


 

Riktig pris, god standard- og servicekvalitet er ikke 
nok for å skape verdifulle opplevelser  

Verdifulle opplevelser gir mer fornøyde og 
lojale gjester 

Prebensen, 2011 



Hva gjør en opplevelse verdifull? 



The golden ticket?  
Tromsø

Lofoten

Bardu

Fokus: 

1) Prisopplevelse, 

2) Kvalitetsopplevelser (bedrift og sted)

3) Opplevelsesverdi

Nordkapp

Karasjok

Data fra 3 surveys – turister på ulike

opplevelsesbedrifter og turistattraksjoner

i Nord Norge

(sommer, 2010 og 2011). 

Alta



Valuta for pengene  
(rettferdig prising)?  

• Hvem oppfatter prisen 
som rettferdig?  

 

• Hvem oppfatter prisen 
som urettferdig?  

 

 

• Implikasjoner 

 De med høyere inntekter 
 

 
 De som hadde betalt reisen på forhånd 
 De som hadde innhentet informasjon på forhånd 
 De med mer reiseerfaring  

 
 
 

 Sats på medium/høyere inntektsgrupper 
 Riktig informasjon på web  
 Kommuniser ekstra kostnader  
 Tilrettelegge for verdiskapende faktorer  

 
Røkenes & Prebensen (2012).  



Funksjonell verdi (pris og kvalitet)* 

• Gir disse konkurransefortrinn (USP)?  

• Liker kundene dette (dyktighet)? 

• Hvor viktig er de ulike kvalitetselementene for 
kunden? 

• Pris/kvalitet: Hva skal bedriftene og 
destinasjonene fokusere på fremover?  

– Firmafaktorer 

– Destinasjonsfaktorer  

*Kvalitetsmål på Turistattraksjoner 12 faktorer og   
på steder 8 faktorer (Ritchie et al 2008) 
  



Turistopplevelser - turistattraksjon 
«Dyktig og viktig» 

 

 

1. Varm velkomst 

2. Atmosfære 

3. Elektronisk utstyr 

4. Interaktivt utstyr 

5. Utstyrets egnethet  

6. Service kvalitet 

7. Hjelpsomme guider 

8. Informasjon i resepsjon 

9. Tilgjengelig info./kart 

10.Parkering 

11.Valuta for pengene (suvenirer etc.) 

12.Overordnet servicekvalitet på denne 

 attraksjonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prebensen, 2012.  



Bedriftenes 

relative  

Plassering 

i forhold til 

hverandre 

Prebensen, 2012.  



Hva med Nord Norge som destinasjon? 

1. Oppleve noe nytt 

2. Tilbringe kvalitetstid med familie og venner 

3. En unik opplevelse 

4. Kunst og kultur 

5. Underholdning og moro 

6. Være aktiv 

7. Lære noe 

8. Forstå den nordnorske identiteten bedre 

 

 

Prebensen, 2012.  



 

Hva påvirker kundens totaltilfredshet?  

 
Attraksjonsfaktorer  

 Varm velkomst/førsteinntrykk* 

 
 
               totaltilfredshet 
 
 
 
Destinasjonsfaktorer 

 Nyhet* 
 unik opplevelse* 
 Læring* 
 forstå nordnorsk identitet*  

 
       
 
 
* signifikant og positiv sammenheng  



Opplevelsesverdi*  
 

 

 
Funksjonell verdi 
- Valuta for pengene 
- Godt organisert 
- Kvalitetsstandard 
- God utforming 
- Fornuftige 

tilleggspriser 

 

Sosial verdi 
- Føle seg akseptert 
- Bli mer anerkjent 
- Imponere andre 
- Bli sosialt akseptert 

Følelsesmessig verdi 
- føle seg vel 
- Spenning 
- Stimulerende 
- Lykkefølelse 

  

Nyhet/ 
kunnskapsmessig verdi  
- Tilfredsstille nysgjerrighet 
- Skaper eventyrlyst 
- Autentiske/ekte opplevelser 

 
 
 
 

* Måles med 21 spørsmål  
(Williams and Soutar 2009) 



Nøkkelen til økt opplevelsesverdi – og 
dermed økt lojalitet  

  «Operante» ressurser hos både vertskap og gjest 

 dvs. kunnskap, motivasjon og involvering  

+ 

Motivasjon  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + Opplevelses

-verdi  Involvering 

Kunnskap  

Tilfredshet   Lojalitet 

Prebensen, Wu, Chen & Uysal 2012.  



Eksempler på tilrettelegging for å øke 
turistenes opplevelsesverdi 

Funksjonell verdi  
Baggasjehåndtering 

 

Sosial verdi 
Involvering 

 

Følelsesmessig verdi 
Storytelling og iscenesetting 

 

Nyhet/kunnskap  
Edutainment  

 



Konklusjoner 

• Pris og funksjonell kvalitet – hygiene faktorer 
 

• Opplevelsesverdi inneholder sosiale, følelsesmessige, 
kunnskaps/nyhet og funksjonelle verdier 
 

• Opplevelsesverdi skapes ved at kunden deltar i produksjonen 
 
• Produktutvikling gjennom tilrettelegge for deltakelse i 

produksjonen av opplevelser  
 

• For å øke tilfredshet og lojalitet 
 – fokuser på å motivasjon, involvering og læring 
 samt verdiskapende elementer i opplevelsen  
 
• USP gjennom økt opplevelsesverdi  

 



 
 

Takk for oppmerksomheten 
 

Nina K. Prebensen 


