillräckligt 
rättvisande bild av olika synsätt inom det som studerats, och ifall undersökningen hjälper de 
personer som deltagit i den att förstå sin egen eller andras situation bättre (Bryman & Bell 
2010 s. 309). 
 
Under hela forskningsprocessen har vi beaktat ovanstående begrepp för att stärka studiens 
kvalitet. För att få ett så brett perspektiv som möjligt inom ämnesområdet valde vi att 
genomföra en metodtriangulering. Vidare har de undersökta företagen valts ut med bakgrund 
till bland annat deras storlek och marknadsposition, varför urvalet är väl genomtänkt. Studiens 
informanter har valts med anledning av deras specifika kunskaper om företagens profiler och 
varumärken, och vi förutsätter att de valt att delge en rättvis bild av studieområdet eftersom 
detta kan anses ligga i linje med deras jobb och företagens offentliga profiler. Innan 
enkätundersökningen utformades även en pilotstudie för att ha möjlighet att ändra sådana 
frågor som missuppfattades av de tillfrågade. Själva enkätundersökningen genomfördes sedan 
på respektive båtterminal, vilket kan sägas vara kundernas naturliga miljö vid den utvalda 
tidpunkten. För att öka pålitligheten i vår studie har utomstående parter i form av handledare 
och opponenter regelbundet granskat och kommit med synpunkter på eventuella förändringar 
av arbetet.  Vi har dessutom beskrivit processen detaljerat för ökad möjlighet till replikation. 
Då en del begrepp inom ämnesområdet har varit diffusa och svårtolkade har vi 
operationaliserat dessa genom att definiera och redogöra för hur vi har tolkat dem. Detsamma 
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gäller enkätundersökningen och de svar som eventuellt kunnat tolkas på olika sätt för olika 
personer.   
 
Vidare har vi under uppsatsens gång försökt förhålla oss så objektiva som möjligt och fört 
flitiga diskussioner kring hur våra val kan ha påverkat uppsatsens resultat och vår tolkning av 
dessa. Vi har valt att presentera relevanta delar av dessa diskussioner mer ingående under de 
olika reflektionsavsnitten i metodkapitlet. I tillägg har vi genomgående förhållit oss till 
Vetenskapsrådets riktlinjer om etiska riktlinjer för forskningsprocesser, vilka kommer att 
presenteras mer djupgående i nästkommande avsnitt. 

3.7 Etiska riktlinjer 
Forskning kan sägas vara normativ men för att öka trovärdigheten kan forskaren vara noga 
med att följa de uppsatta regler som finns. Om arbetet baseras på svar från respondenter och 
informanter ska till exempel dessa deltagare få tillgång till resultatet och godkänna detta 
vilket kallas för respondentvalidering. 

Vetenskapsrådet (2011) har satt upp fyra grundläggande riktlinjer för hur forskning ska 
bedrivas korrekt. Informationskravet innebär att forskaren måste informera alla berörda 
deltagare vad syftet med undersökningen är. Aktörerna ska även informeras om att 
deltagandet är frivilligt och forskaren ska tydligt beskriva hur forskningsprocessen kommer 
att se ut. Den andra riktlinjen är Samtyckeskravet där deltagarna i forskningen själva får 
bestämma över sin medverkan och har rätt att avsluta denna när som helst. 
Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som värnar om deltagarnas integritet. Alla 
medverkande ska behandlas konfidentiellt och deras personuppgifter ska förvaras utom 
räckhåll för obehöriga. Det sista kravet är Nyttjandekravet som innebär att allt insamlat 
material enbart skall användas för undersökningens syfte. Uppgifter som insamlas kring 
enskilda personer får alltså endast användas för forskningsändamålet. I tillägg rekommenderar 
även Vetenskapsrådet (2011) att de inblandade deltagarna skall ges en möjlighet att granska 
och kommentera avsnitt där de deltagit samt kontrollera eventuella tolkningar som är gjorda 
av författarna, innan uppsatsen publiceras. Vidare ska de inblandade få tillfälle att ta del av 
undersökningen och det slutresultat som kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2011). 
 
Under hela forskningsprocessen har vi följt vetenskapsrådets etiska riktlinjer för att 
genomföra forskningen korrekt och undvika att respondenter avsäger sitt deltagande i 
undersökningen. Vi informerade alla respondenter och informanter vad vår uppsats ämnade 
undersöka och hur vi skulle gå till väga för att genomföra undersökningen. Alla medverkande 
har varit myndiga och har frivilligt ställt upp på att delta i enkätundersökningen enligt 
informationskravet och samtyckeskravet. Svaren i enkätundersökningen kodades och vi angav 
även kontaktuppgifter för eventuella frågor om undersökningen. På enkätformuläret framgick 
det även att deltagandet skedde anonymt.  Innan intervjuerna frågade vi om informanternas 
namn fick publiceras i arbetet eller om de föredrog att vara anonyma. Alla medverkande har 
även fått information om att de kan ta del av uppsatsen för att granska  eventuella 
misstolkningar av information. Deltagarna fick därmed chans att framföra åsikter och 
korrigeringar i texterna enligt konfidentialitets- och nyttjandekravet.  
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3.8 Analysmetod 
Den övergripande modell vi har utgått från är den över profil-image-identitet, vilken har 
använts för att operationalisera det teoretiska 
ramverket genom att studera ett varumärke ur dessa 
tre perspektiv. Eftersom dessa tre begrepp är 
komplexa krävs operationalisering, vilket innebär att 
forskaren sätter upp kriterier som mått och riktlinjer 
för det som ämnas undersökas, vilket ökar 
möjligheten till ett så rättvisande resultat som möjligt 
(Hjerm & Lindgren 2012 s. 31).  
 
För att mäta begreppet profil, som innebär hur företaget vill uppfattas, har vi valt att utföra 
djupintervjuer med representanter från respektive företag. Detta för konkretisera exakt vad 
företagen vill förmedla. I tillägg har vi valt att observera företagens reklamkampanjer samt 
webbplatser, för att undersöka hur och om profilen uttrycks. Vid observationen av företagens 
reklamkampanjer valdes enbart en bild av företagens aktuella reklamkampanj ut, som bland 
annat visats på tv och i tunnelbanan. Att enbart en bild valdes ut grundar sig på att bilderna 
tillhör samma kampanj och har till syfte att spegla samma sak och samma företag. Bildtexten 
tillhörande Viking Lines reklambild togs bort vid enkätundersökningen för att inte vägleda 
respondenterna i deras svar. Dessutom har olika texter förekommit till en och samma bild 
vilket vi tolkar som att texten är av underordnad karaktär. Vi är dock medvetna om att valet 
av bild i någon mån påverkar resultatet. Vi anser även att vi genom observation av företagens 
webbplatser kommer att kunna undersöka företagens identitet. Detta eftersom en webbplats 
ska återge företagets faktiska utbud, visa varumärket samt uttrycka vad företaget står för 
(Sphinxly 2014). Företagens image har vi mätt genom två enkätundersökningar av befintliga 
kunder, där respondenterna fått ge sin syn på respektive företag. Vi kommer sedan använda 
oss av svaren för att kunna avgöra huruvida företagens image och profil stämmer överens. 
Företagen har till en början analyserats var för sig. Därefter kommer vi göra en jämförande 
analys för att identifiera eventuella skillnader i respektive företag samt dra slutsatser kring 
varumärkets betydelse för företagen.  

Figur 2: Förhållandet mellan Profil, Image 
& Identitet. (Larsson 2008 s.117) 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras det empiriska material som uppsatsen grundar sig på. Detta 
innefattar intervjuer, enkätundersökningar samt observationer.  
___________________________________________________________________________ 

4.1 Intervjuer 
Nedan presenteras sammanställningen av de intervjuer som gjorts med Niklas Zhovnartsuk, 
marknadschef på Viking Line och Johanna Wedin, kommunikatör på Tallink Silja. 

4.1.1 Viking Line 
Enligt Zhovnartsuk är Viking Line ett företag som arbetar för nöje, god mat och spa, vilka är 
de kärnvärden som företaget arbetar med. Han hävdar att upplevelsen på båten är det viktiga 
för kunden, oavsett val av destination och fartyg. Att transportera sig mellan A och B för att 
resenären exempelvis har släktingar i Finland, går att göra med vilket bolag som helst. När 
kunden kliver på båten måste det ske en upplevelse, vilket är av betydelse oavsett syfte med 
resan. Styrkan hos Viking Line menar Zhovnartsuk är servicen ombord, bemötandet från 
personalen, matupplevelsen och taxfree samt möjligheten till spabesök.  
 
”Viking Line är inte enbart en färja eller en båt, varför de främsta konkurrenterna inte heller 

finns på Östersjön.”  (Zhovnartsuk 2014). 
 
Vad gäller andra etablerade kryssningsföretag på marknaden ser Viking Line visserligen dem 
som konkurrenter, men inte som de huvudsakliga konkurrenterna. Den främsta konkurrensen 
utgörs istället av allt som händer i land i Stockholm och Mälardalen. Detta då Viking Line är 
tänkt som ett alternativ till en utekväll i bland annat Västerås, Örebro, Norrköping och 
Stockholm. Viking Line har anpassat sig efter orter utanför Stockholmsområdet genom att 
erbjuda anslutningsbussar som går varje dag både tur och retur. Detta för att faktiskt kunna 
vara ett alternativ till en utekväll (Zhovnartsuk 2014).  
 
Hur de nya svavelregleringarna som börjar gälla år 2015 kommer att påverka Viking Line 
återstår enligt Zhovnartsuk att se, men han tror att det kommer att bli tufft. Vidare menar han 
att det är långlinjebåtarna till Helsingfors som kommer att påverkas mest, medan fartyget 
Grace redan är miljöanpassat. Fartygen kommer att behöva övergå till marindiesel vilket 
innebär en kraftig höjning av bränsleutgifter, som i sin tur innebär högre totalkostnader för 
företaget. Det återstår dock att se huruvida detta kommer att påverka kunderna, menar 
Zhovnartsuk. 
 
Profil 
Viking Lines värdeord är enligt Zhovnartsuk rött, varmt och vänligt, vilka är de värderingar 
företaget arbetar utefter för att förmedla företagets profil, nöje, god mat och spa. För att 
kontrollera hur profilen förmedlas och hur kunderna uppfattar företaget görs kontinuerliga 
marknadsundersökningar vilka enligt Zhovnartsuk hittills stämmer överens med vad företaget 
vill förmedla och förknippas med. I tillägg till det menar Zhovnartsuk att företaget alltid ger 
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”value for money”, oavsett om priset anses vara billigt eller inte. Det är viktigt för företaget 
att kunden upplever att de fått mycket för pengarna. När det gäller den personliga servicen 
arbetar företaget dessutom med att överträffa kundens förväntningar och graden av 
rekommendation mäts regelbundet. Zhovnartsuk nämner att den mentala positionen är viktig 
för företaget, vilken marknadsföringen är till för att etablera. Det är viktigt att ständigt skapa 
eller överta den mentala positionen hos kunder, men också att hela tiden leva upp till eller 
överträffa den (Zhovnartsuk 2014).   
 
Zhovnartsuk tydliggör vikten av att vårda och utveckla varumärket, vilket kallas brand 
building. Samtidigt menar han att det utifrån de kommersiella behov som finns i företaget 
gäller att identifiera och sätta igång säljfrämjande åtgärder som stimulerar försäljningen. I 
kryssningsbranschen utgörs de kommersiella behoven av att sälja kryssningar och transporter 
och att fylla fartyg till uppsatt deadline. Han poängterar att alla företagets sju båtar tillhör ett 
och samma varumärke, men erbjuder olika utbud utefter olika målgrupper (Zhovnartsuk 
2014).  
 
Målgrupp 
Zhovnartsuk poängterar att Viking Line skiljer på målgrupp och kommunikativ målgrupp, där 
det förstnämnda är de personer som produkten skapas efter medan det sistnämnda är de 
personer som marknadsföringen skapas efter. Viking Line har tre kommunikativa målgrupper 
vilka är kvinna 38 år, kvinna 55+ och barnfamiljer. Dessa målgrupper utgår företaget från vid 
köp av media och baseras på att de flesta köpbeslut tas av kvinnan i familjen. Därtill har 
företaget flera undermålgrupper beroende på resesyfte, utbud på fartyg et cetera. En viktig 
aspekt är att samla rätt typ av passagerare då resenärerna vill umgås med likasinnade 
människor. Just därför arbetar Viking Line med olika sorters underhållning olika dagar för att 
försöka skapa den rätta passagerarmixen. På en mogen marknad, som Viking Line befinner 
sig på, är det inte möjligt att endast utgå från rationella behov utan det är även viktigt att 
arbeta emotionellt. Zhovnartsuk nämner även att Viking Line arbetar med lojalitetsprogram 
för de befintliga kunderna (Zhovnartsuk 2014).  
 
Valet av destination har olika stor betydelse för kunden. Zhovnartsuk menar att destinationen 
inte spelar någon roll om kunden ska åka på en nöjeskryssning, i och med att båten ändå inte 
går i land. Är syftet istället att besöka det finska fastlandet blir dock destinationen naturligtvis 
avgörande för vilken båt man väljer (Zhovnartsuk 2014).  
 
Reklamkampanj 
När fartyget Cinderella renoverades och fick nytt dansgolv, ny nattklubb, nya restauranger et 
cetera var tanken att även reklamkampanjen skulle spegla detta. Dock påbörjades 
reklamkampanjen innan själva ombyggnationen, varför inte fartygets förvandling kunde 
presenteras. Viking Line ansåg dessutom att det skulle vara tråkigt att enbart visa upp fartyget 
genom före- och efterbilder, och menade att människorna på båten egentligen är det som är 
centralt och viktigt, eftersom det är de som skapar upplevelserna ombord. Således var tanken 
att reklamkampanjen skulle handla om människorna och deras förvandling när de går ombord 



 

 

 Profil-image-identitet 
Björkman, Kardebo & Persson 

 
  

26 

på båten. För att förmedla reklamkampanjen använder sig Viking Line av olika typer av 
media och marknadsföringskanaler (Zhovnartsuk 2014).  

4.1.2 Tallink Silja 
Tallink Silja har som vision att vara marknadsledare i Europa. Detta genom att erbjuda 
spetskompetens inom fritids- och affärsresor och transporttjänster till havs, samt genom att 
erbjuda en trevlig reseupplevelse som överträffar kundernas förväntningar och gör att de vill 
återvända. Wedin lyfter fram Tallink Silja som ett starkt varumärke vilka är marknadsledare i 
branschen. De två varumärkena, Tallink och Silja Line, är sedan många år två starkt 
inarbetade varumärken på marknaderna i Sverige, Finland, Estland och Lettland. AS Tallink 
Grupp är koncernens namn och Tallink Silja AB är dotterbolaget i Sverige. Fartygen som 
trafikerar Stockholm – Helsingfors/Åbo trafikerar under varumärket Silja Line medan 
fartygen som trafikerar Stockholm–Tallinn/Riga trafikerar under varumärket Tallink (Wedin 
2014). 
  
Wedin poängterar att deras huvudsakliga konkurrent är Viking Line, dock så påpekar hon att 
Tallink Siljas styrka, i jämförelse med övriga aktörer, är att de har ett bredare 
destinationsutbud genom daglig trafik mellan både Tallinn och Riga från Stockholm. Detta i 
sin tur leder till ett bredare produktutbud än de övriga aktörerna på marknaden. Det som gör 
Tallink Silja än mer unikt är, enligt Wedin, att företaget äger och driver fyra hotell under 
varumärket Tallink Hotels, samt ett ytterligare hotell i Riga. Vidare har även företaget ett 
taxiföretag i Tallinn. Sedan 2002 har sju helt nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön 
vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på 
säkerhet, komfort och miljöhänsyn (Wedin 2014). 
 
Profil 
Enligt Wedin (2014) är Tallink Siljas profil att alla ska ha råd att köpa deras kryssningar och 
anse det vara prisvärt. 
 

”Vi profilerar oss som ett premiumalternativ inom branschen, det vill säga att alla 
ska ha råd att åka med oss, men samtidigt är villiga att betala lite mer för att få det 

lilla extra”  
 

Produkterna som erbjuds anpassas för att leva upp till profilen. Således ska alla upplevelser 
ombord andas premiumkänsla, oavsett om det rör hyttstandard, restaurangutbud, 
shoppingmöjligheter et cetera. Den övergripande profilen är densamma för hela koncernen. 
Eftersom bolaget består av två olika varumärken vilka trafikerar till olika destinationer, kan 
dock kryssningsupplevelserna skilja sig från varandra (Wedin 2014).  

För att förmedla profilen använder sig Tallink Silja av marknadsföringskanaler i form av 
etermedia, print och digitalt, kundtidning, nyhetsbrev och sociala medier som Facebook, 
Twitter, You Tube och Instagram. För att kontrollera kundernas uppfattning om Tallink Silja 
genomför företaget regelbundna marknads- och kundundersökningar, vilka visar att 
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Figur 3: Har du åkt med Viking Line förut? 
(Enkätundersökning 2014) 

uppfattningen av företaget överensstämmer med profileringen. Undersökningarna har pekat 
på en stadigt ökad kundnöjdhet och igenkänning (Wedin 2014).  

Målgrupp 
Wedin menar att Tallink Silja riktar sig till alla målgrupper, där en kategorisering sker utefter 
demografi. Kategorierna som finns etablerade är singlar, barnfamiljer, ensamstående med 
barn, par utan barn, par med barn, seniorer och ungdomar. Tallink Siljas båtar ska kunna 
erbjuda någonting för alla dessa resenärer. Beroende på fartyg riktar sig Tallink Silja även till 
kryssningsresenären, weekend-/partyresenären, reguljärresenären och shuttle-resenären, där 
det sistnämnda innebär en 2 timmars resa mellan Helsingfors och Tallinn (Wedin 2014). 

Tallink Siljas fartyg trafikerar dagligen Helsingfors, Åbo, Tallinn, Riga och Åland. 
Kryssningarna som går till Helsingfors, Tallinn och Riga innebär en 40-timmars resa varav 6-
7 timmar spenderas på destinationen med inriktning på upplevelser, minisemester, avkoppling 
och konceptet ”Wine & dine”. Fartyget som trafikerar Stockholm – Åbo är Galaxy och 
innefattar en 23-timmarskryssning med fokus på weekendkänsla och fest, vilket marknadsförs 
med många kända svenska artister och showgrupper. Samtliga fartyg har en stor andel 
behovsresenärer men transporterar även gods (Wedin 2014). 

Reklamkampanj 
Tallink Silja har fem huvudkampanjer varje år där inriktningen sedan flera år tillbaka har varit 
teman i olika länder som exempelvis Frankrike, Italien och Cuba. Under våren 2014 är temat 
brasilianskt vilket inkluderar shower, mat, dryck och dans från Brasilien men även fotboll i 
och med kommande fotbolls-VM. Den senaste kampanjen har målsättningen att locka nya 
kunder och samtidigt ge återkommande kunder nya upplevelser ombord (Wedin 2014). 

4.2 Enkätundersökning 
Nedan presenteras utvalda diagram och tabeller som har sammanställts efter genomförda 
enkätundersökningar. Först presenteras resultatet för Viking Line och därefter för Tallink 
Silja. Vi delade in respondenterna i olika ålderskategorier: 18-25 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 
år, 55-64 år och 65 år och uppåt, där vi fick svaranden från alla ålderskategorier.  
 
4.2.1 Enkätundersökning Viking Line 
Av de totalt 50 tillfrågade respondenterna var det 29 
kvinnor och 21 män. För att ta reda på om 
respondenterna var bekanta med kryssning som 
fenomen ställdes frågan om de åkt på kryssning 
förut. Undersökningen visade att merparten, 49 
stycken, hade tidigare erfarenhet av det. 
Undersökningen visade även att 47 av de tillfrågade 
hade åkt på kryssning med Viking Line vid minst ett 
tidigare tillfälle, vilket kan utläsas i figur 3. 
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En annan fråga i enkätundersökningen syftade till att få reda på varför respondenterna valde 
just Viking Line när de bokade sin kryssning. På denna fråga var det 21 personer som svarade 
vet ej eller som deltog i gruppresa och/eller inte själva bokade sin resa. Bland de resterande 29 
svaren var utbudet det som angavs flest gånger som anledning till att respondenten valde 
Viking Line, följt av bra service. Därefter var priset och bra bild/erfarenhet av företaget de 
faktorer som angavs flest gånger. Övriga faktorer som angavs var tillgänglighet och 
tillfällighet. 
 
Figur 4 visar vilken faktor de tillfrågade 
respondenterna anser bäst hör ihop med 
Viking Line. Av de 50 tillfrågade valde 
24 stycken alternativet prisvärt. Andra 
(15 stycken) angav istället att kategorin 
billigt var det som de tänkte på. Viking 
Lines varumärke angavs som den 
viktigaste faktorn av endast 1 respondent.  
 

 
Respondenternas image av Viking Line 
Majoriteten, 45 stycken, uppgav att de får bra associationer när de tänker på Viking Line. 
Vidare sa 4 personer sig inte veta medan 1 person medgav sig associera till företaget på ett 
dåligt sätt.  

Det var 2 respondenter som inte angav, 
eller inte visste, vad de tänkte på när de 
hörde namnet Viking Line. Bland de 
resterande 48 svaren var det mest 
förekommande svaret bra utbud, där 
god mat samt nöje var det som angavs 
flest gånger och därefter fest. Det 
primära syftet med resan med Viking 
Line var fest, vilket 20 stycken svarade. 
Därefter angavs affärsresa som det 
huvudsakliga resesyftet, vilket kan 
utläsas i figur 5. 

 
När respondenterna själva fick beskriva Viking Line med tre ord var det 3 stycken som 
svarade vet ej. Bland de resterande 47 svaren var den beskrivning som förekom flest gånger 
bra mat, följt av fest och/eller dans, i sin tur följt av bra pris. Vidare angavs fylla, men också 
trivsel. Ord eller beskrivningar som förekom i mindre utsträckning var rött, värme, glädje och 
ledighet.  
 
På frågan om Viking Line skiljer sig från Tallink Silja på något sätt svarade majoriteten av de 
tillfrågade på Viking Lines terminal vet ej. Det var dock 21 personer som menade att det 

Figur 4: Vilken faktor hör bäst ihop med Viking Line? 
(Enkätundersökning 2014) 

Figur 5: Vilket syfte har du med resan? 
(Enkätundersökning 2014) 
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fanns en skillnad medan 5 personer sa att de inte upplevde att det var någon skillnad.  
 
Korstabell 
Korstabell 1 visar att 47 av respondenterna har åkt med Viking Line minst en gång tidigare 
och att 11 av dessa övervägde andra bolag innan de bestämde sig för att åka med just Viking 
Line. Majoriteten, 28 personer, svarade emellertid att de åkt med Viking Line förut och att de 
inte övervägde att åka med ett annat kryssningsbolag vid denna resa. 

 
Tabell 1: Övervägde andra bolag/Åkt med Viking Line? (Enkätundersökning 2014)  
 
För att kunna se hur personer i de olika åldersgrupperna har bildat sig en uppfattning om 
Viking Line fick respondenterna kryssa i hur de fått information om företaget. 
Undersökningen visade att de flesta hade egen erfarenhet av företaget/båten. Detta var ett 
särskilt vanligt förekommande svar bland de äldsta i enkätundersökningen. Att bilda sin 
uppfattning genom andras erfarenheter, alltså ryktesvägen, var totalt sett det näst vanligaste 
svaret men bland de yngsta respondenterna det vanligaste svaret.  
 
4.2.2 Enkätundersökning Tallink Silja 
Av de tillfrågade respondenterna var 28 stycken kvinnor och 23 stycken män, vilket utgör 51 
tillfrågade.  

Undersökningen visade att den absoluta merparten, 
43 stycken, hade åkt på kryssning tidigare och 
därmed hade egen erfarenhet av detta. Som figur 6 
visar, hade 34 av de tillfrågade i Tallink Siljas 
terminal åkt på kryssning med någon av Tallink 
Siljas båtar vid minst ett tidigare tillfälle.  
 
På frågan varför valet av kryssning föll på Tallink 
Silja svarade 18 respondenter vet ej eller att annan 
person bokade. Bland resterande svar var det mest 
förekommande svaret destinationen, att Tallink 
Silja var de enda som hade destinationen som var 
aktuell. Därefter förekom kundnöjdhet, det vill säga 

att respondenten alltid har varit nöjd med bolaget. Vidare var tillfällighet, bra utbud och 
nyfikenhet vanliga anledningar till att man valde bolaget. Övriga anledningar var 
tillgänglighet, att företaget har ett bra bonussystem och att priset var bra. 
 
 

Figur 6: Har du åkt med Tallink Silja förut? 
(Enkätundersökning 2014) 
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Figur 7 visar vilken faktor respondenterna placerade på första plats då de ombads välja 1 av 7 
kategorier som de ansåg hörde bäst ihop med Tallink Silja. Majoriteten ansåg att faktorer som  

har med priset att göra var det som bäst 
förknippades med företaget, då flest 
respondenter valde alternativet prisvärt 
(21 stycken). Vidare angav 17 av de 
tillfrågade destination medan varumärket 
endast nämndes av 1 respondent. 
Undersökningen visar att de yngsta 
respondenterna angav prisvärt och billigt 
som förstahandsfaktor medan majoriteten 
i den äldsta gruppen istället angav 
prisvärt och att besöka destinationen. 
 

 
 

Respondenternas image av Tallink Silja 
En övervägande majoritet, 34 stycken av respondenterna uppgav att de får bra associationer 
när de tänker på Tallink Silja. 15 personer sa sig dock inte veta medan 2 personer ansåg sig 
associera till företaget på ett negativt sätt. På frågan om Tallink Silja skiljer sig från 
konkurrenten Viking Line svarade ungefär hälften (27 stycken) vet ej. 17 personer svarade ja 
och 7 personer ansåg att det inte fanns någon väsentlig skillnad företagen emellan.  
 
Av de tillfrågade svarade 11 stycken att 
det primära syftet med resan med 
Tallink Silja var av kulturellt slag, 
vilket kan utläsas i figur 8. Därefter 
angavs familjeresa som det 
huvudsakliga resesyftet tätt följt av  
kategorin spa, fest och affärsresa  
med 7 svar vardera. 
 
 
 
 
I enkätundersökningen framgick det också att 8 respondenter inte tänkte på något eller visste 
vad de tänker på när de hör namnet Tallink Silja. Bland de resterande svaren var det mest 
förekommande svaret någon av destinationerna företaget går till, exempelvis Tallinn. Därefter 
svarade respondenterna att de associerar namnet med båtresa och/eller kryssning. Vidare var 
det tredje mest vanliga svaret någonting som har med företagets utbud att göra, där 3 personer 
svarade nöje/underhållning, 4 personer god mat och 1 person komfort, medan 1 person 
svarade hela utbudet.  
 

Figur 7: Vilken faktor hör bäst ihop med Tallink Silja? 
(Enkätundersökning 2014) 

Figur 8: Vilket syfte har du med resan? 
(Enkätundersökning 2014) 
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När vi gav respondenterna möjlighet att beskriva Tallink Silja med tre ord var det 20 
respondenter som svarade vet inte. Bland resterande svar var trevligt det mest förekommande 
beskrivningen, följt av god mat. Bra service, prisvärt, båt och fest var ord som alla angavs 4 
gånger.  Efter detta var bekvämt, avkopplande, bra destinationer, nöjen och stort faktorer som 
angavs flest gånger. Övriga ord som angavs en gång var bland annat proffsigt, lugnt och 
välordnat. 
 
Korstabell 
Korstabell 2 visar att 34 respondenter åkt med Tallink Silja någon gång och att enbart två av 
dessa ändå övervägde andra bolag innan de bestämde sig för att åka med just Tallink Silja. 
Majoriteten, 27 personer, svarade dock att de åkt med Tallink Silja förut och att de inte ens 
övervägt att åka med ett annat kryssningsbolag vid denna resa. 8 personer angav att de själva 
inte varit den som bokat resan. 

 
Tabell 2: Övervägde andra bolag/Åkt med Tallink Silja? (Enkätundersökning 2014) 
 
För att kunna se hur personer i de olika åldersgrupperna har bildat sig sin uppfattning om 
Tallink Silja fick respondenterna kryssa i hur de fått information om företaget. De flesta 
svarade att de hade egen erfarenhet av företaget/båten. Detta var ett vanligt förekommande 
svar hos alla åldersgrupper i enkätundersökningen. Alternativet sociala medier angavs av fem 
personer i olika åldersgrupper. Ingen har angett tryckt reklam till att ha bidragit till imagen av 
företaget. Att bilda sin uppfattning genom att lyssna på andras erfarenheter, alltså 
ryktesvägen, verkade dock vara vanligt hos de äldre såväl som yngre respondenter. 
Underökningen visade även vilket primärsyfte respektive åldersgrupp hade med resan och 
kultur var generellt den vanligaste reseanledningen bland alla åldersgrupper.  
 
4.3 Observation 
Nedan presenteras observationen av de båda företagens webbplatser, vilka har till uppgift att 
uppmärksamma och sälja företagets tjänster i form av kryssningar, men också hotell och olika 
paketerbjudanden samt ge information om företagens olika fartyg, kryssningar och 
destinationer. Adressen till Viking Line AB:s webbplats (2014 f) är: 
www.vikingline.se/sv/sverige och adressen till Tallink Siljas webbplats (2014 b) är: 
www.tallinksilja.com. 
 
Struktur, navigation och tjänster 
På Viking Lines webbplats behöver man som besökare navigera sig till Viking Line Group 
och Cargo (2014 g), i vänstra hörnet, för att få information om företaget och organisationen. 
Denna del kan ses som en förlängning av hemsidan men med en annan webblänk 
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http://www.vikingline.com/sv/. Alternativen besökaren kan välja mellan på denna sida är 
Boka resa, Cargo, Sök jobb, Pressrum och investerare och Koncern där det sistnämnda utgör 
information om själva företaget. På Tallink Siljas webbplats behöver man som besökare 
istället välja fliken om oss längst ner på sidan, där besökaren kan välja vad den vill ha 
information om. Alternativen är Tallink Silja AB, Miljö, Företagets historia och Företagets 
medarbetare. (Se bilaga 5 och 6). 
 
Båda företagens webbplatser har en enkel struktur med företagets namn/logotyp högst upp, 
följt av olika flikar (Se bilaga 5 och 6). Viking Lines flikar består av: Hitta resa, 
Destinationer, Konferens & gruppresor, Ombord, Viking klubb och Boka, betala och ändra, 
medan Tallink Siljas består av Hitta resa, Hotell & destinationer, Shopping ombord, 
Tidtabeller, Grupp & konferens samt ClubOne. Det är i övrigt enkelt för besökaren att längst 
upp på båda webbplatserna byta till annat språk än svenska.  
 
Under Viking Lines flik Hitta resa uppkommer sex ytterligare alternativ över 
kryssningsutbudet och priser för kryssningar, reguljärresor, hotellpaket, våra fartyg, sista 
minuten, priser, tidtabeller/anslutningar. Under fliken Destinationer uppkommer de sju 
destinationer företaget trafikerar mellan. Under fliken Konferens & gruppresor uppkommer 
sex ytterligare alternativ för detta, medan det under fliken ombord uppkommer fem alternativ 
för utbudet som finns: mat och dryck, artister och nöjen, taxfree, spa och hytter. Under fliken 
Viking klubb uppkommer fem alternativ som alla berör medlemskap i företaget. Fliken Boka, 
betala och ändra har sju underflikar där du som kund kan välja mellan att boka eller på något 
sätt ändra din resa.  
 
Tallink Siljas webbplats har liknande funktion då det under fliken Hitta resa uppkommer 8 
alternativ: kryssning, reguljär resa, bilpaket, hotellpaket, fartyg, upplevelser ombord, 
bussanslutningar och trafikinformation. Under fliken Hotell & destination uppkommer 5 
alternativ där besökaren kan få mer information om varje destination där fartygen går i land.  
Varje destination har i sin tur underflikar.  Under fliken Shopping ombord uppkommer flikar 
för den shopping som är aktuell under olika destinationer och turer. Detsamma gäller fliken 
Tidtabeller, där besökaren kan ta del av aktuella avgångar för samtliga fartyg. Nästa flik, 
Grupper & konferens, erbjuder 7 ytterligare alternativ för möten, konferens et cetera.  
 
Båda företagen har på sin webbplats ett bildspel. Viking Lines består av tre bilder, där den 
första avtecknar Cinderella fynd i april och visar två unga kvinnor medan den andra bilden 
uttrycker Påsklovskryssa och visar Viking Lines maskot skeppskatten Den tredje bilden 
uttrycker Väck vårkänslorna och visar ett äldre par. Tallink Silja har ett bildspel med fem 
bilder. Den första bilden uttrycker 100 skäl att boka havssemester nu! och visar ett 
medelålders par medan den andra bilden uttrycker Boka en vårkryssning och lev lite 
brasilianskt och visar företagets nuvarande reklamkampanj över aktuellt Brasilientema. Den 
tredje bilden marknadsför maten ombord på Silja Galaxy, medan den fjärde bilden 
marknadsför hotellpaket och visar bilder från en viss destination. Den sista bilden 
marknadsför Baltic Princess, där du som resenär får 23 timmar avslappning med mera. Till 
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höger om bildspelet presenteras aktuella erbjudanden, medan det till vänster finns en 
direktchat. Nedanför bildspelet presenteras ytterligare erbjudanden på fartyget men också 
utbudet på destinationerna, via bilder.  
 
På Viking Lines webbplats är bokningssystemet placerat till höger, där kunden utefter en 
kalender väljer avgång. I mitten av webbplatsen visas vad som är aktuellt på Viking Line just 
nu. Resterande webbplats presenterar aktuella sista minuten resor, en karta över destinationer 
som finns et cetera. Bokningssystemet på Tallink Siljas webbplats är placerat högre upp, 
precis under de flikar som tidigare presenterats. Även där väljer besökaren avgång utefter 
kalender et cetera. 
 
Grafiska element (layout, bilder, typsnitt, färgval) 
Viking Lines webbplats har en enkel struktur samtidigt som den är innehållsrik med mycket 
information genom flikar med underflikar, utefter vad besökaren vill, vilket även gäller 
Tallink Siljas webbplats. Färgvalet skiljer de sig genom att Viking Lines webbplats i sin 
helhet är vit med röda och grå inslag, medan Tallink Siljas i sin helhet är vit och blå, med 
röda detaljer. Det som sticker ut färgmässigt på båda webbplatserna är de bilder som visas, 
samt de knappar/texter som är av mer avgörande betydelse, som exempelvis Bli medlem på 
Viking Lines webbplats och Boka här på Tallink Siljas. Dessa texter går i rött och i klassiska 
och lättlästa typsnitt. På Viking Lines webbplats ändras reklambilder och et cetera när 
besökaren byter till ett annat språk, men layouten kvarstår. På Tallink Siljas webbplats ändras 
både layout, färgval samt bilder. 
 
Synlighet i andra medier 
Viking Lines webbplats hänvisar till att du som besökare även kan följa företaget på 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google + och Spotify. Tallink Siljas webbplats 
hänvisar till att företaget även finns på Facebook, Youtube och Twitter. 

4.3.1 Observation av Viking Lines reklambild 
Nedan beskriver vi en utvald reklambild från Viking Line (2014). Enkätundersökningens 
respondenter fick också se denna bild och skriva vad de ansåg att bilden förmedlade.  
 
Bilden är kontrastfylld och visar en mansperson som på ena halvan av ansiktet är ”naturlig” 

medan andra sidan är sminkad och uppklädd 
med vad som liknar vara löshår och örhänge 
mot en grå bakgrund. Den naturliga sidan är 
blekare än den andra sidan. Mannen är där 
rakad på huvudet, skäggbeklädd och bär en 
rutig skjorta medan den omvandlade sidan av 
honom bär rött löshår, är hårt sminkad, inte 
skäggbeklädd och bär ett lila och svart tyg.  

 
 
 

Bild 1: Viking Lines reklambild	  
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Respondenternas uppfattning av reklambilden. 
När Viking Lines kunder fick besvara frågan av vad bilden förmedlar var det 15 respondenter 
som svarade vet ej. Bland resterande respondenter var mångfald, något för alla och liknande 
beskrivningar det som angavs flest gånger. Efter detta var det mest förekommande ordet fest. 
Detta följt av orden transsexualitet, förvandling och underhållning eller show. Övriga 
beskrivningar av bilden var kultur, konst, målmedvetenhet och konstig. 
 
När Tallink Siljas kunder fick besvara frågan av vad bilden förmedlar var det 17 stycken som 
inte visste eller av annan anledning inte svarade på frågan. I de beskrivningar som angavs var 
underhållning/show det mest förekommande, följt av orden dubbelnatur och 
personlighetsklyvning. Efter detta var transsexualitet, pride och ”drag” de mest 
förekommande orden, följt av problem och kultur vilka angavs lika många gånger. Övriga ord 
som förekom i beskrivningen av vad bilden förmedlade var bland annat konst som angavs tre 
gånger, och reklam, fest och förvandling vilka angavs en gång. 
 
4.3.2 Observation av Tallink Siljas reklambild 
Nedan beskriver vi en utvald reklambild från Tallink Silja (2014). Bilden visar ett lättklätt 

par, en man och en kvinna. Kvinnan bär en grön, sambainspirerad 
bikini samt en stor, grön huvudbonad. Mannen har bar överkropp 
och bär svarta byxor. Mannen står med händerna bakom kvinnans 
rygg. Bredvid står texten: ”När vi klär upp oss klär vi av oss :-)”. 
Reklambilden uppmanar till att leva brasilianskt och ingår som en 
i en serie bilder om företagets temaresor. 
 
 
 
 
 

 
Respondenternas uppfattning av reklambilden. 
När Viking Lines kunder fick besvara frågan av vad bilden förmedlar var det 9 respondenter 
som svarade vet inte på frågan om vad bilden förmedlade. Bland de som svarade var den mest 
förekommande beskrivningen av bilden dans.  Därefter var det mest angivna ordet 
underhållning och/eller show, följt av ordet fest. Den tredje mest förekommande 
beskrivningen var geografisk, då respondenterna antingen angav Brasilien eller Sydamerika. 
Därefter var glädje det mest förekommande ordet. Övriga beskrivningar av vad bilden 
förmedlade var sex, heterosexualitet, temaresor och reklam.  
 
När Tallink Siljas kunder fick besvara frågan av vad bilden förmedlar var det 9 stycken som 
inte visste eller av annan anledning inte svarade på frågan. Bland de som svarade var 
underhållning, show och/eller dans mest förekommande. Därefter var Brasilien det som 
angavs flest gånger, följt av fest. En annan förekommande beskrivning var temaresa. Övriga 
ord som angavs men endast en gång var sex, dålig kvinnosyn, reklam och kultur. 

Bild 2: Tallink Siljas reklambild 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den empiri som presenterats i föregående kapitel utifrån den 
teoretiska referensramen samt vår utvalda analysmodell (3.8) bestående av de tre 
komponenterna profil, image och identitet. 
___________________________________________________________________________ 

5.1 Varumärkets uppgift 
Varumärkets uppgift är att ge företaget en identitet och inte enbart ekonomiskt värde enligt 
Treffner & Gajland (2001), medan Haig (2005) menar att syftet med att arbeta med företagets 
varumärke är att öka det ekonomiska värdet. Att Viking Line arbetar kontinuerligt med sitt 
varumärke bekräftades av Zhovnartsuk vid intervjun. Vi ser detta som ett tecken på att 
företaget insett de fördelar ett starkt och omtyckt varumärke för med sig. Även Budac & 
Baltador (2013) har fastslagit ett flertal fördelar som ett starkt varumärkeskapital kan 
generera, bland annat ett ökat ekonomiskt värde. De hävdar att varumärket är en relation 
mellan företaget och kunderna. Vi kopplar detta till att båda de studerade företagen arbetar 
mycket med upplevelser och att överträffa kundens förväntningar. Grönroos (2008) menar att 
ett varumärke skiljer sig beroende på om företaget är produktföretag eller tjänsteföretag 
eftersom en tjänst ofta upplevs på plats och påverkas av exempelvis andra kunder och 
företagets personal. Både Tallink Silja och Viking Line säljer upplevelser i form av tjänster, 
där kunden i allra högsta grad påverkas av den kringliggande omgivningen. Zhovnartsuk 
bekräftade detta faktum eftersom Viking Lines mål är att erbjuda exceptionell service genom 
vänlig och kunnig personal. I tillägg berättade han att Viking Line jobbar hårt med att hitta 
rätt konsumentmix på sina resor vilket vi också identifierar som en av de faktorer som 
Grönroos (2008) har lyft fram i sin forskning. Tallink Silja strävar efter att erbjuda 
spetskompetens inom branschen och dess personal används för att spegla företagets 
varumärke likt marknadsledande experter inom kryssningsbranschen.  
 
Eftersom det är svårt att helt standardisera en tjänst lägger kunderna större vikt vid 
informationssökning såväl som imagens betydelse när det gäller tjänsteföretag, vilket enligt 
Cai (2002) är särskilt viktigt vid köp av resor till okända destinationer. Även Grönroos (2008) 
hävdar skillnaden mellan produkt och tjänst i informationssökningsprocessen. Inget av dessa 
antaganden har vi emellertid kunnat fastställa i denna studie då det visade sig att många av 
kunderna som deltog i enkätundersökningarna inte bokade sin resa själva, eller inte visste 
varför de valde ett företag framför ett annat. Dessutom hade inte alla respondenter 
destinationen som det främsta resesyftet. En ytterligare spekulation är att den typen av 
kryssningar som vi har valt att undersöka helt enkelt inte kan betraktas som en 
högengagemangsvara på samma sätt som forskningen avser. 
 
Zhovnartsuk menade att den mentala positionen är viktig för Viking Line, något som även 
Wedin lyfte fram som viktigt för Tallink Silja. Utifrån enkätundersökningen kan vi konstatera 
att majoriteten av såväl Viking Lines kunder som Tallink Siljas kunder, inte övervägde något 
annat kryssningsbolag än det valda företaget. Detta anser vi vara ett tecken på att båda 
varumärkena har en hög mental position och för många är det självklara valet för sina kunder. 
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Samtidigt var det få respondenter i enkätundersökningen som valde varumärket som 
avgörande faktor vid valet av sin resa. En möjlig förklaring till detta är att begreppet 
varumärke innefattar olika aspekter av företaget. Vad vi menar är att en person som 
exempelvis föredrar varumärket Viking Line på grund av att man som kund får valuta för 
pengarna, väljer svarsalternativet prisvärt snarare än svarsalternativet varumärke, även om 
detta indirekt utgörs av varumärket. Således är det svårt att bedöma varumärkets roll för 
kunderna, och även hur företagens arbete med varumärket lönar sig. Vi anser det dock rimligt 
att tro att företagens arbete med varumärket lönar sig, eftersom många kunder dels 
associerade företagen till något positivt, dels inte övervägde något annat företag.  

5.2 Varumärkeslojalitet 
I tidigare forskning av Grazer & Miller (2003) diskuteras olika lojalitetstyper bland 
kryssningsresenärer, vilka är mer eller mindre lönsamma för företaget. Jämför vi denna teori 
med våra enkätundersökningar har vi identifierat många lojala kunder, vilket vi grundar på det 
faktum att majoriteten av respondenterna inte övervägde något annat kryssningsbolag. Dock 
är det svårt att avgöra huruvida dessa kunder är Apostlar eller Lojalister i och med att vi 
aldrig undersökt huruvida kunderna sprider sin entusiasm om företaget till andra. Oavsett vad, 
är denna typ av kund till fördel för företaget eftersom den är återkommande och väljer 
företaget på grund av att de är nöjda med dem, utbud, service et cetera. 
 
Samtidigt har vi identifierat Legoknektar det vill säga kunder som har potential att bli lojala 
men som har valt varumärket på grund av pris. Har kunden exempelvis valt företaget på grund 
av kategorin ”billigt” finns det en risk att denna kund kommer att byta varumärke om priset 
höjs. Dessa kunder är minst lönsamma för företaget, och därför även minst problematiska att 
förlora. Vi ser dock en problematik i att både Tallink Silja och Viking Line har en stor 
kundgrupp kategoriserad som Legoknektar. Detta eftersom det enligt enkätundersökningen 
inte råder någon medveten skillnad mellan och att därmed borde vara enkelt för en kund att 
byta kryssningsföretag. Vad händer exempelvis om priset höjs?  
 
Liknande problematik anser vi röra de Gisslan som har identifierats bland kunderna, nämligen 
de kunder som väljer företaget på grund av att det är det enda alternativet, exempelvis för 
destinationen. Dessa kunder är till fördel för företaget när man hanterar dem rätt, och så länge 
den aktuella destinationen är tillgänglig, men vad händer om kunden ska åka till en annan 
destination än tidigare? Denna typ av kund är för Viking Line intressant eftersom 
Zhovnartsuk lyfte fram upplevelsen på båten som det centrala snarare än destinationen, vilket 
verkar skilja sig mot vad som är centralt för Tallink Silja. Tallink Silja är också mån om att 
erbjuda ett brett utbud på båten, men har utökat detta till att vara tillgängliga även på 
destinationen. Av denna anledning anser vi det vara troligt att Tallink Silja har fler kunder 
som väljer företaget utefter destination. En ytterligare anledning till att företaget per definition 
bör ha fler kunder av denna typ är att företaget är större. Oavsett vad anser vi inte de 
kundtyper som väljer företaget på grund av destinationen vara till lika stort problem för 
Tallink Silja som för Viking Line, eftersom företaget lägger större fokus på destinationerna. 
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Utifrån vår enkätundersökning var det svårt att fastställa exakta lojalitetstyper bland 
företagens kunder, bland annat eftersom det är svårt att identifiera vad som gör att kunderna 
är återkommande. Oavsett vad kundens val baseras på anser vi teorin om de olika 
lojalitetstyperna vara intressant i förhållande till det faktum att Tallink Silja och Viking Line 
för många uppenbarligen är liknande företag. Vi finner det instabilt för företaget att det råder 
en kundlojalitet som grundar sig på faktorer som snabbt kan komma att förändras. Av denna 
anledning anser vi det även vara av värde för företaget att veta vilken typ av kunder de har, 
för att kunna anpassa och utveckla företaget utefter detta. Vi anser det vara av extra stor vikt 
inför kommande miljörestriktioner och framtida utmaningar, om exempelvis priser ökar och 
kunder som baserar sin lojalitet på pris försvinner.  

5.3 Varumärken på en konkurrerande marknad 
Efter enkätundersökningarna såväl som observationerna av företagens webbplatser är vår 
åsikt att det inte råder någon större, åtminstone medveten, skillnad mellan Tallink Silja och 
Viking Line. Frågan som återstår är att om ingen skillnad upplevs mellan företagen, varför 
skulle kunden välja det ena före det andra? Detta stöttas ytterligare av att en del respondenter 
ansåg att valet av företag grundade sig på tillfällighet, snarare än exempelvis utbud.  
 
En ytterligare problematik är det faktum att Viking Lines främsta konkurrenter inte enligt 
Zhovnartsuk anses vara andra kryssningsföretag, utan snarare det som sker på land i form av 
nöje, god mat et cetera. Om detta är fallet bör en förutsättning vara att den potentiella kunden 
som vill ha ett alternativ till en utekväll i land, väljer Viking Line före andra 
kryssningsföretag. Men är det självklart? Eftersom det uppenbarligen inte råder någon större 
skillnad mellan företagen är detta tveksamt. Vi anser att liknande företag har liknande 
förutsättning att bli vald av kunden, och att företagen av denna anledning bör vara 
konkurrenter i allra högsta grad. Vad som gör detta än mer intressant är att Viking Line inte 
ser Tallink Silja som sin huvudsakliga konkurrent, men att Tallink Silja ser Viking Line som 
sin. Vår fråga är om Viking Line verkligen konkurrerar med det som händer i land, eller om 
det snarare är en strategi för att kunna konkurrera bättre med Tallink Silja. Vad vi menar är att 
ett restaurangbesök inte är i jämförelse med en kryssning, då detta troligtvis sker betydligt 
oftare. Uppfattar O´Learys i Tyresö centrum att Viking Line är en stor konkurrent? Vi ställer 
oss frågande till denna konkurrens och anser snarare att Viking Line konkurrerar med Tallink 
Silja, genom att uppdatera sig utefter vad som händer på land och således fånga kunder som 
vill åka på kryssning, som annars skulle kunna välja Tallink Silja.  
 
Winroth (2013) påstår att det är kostsamt att utveckla ett nytt varumärke och att detta enbart 
kan skapas över tid och utifrån hela företaget. Vid granskningen av de utvalda företagens 
bakgrund framkom att båda två genomgått en företagsfusion där två varumärken har slagits 
ihop. I Viking Lines fall skedde detta för länge sedan vilket vi tror innebär att de hunnit forma 
varumärket till ett mer enhetligt sådant än Tallink Silja. Samtidigt har Tallink Silja självmant 
valt att operera under två skilda varumärken, Tallink och Silja Line. I vår undersökning 
framkom att en del respondenter benämnde Tallink Silja för enbart Tallink medan andra 
benämnde företaget som Silja Line. Vi ser en viss problematik med att Tallink Silja väljer att 
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ha kvar sina två varumärken som separata enheter då vi anser att detta i längden kan bli 
förvirrande för kunderna. Det är i sig inte fel att olika namn används så länge de tillhör 
företaget. Ett varumärkes uppgift är dock att bland annat särskilja företaget från konkurrenter 
och fungera identitetsskapande, vilket kan försvåras när flera varumärken verkar inom samma 
företag. En positiv aspekt av att ha två separata varumärken är den reducerade risken för att 
varumärket urvattnas. Dessutom kan företaget anpassa utbudet till olika målgrupper och på så 
vis utöka sin marknadsposition. 

5.4 Företagens profil 
Vid intervjun med Niklas Zhovnartsuk framgick det att Viking Lines profil är väldigt bred då 
företaget vill förmedla både god mat, nöje och spa såväl som värdeorden rött, varmt och 
vänligt. Han lyfte även fram bra service som företagets styrka, vilken enligt honom utmärker 
Viking Line på marknaden. Vidare är inte företagets mål att vara det billigaste alternativet 
utan snarare det mest prisvärda, där kunden får valuta för pengarna.  
 
Vad gäller Tallink Siljas profil kan tidigare presenterat citat, på sidan 24, uppfattas som 
motstridigt då premium och att alla ska ha råd inte innebär samma sak. Vi tolkar det dock som 
att Wedin menar att Tallink Silja profilerar sig som att alla ska ha råd, men att företagets mål 
är att kunder ska vilja betala ”det lilla extra” för en premiumkänsla. Till skillnad från Viking 
Line handlar Tallink Siljas profil om att utbudet ska hålla en viss standard i form av 
”premium” snarare än att lyfta fram enskilda eller utvalda delar av produktutbudet som 
exempelvis spa, som en del av företagets profil, vilket tycks vara fallet med Viking Line.  

5.4.1 Värdeord 
Gällande Viking Lines värdeord rött, varmt och vänligt, var dessa ord till viss del 
förekommande bland kundernas svar både på hur de skulle beskriva Viking Line och vad de 
tänkte på när de hör Viking Line. Rött och varmt var ord som angavs i mindre omfattning 
men ändå angavs av några respondenter. Vänligt förekom i högre omfattning både genom 
ordet i sig, och genom att kunderna angav bra service, trevlig personal et cetera. Att dessa ord 
förekom i enkätundersökningen anser vi positivt för företaget, men vi menar att dessa ord bör 
förekomma i större utsträckning om det är dessa ord företaget huvudsakligen präglas av, och 
vill förknippas med, för att företaget ska vara nöjt med utfallet.  
 
Vid intervjun med Johanna Wedin på Tallink Silja angavs inga specifika värdeord, något som 
vid observationen av hemsidan inte heller framgick. När respondenterna ombads skriva vad 
de tänkte på när de hörde Tallink Silja så var den vanligaste beskrivningen någon av 
företagets destinationer, exempelvis Tallinn. Vi anser att det är logiskt att respondenterna 
kopplar namnet med destinationer, dels eftersom företagets namn alluderar till en av 
destinationerna, dels för att Wedin lyfter fram destinationsutbudet som det unika för företaget. 
Gällande frågan om hur resenärerna skulle beskriva företaget angavs, av de som svarade, 
trevligt flest gånger vilket kan kopplas med hur företaget arbetar för återkommande kunder. 
Detta överensstämmer med den del av Tallink Siljas profil som utgörs av att resenären ska få 
en trevlig upplevelse. 
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5.4.2 Speglar resenärens image företagens profil? 
I enkätundersökningen av Viking Lines kunder framgick det att det primära resesyftet bland 
respondenterna var fest, vilket till viss del överensstämmer med en del av företagets profil, 
nöje. Vi menar att detta åtminstone delvis speglar respondenternas image av företaget då de 
annars inte borde valt att åka med företaget för detta syfte. Bland beskrivningarna av Viking 
Line förekom god mat, något som också tillhör profilen, medan spa inte förekom. Vi tolkar 
detta som att god mat och nöje, i högre grad förknippas med företaget än vad spa gör. I och 
med att profilen är så pass bred att den täcker större delen av företagets utbud, finner vi inte 
detta särskilt underligt. Det som istället är anmärkningsvärt är att företaget väljer att utge just 
spa som en del av profilen. 
 
Genom enkätundersökningen av Tallink Siljas kunder framkom det att det främsta resesyftet 
bland kunderna var kultur. Även om vi aldrig kan veta exakt vad respondenterna menar med 
kultur, tolkar vi det som att många menar kultur på destinationen. Detta eftersom de flesta 
respondenterna vid tidigare fråga angett att de associerar företaget med någon av 
destinationerna företaget går till. Med detta sagt verkar destinationen vara i fokus för Tallink 
Siljas kunder, vilket för oss inte anses vara någon större nackdel för företaget. Detta eftersom 
Wedin poängterade destinationsutbudet som något unikt och dessutom lyfte fram företagets 
egna hotell- och taxiverksamhet på de olika destinationerna som något centralt för företaget 
vilket ökar exponeringen av företagets varumärke. 

5.4.3 Profilens funktion 
Fredriksson (2008) menar att företagsprofilen har som uppgift att uttrycka företaget som en 
fungerande och unik verksamhet på marknaden. Vår åsikt är att Viking Lines profil 
visserligen är fungerande och fyller sin funktion, dock menar vi att den enda delen av profilen 
som egentligen är unik är spa. Detta eftersom spa inte tillhör ett grundläggande standardutbud 
som kunden automatiskt tar del av, till skillnad från exempelvis matutbud. Trots det anser vi 
det vara till nackdel för företaget att spa klassificeras som en del av profilen, i och med att det 
varken förknippas med företaget enligt kundundersökningen, eller lyfts fram på webbplatsen. 
Således uppfattas det inte som något utmärkande för just Viking Line.  
 
Vad gäller Tallink Siljas profil anser vi även denna fylla sin funktion, då många kunder 
uppenbarligen förknippar företaget med premium, det vill säga prisvärt. Men precis som i 
fallet med Viking Line anser vi dock inte profilen vara speciellt unik. Även om vi, i likhet 
med Wedin, anser att Tallink Silja är unika på marknaden genom att ha egna etablerade 
hotell- och taxiverksamheter, är detta inget som uttryckligen sägs vara företagets profil. 
 
Under observationen av Viking Lines webbplats kunde vi fastställa att företagets utbud tydligt 
framgår. Med det sagt är det dock svårt att särskilja företagets profil. Dels är inte god mat, 
nöje och spa något som ges fokus på startsidan, dels får de olika komponenterna samma 
utrymme som andra delar av utbudet. Vad vi menar är att det utan intervjun med Zhovnartsuk 
i princip skulle vara omöjligt för oss att ange företagets profil.  Vi får dessutom uppfattningen 
att Viking Lines profil utgörs av vad som egentligen är a och o för att vara ett 
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kryssningsföretag. Vår åsikt är att exempelvis god mat är en förutsättning snarare än något 
avgörande vid kryssningsresenärens val av resa. 
 
Vid observationen av Tallink Siljas webbplats identifierades inte heller någon specifik fokus 
på företagets premiumprofil. Vi anser dock att det kan vara svårt att marknadsföra premium 
samtidigt som företaget ska marknadsföra att alla ska ha råd, då detta kan anses 
motsägelsefullt, subjektivt och troligtvis lockar olika typer av människor. I och med Tallink 
Siljas breda målgruppssegment är det dessutom inte underligt att företaget vill locka olika 
typer av människor och därför har utformat webbplatsen utefter detta. Problemet med detta är 
dock att webbplatsen inte tydliggör vad företaget exakt står för. Som presenteras i det 
teoretiska kapitlet är upplevelser svåra att standardisera då de upplevs först på plats. Det är 
möjligt att Tallink Siljas resenärer upplever den premiumkänsla som företaget vill förmedla 
när de väl är på båten. Dock anser vi att webbplatsens uppgift är att förmedla detta redan 
innan köpet och upplevelsen, främst för att locka nya kunder som inte har egen erfarenhet av 
företaget. Parment (2006) menade emellertid också att varumärken kan delas in i 
budgetmärken och premiummärken utifrån bland annat priskategori. Tallink Silja 
exemplifierar det svåra att särskilja begreppen profil och identitet då företagets uttalade profil 
är att vara ett premiumalternativ på marknaden samtidigt som man vill att alla ska ha råd att 
åka med dem. Vi anser detta stärka det faktum att ett företag kan ha olika identiteter då många 
uppfattade företaget som prisvärt (premium) samtidigt som det ändå är ett budgetalternativ. 
 
Det är förståeligt att kryssningsföretag i Viking Lines och Tallink Siljas storlek behöver ha ett 
brett utbud som passar för olika målgrupper, vilket framgick under intervjuerna. Det 
problematiska med detta är dock att profilen blir allmän, och att det inte tydligt framgår vad 
som är specifikt för företaget. I Viking Lines fall är profilen uttalat allmän, genom att den 
utgörs av större delen av företagets utbud. I Tallink Siljas fall är profilen outtalat allmän, 
eftersom man inte uttrycker någon specifik fokus alls utan har en övergripande 
premiumkänsla vilken ska speglas av utbud och service.  

5.4.4 Profil genom reklambilder 
Enligt tidigare presenterad teori menar Fredriksson (2008) även att profilens uppgift är att 
uttrycka formgivningen av produkten eller tjänsten, för att besökaren ska uppfatta det unika. 
För att relatera detta till Viking Lines reklambild, vars ursprungliga syfte var att påvisa 
omvandlingen av Cinderella och av människorna, uppfattades den enligt enkätundersökningen 
inte på avsett vis. Trots att det är uppenbart att det har uppstått ett brus i Viking Lines 
kommunikationsprocess till kunderna, var responsen på reklambilden huvudsakligen positiv. 
Även om det endast var få kunder som associerade bilden till omvandling eller förvandling, 
var mestadels av svaren relaterade till Viking Lines utbud eller profil, där de mest 
förekommande svaren var kopplade till fest eller brett utbud/något för alla. Trots detta fick 
Tallink Siljas reklambild, enligt oss, än bättre respons då de flesta respondenterna som 
svarade i enkätundersökningen dels förknippade bilden med positiva associationer, dels i 
högre grad ansåg bilden förmedla det företaget ville förmedla vilket vi anser påvisa att 
kommunikationen i detta anseende varit framgångsrik. 
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5.5 Företagens image 
Vad gäller image menar Fredriksson (2008) att det är svårt att fastställa endast en image för 
ett företag, dels för att olika personer kan ha olika uppfattning, dels för att en och samma 
person kan ha en delad uppfattning om olika delar av företaget. Detta bekräftas i vår 
undersökning då de båda undersökta företagen har ett brett utbud med flera målgrupper. 
Ovanstående bekräftas ytterligare av respondenternas svar som i våra enkätundersökningar 
inte var fullt konsekventa, vilket även kan kopplas till Kotler et al (2001) och Simmons 
(2001) teori om att kunder i många fall handlar emotionellt snarare än rationellt. I intervjun 
med Zhovnartsuk framgick det att Viking Line fokuserar på just detta, genom att erbjuda 
tjänster och utbud som är anpassat efter kundens emotionella behov. Det är sannolikt till 
fördel att Viking Line arbetar just emotionellt eftersom dagens samhälle enligt Holger & 
Holmberg (2002) består av ett utbud som är större än efterfrågan, vilket resulterar i att känslor 
får stor betydelse. Det faktum att en kund väljer ett varumärke före ett annat, utan att veta 
varför, är ett tecken på just den emotionella betydelsen, något som vi identifierade i båda våra 
enkätundersökningar då varken Viking Lines eller Tallink Siljas kunder var medvetna om 
varför de valt just det företag de valt. Detta tyder enligt Holger och Holmbergs (2002) teori på 
att företagen har starka varumärken sett ur detta perspektiv. 
 
Forskare tillskriver image olika stor vikt för ett företags varumärke. Grönroos (2008) menar 
att imagen trots att den är en viktig resurs, inte kan påverkas av företaget utan endast formas 
av vidtagna åtgärder som levererad service och kvalitet. I intervjun med Zhovnartsuk 
framgick det i likhet med tidigare teori att imagen är en viktig komponent för företaget, då 
uppfattningen av företaget i själva verket är viktigare än hur företaget är. Vi tror dock 
emellertid att det är svårt att upprätthålla en image under en längre tid om den inte stödjs av 
den faktiska identiteten. Om man vill ha återkommande kunder är ärlighet dessutom av stor 
vikt. Eftersom Zhovnartsuk även lyfter fram service och bra bemötande av personalen som 
det centrala för Viking Line, anser vi dem arbeta utefter tidigare nämnd teori av Grönroos 
(2008). Viking Line påverkar alltså inte imagen direkt men arbetar för att forma denna. Vad 
gäller Tallink Silja lyfte Wedin fram att de arbetar efter att framhäva sin spetskompetens inom 
sitt verksamhetsområde. Detta ser vi som ett sätt för dem att styra företagets image i den 
riktning de eftersträvar; att vara kompetenta och ett premiumalternativ. Det är tydligt att båda 
företagen är måna om sin image då de genomför kontinuerliga marknadsundersökningar för 
att kontrollera hur kunderna uppfattar dem. 
 
Normann (2000) menar i motsats till Grönroos (2008) att image är något som företaget kan 
skapa. Vidare anser han att image, även om det är en viktig komponent, enbart utgör en liten 
del av det som är viktigt. Vi tolkar det som att Viking Line som företag sätter större värde och 
tilltro till image som grund för ett bra varumärke, än vad Normann gör.  
 
Om man betraktar kryssningsfartygen som destinationer i sig, vilket är möjligt i de fall 
upplevelsen på båten är det primära resesyftet snarare än destinationen, kan man återkoppla 
till den forskning som presenterats av Cai (2002). Han menar att man som företag måste 
skapa en image och relevanta associationer för att marknadsföra en destination, samt att rätt 
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marknadsföringsmix är nödvändig. I intervjun med Zhovnartsuk framhöll han vikten av detta 
i form av rätt kundmix på fartygen, för en så bra upplevelse som möjligt. Vi är av samma 
åsikt som Cai då vi anser det vara en självklarhet att utformningen och val av utbud såväl som 
marknadsföringskanal bidrar till skapandet av en viss image hos kunderna.  
 
5.6 Företagens identitet 
Vi finner, i likhet med tidigare forskning, att ett företags identitet är svår att fastställa samt att 
profilen ibland kan likställas med den. I de fall profilen och imagen överensstämmer, kan man 
dock utgå från att även identiteten uttrycks. I och med att båda de undersökta företagens 
profiler är så pass breda ökar möjligheten att även identiteten blir bred. Utefter vår 
undersökning kan vi emellertid komma fram till att företagens profil och image 
huvudsakligen stämmer överens, vilket resulterar i att identiteten är lättare att identifiera.  
 
Syftet med att observera företagens webbplatser var delvis att undersöka hur profilen uttrycks, 
men också att undersöka identiteten genom det faktiska utbudet. Utgår vi från Viking Lines 
webbplats uppfattar vi denna spegla profilen såväl som identiteten, vilket i sig inte är något 
uppseendeväckande då vi redan har fastslagit att profilen utgörs av den större delen av 
utbudet. Något som stödjer att identiteten uttrycks via webbplatsen är Larssons (2008) teori 
om att en del av identiteten uttrycks via logotypen, något vi identifierade via webbplatsen. 
Vidare speglas identiteten av företagets historia, strategier och ägarform, information som 
också går att finna på webbplatsen. Den del av identiteten som består av exempelvis normer, 
värderingar och kultur är dock svår att fastslå via webbplatsen, vilket gör det svårt för oss att 
undersöka alla aspekter och säga något om helheten. Genom det vi har undersökt kan vi dock 
konstatera att profilen och identiteten stämmer överens inom Viking Line.  
 
Tallink Siljas webbplats anser vi i mindre utsträckning förmedla företagets profil, då den inte 
uttrycker premium. Vad gäller identiteten är denna även här svår att fastställa i och med de 
faktorer som angavs i stycket ovan. Vi har tidigare klargjort att den sanna identiteten är lättare 
att fastställa i de fall ett företags profil stämmer överens med företagets image. Eftersom 
profilen i Tallink Siljas fall utgörs av premiumkänsla, vilket är både abstrakt och subjektivt, 
anser vi det dock vara svårt att via en webbplats identifiera hur det faktiskt är, det vill säga 
vad som är företagets verkliga identitet. Ett ytterligare problem med att identifiera 
verkligheten via webbplatsen är att premium som begrepp är svårdefinierat och att vi som 
observatörer blir subjektiva i vår bedömning. Dock anser vi att ett företag med en abstrakt 
profil kan behöva konkretisera denna, inte minst via webbplatsen. 
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6. Diskussion och slutsats 
I avsnittet diskuteras resultatet och uppsatsens slutsatser presenteras i form av den 
frågeställning som uppsatsen grundas på. Vidare reflekterar vi över vår arbetsprocess och 
avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och jämföra kryssningsföretagen Tallink 
Silja ABs och Viking Line ABs varumärken genom att studera huruvida företagens profil, 
image och identitet överensstämmer. Tanken har varit att skapa en fördjupad förståelse för 
värdet av ett starkt varumärke i en allt mer reglerad och konkurrensutsatt bransch.  

6.1.1 Hur överensstämmer profil, image och identitet i respektive företag? 
Vi finner att företagens profil, identitet och image huvudsakligen överensstämmer. Detta tror 
vi beror på att båda företagen har breda profiler baserade på ett brett utbud, vilket gör det 
nästintill omöjligt att imagen skulle skilja sig från dels identiteten, dels profilen. Vad vi menar 
är att det inte är av någon avgörande betydelse om företagets image bland kunderna är 
splittrad, eftersom den ändå kommer att överensstämma med en del av profilen då denna är så 
pass bred. Båda företagen jobbar även med att förmedla sin faktiska identitet via profilen 
vilket också gör att det är denna bild kunderna får av företaget.  

6.1.2 På vilket sätt differentierar företagen sig gentemot varandra? 
Under uppsatsens gång har vi identifierat en del skillnader mellan företagen. En skillnad är att 
Tallink Silja opererar under två varumärken som trafikerar mellan olika destinationer, 
tillskillnad från Viking Line som är ett mer enhetligt företag. Utöver detta säger sig Viking 
Line uttryckligen fokusera mer på upplevelsen ombord, medan Tallink Silja lyfte fram 
separata hotell samt taxiverksamhet på destinationerna som unikt för företaget. Vidare var det 
fler kunder som förknippade Viking Line med fest och Tallink Silja med kultur, även om 
beskrivningarna av företagen många gånger var lika. Nedan har vi sammanställt de 
huvudsakliga likheter och skillnader mellan företagen som vi har identifierat i detta kapitel. 
 
Likheter   Skillnader (Viking Line - Tallink Silja) 
Bred profil   Konkret - Abstrakt profil 
Utbud, service och koncept Upplevelse på båt - Fokus på destination 
Prisvärt/billigt ur kundperspektiv Resesyfte: Fest - Kultur 
Företagen vill vara prisvärda Syn på huvudsaklig konkurrent 
Bra associationer bland kunderna Varumärkesfusioner 
Hög andel återkommande kunder Reklambild: Bättre respons för Tallink Silja 
 
Trots ovanstående identifiering anser vi att det inte råder någon större upplevd skillnad mellan 
Viking Line och Tallink Silja som kryssningsföretag. Detta grundar vi på att respondenterna i 
enkätundersökningen egentligen inte var medvetna om någon existerande skillnad företagen 
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emellan eller visste varför de valt just ett företag framför det andra. Dessutom var många svar 
i beskrivningen av företagen lika enkätundersökningarna emellan. 
 
6.1.3 Hur stor betydelse har varumärket för resenärens val av företag? 
Vår enkätundersökning visade att varumärket inte hade någon betydande roll i valet av 
kryssningsföretag bland de tillfrågade respondenterna. Dock tror vi att varumärket kan ha en 
indirekt betydelse, genom att en kund föredrar en viss del av ett varumärke, exempelvis 
utbudet, och därför förespråkar just den delen. Vi tror emellertid att varumärket kan ha en 
större påverkan än vad konsumenten själv är medveten om. Det är möjligt att kunden inte är 
medveten om någon skillnad mellan bolagen, men av någon anledning ändå väljer det ”gamla 
vanliga”, vilket för företaget resulterar i en lojal kund. Därför anser vi också att det är viktigt 
för företagen att fortsätta utveckla och vårda sina varumärken. 

6.2 Övrig diskussion 
Att vi har konstaterat att profil, image och identitet överensstämmer i respektive företag är 
givetvis till fördel för företagen. Men är detta tillräckligt? När ett företag redan har 
återkommande kunder är svaret möjligtvis ja. När det handlar om att locka nya kunder, eller 
när den lojalitet som råder baseras på osäkra faktorer som i framtiden kan ändras, anser vi 
dock att differentiering på marknaden är av yttersta vikt. Denna differentiering anser vi vara 
något de båda undersökta företagen bör arbeta mer med. Efter genomförd undersökning är vår 
åsikt att Viking Line och Tallink Silja inte skiljer sig nämnvärt och i princip skulle kunna byta 
profil med varandra utan avsevärt stora konsekvenser. Detta delvis eftersom kunderna inte såg 
någon specifik skillnad mellan företag, men också eftersom utbudet inte skiljer sig företagen 
emellan och att de både företagen därmed skulle kunna erbjuda varandras koncept. 
 
Även om det i dagsläget inte verkar finnas ett stort behov från företagens sida att differentiera 
sig tror vi att detta kommer bli allt viktigare i framtiden, där vi anser att ett första steg är att 
identifiera sina konkurrenter och att sedan arbeta aktivt för att skilja sig från dem. I nuläget 
får vi uppfattningen av att båda företagen erbjuder sina kunder lågengagemangsvaror, vilket 
leder till att kunderna inte nämnvärt engagerar sig i köpprocessen och på så sett heller inte 
skiljer företagen åt. Företagen verkar nöja sig med att verka på samma marknad med i princip 
samma destinationer, samma utbud och samma priser. Än viktigare blir differentieringen när 
kundernas lojalitet eller val baseras på faktorer som kan komma att ändras, som exempelvis 
pris.  I och med att Viking Line och Tallink Silja erbjuder i princip likadana produkter och 
tjänster till ungefär samma pris, anser vi det vara av ytterst stor vikt för företagen att arbeta 
och differentiera sig genom sina varumärken. Detta eftersom det är svårt att byta koncept utan 
att förlora sin kärnverksamhet som kryssningsföretag.  
 
Enligt Kwortnik & Rand (2012) har kryssningsbranschen sedan länge handlat om att locka 
kunder till branschen som sådan, snarare än till ett specifikt kryssningsbolag. Något som 
framkommit i vår undersökning är att båda företagen använder sig av pris som strategi för att 
locka kunder och att majoriteten av kunderna i båda företagen valde pris som avgörande 
faktor. I och med att vi undersökt de två största kryssningsföretagen i Sverige, anser vi att 
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denna strategi vara ett kännetecken för branschen snarare än enstaka företag eller varumärken. 
Detta styrks ytterligare av att många av respondenterna varken såg någon större skillnad 
mellan Viking Line och Tallink Silja, eller visste varför de valt det ena för de andra. Vad som 
talar emot detta är att båda företagen hade återkommande resenärer som inte sa sig ha 
övervägt andra bolag vid valet av kryssning. Detta är något vi anser vara ett tecken på att 
varumärket trots allt spelar en roll, då många kunder väljer att hålla sig till ett varumärke.  
 
I och med att turismbranschen är känslig för trender och förändringar i omvärlden anser vi det 
vara ofrånkomligt att marknaden i framtiden kommer att ställas inför nya utmaningar, där de 
miljörestriktioner som presenterades i bakgrunden bara är ett exempel. Vi tror att vikten av 
varumärket men även förmågan att förnya sig kommer att bli allt viktigare, där man som 
företag inte kan förlita sig på sitt nuvarande koncept och befintliga kunder.   

6.2.1 Arbetsprocessen 
Efter arbetets gång kan vi konstatera att det varit svårt att fastställa begreppen profil, image 
och identitet. Även om vi teoretiskt sett anser att begreppen överensstämmer i både Viking 
Line och Tallink Silja, vilket enligt teorin också innebär att båda företagen har ett starkt 
varumärke, är det möjligt att begreppen praktiskt sett inte överensstämmer. Detta då det har 
varit svårt att mäta och konkretisera huruvida överensstämmelsen äger rum, eftersom det är 
många aspekter som ryms i respektive begrepp. Även om delar av företagets image stämmer 
överens med exempelvis profilen, behöver inte andra delar göra det. Detta har för oss 
resulterat i en övervägning av respondenternas svar.   
 
Det mest problematiska under uppsatsens gång har varit att fastställa företagens sanna 
identiteter. Detta dels då det är svårt att mäta verkligheten, dels då förutsättningen är att 
begreppen image och profil är fastställda. Vi har i denna undersökning även valt att bortse 
från faktorer som företagskultur, anställda et cetera, vilket har gjort det svårt att fastställa 
identiteterna ur ett helhetsperspektiv. Resultatet påverkas dock oavsett vilket metodval som 
görs och vår åsikt är att vi genom vår studie av företagens image och profil, i kombination 
med vår observation, har fastställt en tillräckligt stor del av identiteten i respektive företag. 
 
Avslutningsvis är det av vikt att tillägga att även om vi anser att de undersökta företagen i sig 
är jämförbara, är vi medvetna om att de olika intervjupersonerna såväl som 
intervjusituationerna har bidragit till olika mycket information och därmed olika grund för att 
bearbeta företagen utifrån profil, image och identitet. Vi kan i efterhand konstatera att vi fick 
mer omfattande och utförlig information av det ena företaget, vilket i sin tur har inneburit att 
analysen inom detta företag oundvikligt har blivit mer omfattande. En komplettering till 
uppsatsen hade varit att utöka antalet intervjuer. Det hade bland annat varit önskvärt att 
intervjua en utomstående part med kunskap om varumärken och dess allmänna påverkan för 
en utökad infallsvinkel. Detta för att få en mer objektiv bild av ämnesområdet. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
Efter genomförd studie kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket kvar att undersöka 
inom kryssningsbranschen. Eftersom varumärken är så komplexa skulle det vara intressant att 
fördjupa sig i företagens varumärken utifrån en annan varumärkesmodell för att kunna 
identifiera eventuella skillnader från resultatet i denna uppsats. Ett annat förslag vore att 
studera hur själva arbetet med varumärkesskapandet går till och jämföra kryssningsbranschen 
mot företag inom andra branscher. 
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Bilaga 1: Intervjumanual  
1. Vilken position har du på företaget? 
2. Hur många fartyg har ni? 
3. Ser ni att fartygen är som olika varumärken? 
4. Hur skulle ni beskriva ert varumärke? 
5. Hur stor betydelse anser Ni att ert varumärke har för verksamheten? 
6. Tycker Ni att Ert varumärke är starkt och i så fall varför? 
7. Hur många resenärer har ni per år? 
8. Vilken är er målgrupp? 
9. Har ni några lojalitetsprogram? 
10. Hur skulle du beskriva Ert företag som kryssningsföretag? 
11. Hur ser ni på de andra fartygen som konkurrenter? 
12. Har transportsyftet raderats så att det snarare är upplevelsen på båten som har en 

avgörande roll?  
13. Hur viktig är själva destinationen? 
14. Vad är er affärsidé? 
15. Vilka är era värdeord? 
16. Har ni gjort marknadsundersökningar för vad era kunder förknippar varumärket med, 

stämmer de överens med det ni vill förmedla? 
17. Har ni märkt att kryssningar har ökat? 
18. Vad är företagets profil? Hur försöker ni få ut den? 
19. Vad är tanken bakom er senaste reklamkampanj? 
20. Vilka kanaler använder ni för att förmedla reklamen? 
21. Vad gör ert utbud unika på en marknad med liknande utbud? 
22. Hur viktigt tror ni att det är att ha lojala kunder i och med svaveldirektivet som sker 

nästa år? 
23. Hur kommer det sig att ni valt att fortsätta hålla varumärkena Tallink och Silja Line 

separerade trots att ni gått ihop? 
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Bilaga 2: Enkätundersökning Viking Line 
 
Enkätundersökning – Vikten av ett starkt varumärke i 
kryssningsbranschen 
Vi är tre studenter från Södertörns Högskola som just nu skriver 
vår kandidatuppsats i turismvetenskap c.  

Vi är tacksamma över att ni tar er tid att besvara enkäten då svaren kommer vara viktiga för vår 
uppsats. Kryssa i svarsalternativet i rutan bredvid. Du som svarar på enkäten är anonym och enkäten 
kommer att kodas. Vid frågor kan ni kontakta oss via mejl på: torill.persson@sh.se 
 

Tack för din medverkan/ Johanna Björkman, Julia Kardebo och Torill Persson 
___________________________________________________________________________ 

1. Ålder (Kryssa i ditt svarsalternativ) 
Under 25 år [  ] 25-34 år [  ] 35-44 år [  ] 45-54 år [  ] 55-64 år [  ] 65- år [  ] 

2. Kön (Kryssa i ditt svarsalternativ) 
Kvinna [  ]  Man [  ] 

3. Har du åkt på kryssning förut? (Kryssa i ditt svarsalternativ) 
Ja [  ]  Nej [  ] 

4. Har du åkt med Viking Line förut? (Kryssa i ditt svarsalternativ) 
Ja [  ],______ggr Nej [  ]  

5. Övervägde du andra bolag vid köp av din kryssning? (Kryssa i ditt 
svarsalternativ) 
Ja [  ]  Nej [  ]   Annan som bokade [  ] 

6. Varför valde du/ni Viking Line?  
____________________________________________________________________ 
 

7. Vilka 3 av nedanstående faktorer anser du hör bäst ihop med Viking Line? 
(Rangordna svarsalternativen från 1 till 3 där 1 är den faktor som hör bäst ihop 
med Viking Line) 
Billigt [  ]  Prisvärt [  ]  Utbud på båten [  ]   Annat [  ] 

Destination [  ]       Tax-free [  ] Avgång [  ]              Varumärket [  ] 

8. Vilket syfte har du med resan? (Kryssa i ETT svarsalternativ) 
Spa [  ] Kultur [  ]  Fest [  ]  Tema [  ] 

Affärsresa [  ] Familjeresa [  ]            Destination [  ]           Annat_____________ 

9. Vilka associationer ger Viking Line dig? (Kryssa i ditt svarsalternativ) 

Bra [  ]  Dåliga [  ]  Vet ej [  ] 
 
 

10. Vad tänker du på när du hör Viking Line? (Skriv på raden nedanför) 



 

 

 Profil-image-identitet 
Björkman, Kardebo & Persson 

 
  

___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________ 

 
11. Beskriv Viking Line med tre ord (Skriv på raden nedanför) 

____________________________________________________________________ 
 

12. Hur har din uppfattning om Viking Line bildats? (Kryssa i ditt svarsalternativ, 
flera svar är möjliga) 
Hemsidan [  ] Tryckt reklam [  ] Sociala medier [  ]  

Tv-reklam [  ]  Ryktesvägen [  ] Egen erfarenhet av båten [  ] 

13. Tycker du Viking Line skiljer sig från Tallink Silja? (Kryssa i ditt svarsalternativ 
samt motivera på raden nedanför) 
Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

_____________________________________________________________________ 

14. Vad förmedlar nedanstående bilder (A och B) dig? (Svara på raderna nedanför) 

	  
	  

A__________________________________________________________________________	  

	  	  ___________________________________________________________________________	  

	  

B___________________________________________________________________________	  	  	  
	  	  	  
	  	  ___________________________________________________________________________	  

 

 
Bilaga 3: Enkätundersökning Tallink Silja 
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Enkätundersökning – Vikten av ett starkt varumärke i 
kryssningsbranschen 

Vi är tre studenter från Södertörns Högskola som just nu skriver 
vår kandidatuppsats i turismvetenskap c.  

Vi är tacksamma över att ni tar er tid att besvara enkäten då svaren 
kommer vara viktiga för vår uppsats. Kryssa i svarsalternativet i rutan bredvid. Du som svarar på 
enkäten är anonym och enkäten kommer att kodas. Vid frågor kan ni kontakta oss via mejl på: 
torill.persson@sh.se 
 

Tack för din medverkan/ Johanna Björkman, Julia Kardebo och Torill Persson   
___________________________________________________________________________ 

1. Ålder (Kryssa i ditt svarsalternativ) 
Under 25 år [  ] 25-34 år [  ] 35-44 år [  ] 45-54 år [  ] 55-64 år [  ] 65- år [  ] 

2. Kön (Kryssa i ditt svarsalternativ) 
Kvinna [  ]  Man [  ] 

3. Har du åkt på kryssning förut? (Kryssa i ditt svarsalternativ) 
Ja [  ]  Nej [  ] 

4. Har du åkt med Tallink Silja förut? (Kryssa i ditt svarsalternativ) 
Ja [  ],______ggr Nej [  ]  

5. Övervägde du andra bolag vid köp av din kryssning? (Kryssa i ditt 
svarsalternativ) 
Ja [  ]  Nej [  ]   Annan som bokade [  ] 

6. Varför valde du/ni Tallink Silja?  
____________________________________________________________________ 
 

7. Vilka 3 av nedanstående faktorer anser du hör bäst ihop med Tallink Silja? 
(Rangordna svarsalternativen från 1 till 3 där 1 är den faktor som hör bäst ihop 
med Tallink Silja) 
Billigt [  ]  Prisvärt [  ]  Utbud på båten [  ]   Annat [  ] 

Destination [  ]       Tax-free [  ] Avgång [  ]              Varumärket [  ] 

8. Vilket syfte har du med resan? (Kryssa i ETT svarsalternativ) 
Spa [  ] Kultur [  ]  Fest [  ]  Tema [  ] 

Affärsresa [  ] Familjeresa [  ]            Destination [  ]           Annat_____________ 

9. Vilka associationer ger Tallink Silja dig? (Kryssa i ditt svarsalternativ) 

Bra [  ]  Dåliga [  ]  Vet ej [  ] 
 
 

10. Vad tänker du på när du hör Tallink Silja? (Skriv på raden nedanför) 
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___________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________ 

 
11. Beskriv Tallink Silja med tre ord (Skriv på raden nedanför) 

____________________________________________________________________ 
 

12. Hur har din uppfattning om Tallink Silja bildats? (Kryssa i ditt svarsalternativ, 
flera svar är möjliga) 
Hemsidan [  ] Tryckt reklam [  ] Sociala medier [  ]  

Tv-reklam [  ]  Ryktesvägen [  ] Egen erfarenhet av båten [  ] 

13. Tycker du Tallink Silja skiljer sig från Viking Line? (Kryssa i ditt svarsalternativ 
samt motivera på raden nedanför) 
Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

_____________________________________________________________________ 

14. Vad förmedlar nedanstående bilder (A och B) dig? (Svara på raderna nedanför) 
 

	  
	  

A__________________________________________________________________________	  

	  	  ___________________________________________________________________________	  

	  

B___________________________________________________________________________	  	  	  
	  
	  	  ___________________________________________________________________________	  
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Bilaga 4: Analysmanual för Webbplats  
 

• Kort redogörelse av webbplatsen som helhet,  
• information om organisation, företag etc. 
• Struktur, navigation, tjänster 
• Gör en konkret beskrivning av de grafiska elementen, dvs layout,bilder, typsnitt, 

färgval mm 
• Vilka tre ”värdeord” beskriver webbplatsen på bästa sätt? 
• Definiera sändare och primär målgrupp. 
• Primärt syfte med webbplatsen? 
• Sökbarhet, räckvidd på webben? 
• Synlighet i andra medier? 
• Sammanfattning – Hur samspelar innehåll, visuella element och struktur/navigation? 

Är webbplatsen uppbyggd på ett sätt som uppfyller syftet? I vilken utsträckning tror ni 
sändaren når sin tänkta målgrupp? På vilket sätt kan den förbättras? 
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Bilaga 5: Skärmdump av Viking Lines webbplats 
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Bilaga 6: Skärmdump av Tallink Siljas webbplats 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


