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Abstrakt 
Titel: Hotellobbyn - En plats för sensoriskt samspel – En kvalitativ studie om hur hotell 

bör tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby 

Författare: Beatrice Petersson, Josefina Wetterholm & Lovisa Skoglund 

Handledare: Leif Rytting 

Examinator: Miralem Helmefalk     

Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi III- Marknadsföring. 

Ekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet VT 2018. 

      

Syfte & forskningsfrågor: Syftet med studien är att klargöra på vilka sätt hotell kan 

tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby för att förbättra sina gästers 

upplevelse och därmed stärka sin position på marknaden. Med syftet som bakgrund 

formulerades två forskningsfrågor: 

 

• Vilken betydelse har ett första intryck i en lobby och hur kan det påverkas av 

sinnesorienterad marknadsföring? 

• Hur kan en mer positiv kundupplevelse i lobbyn, via sinnesorienterad 

marknadsföring, vara stärkande för ett hotells varumärke? 

      

Metod: Studien är grundad i en kvalitativ forskningsmetod för att uppnå en djupare 

förståelse för ämnet. Forskningsansatsen började med deduktiva inslag för att sedan 

övergå till induktiv vid insamling av empiriskt material. Det empiriska materialet utgörs 

av åtta semistrukturerade intervjuer.  

      

Slutsatser: Resultatet i studien visar att ett första intryck av en hotellvistelse skapas i 

lobbyn. Därför har vi kommit fram till att det är viktigt att påverka gästens upplevelse i 

en positiv riktning i ett så tidigt skede som möjligt, då det första intrycket kommer 

prägla resten av vistelsen. För att kunna göra det är vår slutsats att hotell bör utforma en 

strategi för sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby, för att förbättra gästens 

upplevelse och sin position på marknaden. 

      

Nyckelord: Hotellobby, Sinnesmarknadsföring, Upplevelse, Första intryck, 

Positionering  
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Abstract 
 
Purpose and research questions:  

The purpose of this study is to clarify how hotels can apply sensory-marketing in their 

lobby to enhance their guest’s experience and thereby strengthen their position on the 

market. With the purpose as a background we formed two research questions: 

 

• What significance has a first impression in a lobby and how can it be influenced 

by sensory-marketing? 

• How can a more positive customer experience in the lobby, through sensory-

marketing, be strengthening for a hotel brand?  

 

Method: 

The study is established in a qualitative research method to achieve a deeper 

understanding of the subject. The study is in the beginning based on a deductive 

character and are changing into a inductive character in the collecting of empirical 

material. The empirical material is collected from eight semi-structured interviews.  

 

Conclusion:  

The results of our study shows that a first impression of a stay at a hotel is created in the 

lobby. Therefor, we have come to the conclusion that it is important to affect the 

customer experience in a positive direction as early as possible, since the first 

impression will characterize the rest of the stay. In order to do that, our conclusion is 

that hotels need to implement a strategy of sensory-marketing in the lobby, to enhance 

the guest experience and thereby their position on the market. 

 

Keywords: Hotel lobby, Sensory-marketing, Experience, First impression, Positioning 
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1 Inledning 
Det första kapitlet inleds med en bakgrund följt av en problemdiskussion för att ge 

läsaren en övergriplig förståelse för ämnet. Sedermera följer en problemformulering 

som mynnar ut i studiens huvudsyfte. Avslutningsvis presenteras de forskningsfrågor 

studien är grundad på samt tydliggörs de avgränsningar som finns i studien och 

förklaringar av begrepp som kommer att användas. 

 

1.1 Bakgrund 

Servicelandskapet och dess utformning kan påverka olika individers uppfattning av en 

tjänst (Bitner 1992; Countryman & Jang 2006). Det har enligt Hultén (2014) skett ett 

paradigmskifte där tjänsteekonomi skiftat till upplevelseekonomi och där det krävs att 

företag levererar mer än bara sin vara eller tjänst för att konsumenter ska se ett värde. 

Vidare presenterar författaren att den miljö konsumenter befinner sig i kan bli mer 

tilltalande med hjälp av olika stimuli och att kundens förväntningar kan överträffas. 

Inom marknadsföring har begreppet sinnesmarknadsföring utvecklats och erhållit en 

betydande roll för upplevelsen i servicemiljön (Krishna & Schwarz 2014). Den första 

som började studera begreppet sinnesmarknadsföring och satte en prägel på det var 

Krishna (2010). Begreppet karaktäriseras av författaren som marknadsföring som 

engagerar konsumenters sinnen och påverkar deras varseblivning, beteende och 

bedömning, vilket Imram (1999) samtycker om. Lindström (2005) anser att branscher 

världen över sedan länge ignorerat betydelsen av vad sinnesintegrerad marknadsföring 

medför, trots att det är uppmärksammat att sensorisk marknadsföring är viktig. Det 

krävs enligt författaren att branscher tillämpar mer än den traditionella 

marknadsföringen för att skapa en fullständig sensorisk upplevelse för kunden. 

Gustafsson et al. (2014) framför att människan använder sina sinnen för både 

överlevnad och njutning men också för att bedöma kvalitén på den tjänst eller produkt 

konsumenter funderar på att införskaffa. 

 

Park et al. (1986) beskriver att konsumenter har upplevelserelaterade behov och att ett 

upplevelsekoncept bör vara stimulerande. Grönroos (2015) påstår att det idag är oerhört 

viktigt med service för att möta konsumenters behov på rätt sätt och ge en så bra 

upplevelse som möjligt, eftersom det är vad som efterfrågas i köpprocesser. Lin (2004) 

betonar att den fysiska miljön har betydelse för upplevelsen och inte minst inom 
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tjänstesektorn. Inom hotellbranschen belyser författaren att integrationen mellan gäst 

och hotell sker i den fysiska miljön och att det är där individen skapar sig en 

helhetsuppfattning av upplevelsen. Enligt Hultén (2014) behöver de mänskliga sinnena 

integreras mer med marknadsföring, eftersom känslor, sinnen och 

konsumentupplevelser har stor betydelse för köp- och konsumentprocesser. En 

multisensorisk sinnesupplevelse innebär enligt författaren att två eller fler sinnen 

samspelar med varandra. Exempelvis nämns att företag kan applicera multisensorisk 

marknadsföring i servicemiljön för att påverka en individs uppfattning av varumärket. 

Pine och Gilmore (1999) fortsätter att belysa vikten av att sammanlänka de fem sinnena, 

av den orsaken att det skapar en minnesvärd sensorisk upplevelse för kunden. 

 

Hotellbranschen är enligt Hellekant (2015) en stor sektor som är under ständig tillväxt, 

vilket påvisas då intäkterna för hotellrum i Sverige år 2015 ökade med nästan 10 % i 

perioden maj-augusti. Hotellbranschen är enligt Kandampully och Suhartanto (2000) en 

global industri med producenter och konsumenter runt om i hela världen. Mossberg 

(2015) påstår att intresset hos hotellgäster har gått från att endast vilja ha en sovplats till 

att istället vilja ha en upplevelse. Att stanna på ett hotell i en eller flera nätter innebär en 

upplevelse för konsumenter, där servicemiljön har en stor inverkan på hur den 

upplevelsen kommer att bli. Ariffin et al. (2013) yttrar sig om att gästvänlighet på 

hotell, tillsammans med en tilltalande servicemiljö, gör hotellgäster mer nöjda. Vidare 

hävdar författarna att interaktionen mellan de två faktorerna kan göra att hotellen skapar 

sig fördelar i den rådande konkurrensen. Dohee och Richard (2013) anser att 

konsumenters val av hotell inte bara påverkas av de kognitiva attributerna, såsom pris 

och kvalitet, utan också av de affektiva och sensoriska attributerna. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Nandan (2005) nämner att konkurrensen i ett flertal branscher är otroligt hög mellan 

varumärken som konkurrerar om samma konsumenters pengar. Tillväxtverkets (2018) 

statistik visar att redan sedan 2008 har gästövernattningarna gjorda av svenskar i 

Sverige ökat för varje år, fram till senast aktuell undersökning 2017. I statistiken för 

gästövernattningar ingår all typ av kommersiellt boende, bland annat hotell, vandrarhem 

och stugbyar. Antal hotellövernattningar har enligt Visita (2017) sedan 2003 haft en 

markant tillväxt. Parallellt påpekas att ökningen av gäster delvis berott på privata samt 

affärsmässiga syften. Enligt Hellekant (2015) har turismen ökat kraftigt i Sverige och 
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bidragit till att efterfrågan ökat och påverkat konkurrensen mellan olika hotell. Det 

skapar problematik för företag i branschen, eftersom de behöver särskilja sig mot sina 

konkurrenter för att vinna marknadsandelar. 

 

Servicelandskapet beskrivs som en viktig del för kvalitet, förväntningar och den slutliga 

upplevelsen för konsumenter både i det fysiska- och virtuella servicelandskapet (Wilson 

et al. 2016). I och med att internet har blivit en stor del av människors vardagliga liv 

belyser Lee och Jeong (2012) att det har blivit viktigt att bygga relationer även där. 

Parallellt betonar författarna att ett tilltalande virtuellt servicelandskap för hotell är extra 

viktigt, eftersom hemsidan ger incitament på vad kunden kommer att få för sina pengar. 

Enligt Lee et al. (2018) har användning av sinnen i det virtuella servicelandskapet för 

hotell en påvisad positiv effekt, eftersom sensorisk information förhöjer kunders 

upplevelse, känslor, tillit och uppfattning av varumärket. Det finns en naturlig skillnad 

mellan det virtuella och det fysiska servicelandskapet, men i och med den ständiga 

utvecklingen inom digitalisering behövs ännu mer förståelse för den traditionella 

lösningen. På hotell består det fysiska servicelandskapet av flera olika komponenter, där 

lobbyn är den komponent vi fann mest intressant att undersöka. Naqshbandi och Munir 

(2011) diskuterar att lobbyn kan ses som den viktigaste delen av servicelandskapet på 

hotell, just för att det är där gästen får sitt första intryck som kommer att skapa kontext 

för de tjänster som följer. Andorka (1998) uppmärksammar att det är svårt att skapa en 

tillräckligt imponerande lobby och samtidigt behålla kontexten. Countryman och Jang 

(2006) belyser att förståelsen för de olika element som utgör hotellobbyn kan tydliggöra 

olika förbättringar som kan användas för att skapa ett bättre helhetsintryck. 

 

Fokus har tidigare legat på att servicemiljön ska vara attraktiv för det visuella sinnet 

eftersom det har varit dominerande i marknadsföringssyfte (Lindström 2005; Hammond 

2008). Däremot betonar Lindström (2005) att nya studier påvisar att det inte längre 

stämmer. Countryman och Yang (2006) anser att atmosfäriska element som 

färgsättning, ljussättning och stil kan användas i en hotellobby för att påverka gästens 

uppfattning. Mossberg (2015) hävdar att hotellen använder sig av arkitektur och design, 

för att skapa en mer personlig image och följaktligen konkurrensfördelar. Fox (2016) 

redogör att dofter kan användas på hotell för att få gäster att komma ihåg ett specifikt 

varumärke och att doften därmed kan hjälpa företaget att skapa en relation till kunder. 

Woodruff och Gardial (2004) hävdar att det är viktigt att tillfredsställa behov samt 
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önskemål, för att kunden ska få en positiv upplevelse som kommer att mynna ut i ett 

värde. Det är viktigt att främja kundens delaktighet i den värdeskapande processen, för 

att den själv kan påverka resultatet samt hur nöjd den i slutänden blir (Vega-Vazquez et 

al. 2013; Rytting 2011; Grönroos 2015). 

 

För att kunna bemöta konsumentupplevelsen och särskilja sig från sina konkurrenter 

anser Hultén et al. (2008) att en multisensorisk marknadsföringsstrategi kan användas 

av företag. Författarna hävdar att målet med multisensorisk marknadsföring är att 

försöka få kunden att föredra den tjänst ett företag erbjuder framför andra företag och 

deras tjänsteerbjudande. Att det skett en övergång till upplevelseekonomi tydliggör att 

företag behöver erbjuda mer än en bra och hållbar kärnprodukt (Manning et al. 2015; 

Wang & Lo 2002). Den multisensoriska marknadsföringens syfte, beskriver Isacsson et 

al. (2009), är att fördjupa kundrelationer. Krishna (2012) och Hultén (2011) anser att 

den sensoriska marknadsföringen har stor påverkan på hur konsumentens beteende 

kommer att arta sig i köpprocessen. Vidare förtydligar författarna att sinnena har stor 

inverkan på vilken uppfattning och omdöme kunden kommer att ha om varumärken och 

den produkt företag erbjuder. 

 

“Det gäller för ett företag att åstadkomma en symbios mellan varumärket och 

individen” (Hultén et al, 2008, s. 159). 

 

Kapferer (2012) hävdar att medvetenheten kring ett varumärke och dess etablering på 

marknaden har stor betydelse för hur en konsument gör sitt urval av vilket varumärke 

den ska konsumera. Hultén (2014) påstår att det behövs mer forskning kring hur stor 

betydelse människans sinnen har på varumärket och dess image. Han nämner att det bör 

uppmärksammas att sinnen bör tillämpas i marknadsföring, för att skapa ett hållbart och 

fortsatt intressant varumärke. Det ger oss en möjlighet att studera hur olika hotells 

varumärken kan påverkas av sinnesmarknadsföring. 

  

Hultén (2014), Krishna (2012) samt Isacsson et al. (2009) tydliggör att sinnesorienterad 

marknadsföring påverkar konsumenters känslor och upplevelse. För hotell finns studier 

som indikerar att olika sinnen går att använda i servicelandskapet för att påverka 

konsumenter (Mossberg 2015; Countryman & Jang 2006; Fox 2016). Däremot anser vi 

att det finns få studier på svenska hotell och hur de kan använda sinnesorienterad 
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marknadsföring i sin lobby, för att ge sina gäster en multisensorisk 

varumärkesupplevelse och därmed differentiera sig från sina konkurrenter. Vi vill därför 

med vår kvalitativa studie bidra med en fördjupad förståelse för hur sinnesorienterad 

marknadsföring bör tillämpas i en lobby, eftersom det är det första en gäst möts av. 

Därigenom vill vi försöka fylla det forskningsgap vi anser existerar i hur svenska hotell 

kan ge en mer positiv kundupplevelse i det fysiska servicelandskapet. 

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Hotell i Sverige befinner sig i en sektor där konkurrensen är hög och en unik upplevelse 

för gäster kan vara den avgörande nyckeln för att vinna konkurrensfördelar. Den 

ständiga tillväxten i branschen har gjort det allt viktigare att ha ett tilltalande 

servicelandskap. Tidigare studier visar att sinnesorienterad marknadsföring ger en 

djupare upplevelse för konsumenter, som på lång sikt kan gynna både företags 

varumärkesimage och främja den värdeskapande processen. På grund av den rådande 

konkurrensen på den svenska marknaden finns ett behov av att undersöka hur hotell kan 

använda sinnesorienterad marknadsföring för att förbättra sina gästers upplevelse. En 

lobby är den plats där hotellgästen får sitt första intryck och blir därför en viktig del av 

helhetsupplevelsen. Baserat på problemformuleringen blir studiens syfte följande: 

 

Syftet är att klargöra på vilka sätt hotell kan tillämpa sinnesorienterad marknadsföring 

i sin lobby för att förbättra sina gästers upplevelse och därmed stärka sin position på 

marknaden. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån huvudsyftet med studien har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

• Vilken betydelse har ett första intryck i en lobby och hur kan det påverkas av 

sinnesorienterad marknadsföring? 

• Hur kan en mer positiv kundupplevelse i lobbyn, via sinnesorienterad 

marknadsföring, vara stärkande för ett hotells varumärke? 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

För att kunna besvara vårt syfte och vår forskningsfråga har studien följande 

avgränsningar: 
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• Studien är begränsad till att undersöka hotellkedjor på den svenska marknaden.  
• Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka det fysiska servicelandskapet och 

inte det virtuella, eftersom mycket fokus redan läggs på det virtuella i och med 

digitaliseringen.  

• För ett starkare fokus är studien specialiserad på lobbyn i hotellets 

servicelandskap.  

• Studien kommer att grundas i ett företagsperspektiv då vi anser att det 

perspektivet är mest intressant att utgå från. 

 

Begreppen kund, konsument och gäst avser i uppsatsen de människor som besöker ett 

hotell. Vid benämning kundupplevelse är det hur företag ser på kundupplevelse och hur 

de uppfattar kunden. Med servicelandskap avser vi den fysiska miljön och lobbyn, där 

receptionen ingår i lobbyn. Engelska begrepp kommer att förekomma i studien när det 

inte funnits en träffbar översättning för att undvika missförstånd kring begreppets 

korrekta betydelse och tolkning. 
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras de metodval som legat till grund för studien. Första delen 

avser den forskningsmetod vi valt att tillämpa, följt av forskningsansatsen. Därefter 

avser en del datainsamlingsmetod som följs upp av vetenskapliga kriterier. Vidare följer 

en beskrivning av arbetets process och den analysmetod som använts. Avslutningsvis 

behandlar kapitlet de etiska överväganden som gjorts samt metodkritik. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Holme och Solvang (1997) beskriver att en kvalitativ forskningsmetod vanligen betonar 

ord, i form av att skapa en uppfattning, beskriva och tolka information kring 

forskningsområdet studien ämnar besvara. Bryman och Bell (2017) förtydligar hur den 

kvalitativa metoden fokuserar på att förklara var, hur och varför händelser uppstår och 

att den är mer djupgående. Den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar istället på 

mängden data som kommer att samlas in och omvandlas till siffror och konkreta 

resultat. 

 

Patel och Davidson (2011), Svenning (2003) samt Holme och Solvang (1997) 

understryker hur valet kring frågeställningar i studien avgör vilken forskningsstrategi 

som är det mest lämpliga verktyget genomförandet av en studie. I vår studie ämnade vi 

att skapa en djupare förståelse för hur hotell kan använda sig av sinnesorienterad 

marknadsföring i sin lobby, för att kunna stärka sin position. Eftersom vi ämnade att 

skapa en djupare förståelse, blev en kvalitativ metod det mest lämpliga verktyget. 

Resonemanget styrks ytterligare genom Alvesson och Sköldbergs (2017) syn på en 

kvalitativ metod, där dem påstår att den kvalitativa metoden passar bättre när studien 

utgår från studiesubjektens perspektiv, vilket vi gjorde i vår studie. 

 

Holme och Solvang (1997) bedömer att en kvalitativ metod ger utrymme för flexibilitet 

och är öppen för att anpassas och förändras under studiens pågående process. Trots den 

breda flexibiliteten påstår Patton (2002) att den kvalitativa forskningsmetoden reducerar 

chanserna till att generalisera resultatet, eftersom det krävs att en djupare förståelse 

yppas. Olsson och Sörensen (2011) påpekar därför att det är av stor vikt att forskningen 

i studien behåller en objektiv syn för att studien ska förbli trovärdig. Därav var den 
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kvalitativa forskningsmetoden det lämpligaste verktyget och till vår fördel att använda i 

studien. 

 

2.2 Forskningsansats 

En uppsats kan ha tre olika forskningsansatser, vilka är deduktiv, induktiv eller 

abduktiv. Bryman och Bell (2017) beskriver hur forskningsansatserna skildras i vilken 

ordning teorin och empirin samlas in, där alla ansatser har som mål att utveckla teorier 

om verkligen. Eriksson och Kovalainen (2016) menar att teorin är den primära 

kunskapen inom en deduktiv ansats. Vidare förklarar författarna att en deduktiv ansats 

inte lämpar sig inom en kvalitativ studie eftersom teorins roll är den primära kunskapen. 

Alvehus (2013) beskriver att den induktiva ansatsen har sin utgångspunkt från det 

empiriska materialet. Eriksson och Kovalainen (2016) förtydligar att det empiriska 

materialet slutligen kommer att lägga grunden för vilken teori som kommer att 

inhämtas. 

 

Alvehus (2013) betonar att forskare sällan enbart utgår från en deduktiv eller induktiv 

ansats, eftersom det innebär en utmaning och att det inte är ett entydigt alternativ. Patel 

och Davidson (2011) hävdar därför att det ofta sker ett växlande samspel mellan 

ansatserna som kallas för abduktion. Eriksson och Kovalainen (2016) bekräftar att olika 

ansatser kan användas vid olika faser i forskningsprocessen. Alvesson och Sköldberg 

(2017) förtydligar att det vid en abduktiv ansats tillkommer nya och helt egna moment, 

vilket innebär att det inte är möjligt att skifta mellan deduktivt och induktivt hur som 

helst. Bryman och Bell (2017) påstår att de svårigheter som uppstår när enbart en 

deduktiv ansats används kan vara att forskaren förlitar sig på de hypoteser som väljs och 

att den teori som ska prövas inte blir självklar. Vidare beskrivs att det i en induktiv 

ansats kan förekomma svårigheter om inte tillräckligt med empiriskt material samlas in 

och att teori inte finns tillgänglig. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att den nära 

kontakten mellan det teoretiska och praktiska arbetssättet ökar förståelsen kring ett 

problem. 

 

Vår studie inleddes utifrån ovanstående argument med en deduktiv ansats, där vi med 

hjälp av en fördjupning inom teori skapade studiens frågeställningar och syfte. Vid 

insamling av empiriska data var målet, i enlighet med Eriksson och Kovalainen (2016). 

att följa en induktiv ansats. Utifrån Alvehus (2013) samt Eriksson och Kovalainen 
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(2016) argument kan vår studie ses som abduktiv, eftersom vi under studiens gång 

växlade mellan deduktion och induktion. 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Strategiskt urval 

Bryman och Bell (2017) hävdar att forskningsfrågorna ger vägledning kring vilka urval 

som ska göras i studien. Enligt Alvehus (2013) kan det vid en kvalitativ studie 

genomföras ett strategiskt urval, där respondenter med lämplig kunskap väljs ut. Trost 

(2010) menar att respondenterna noggrant ska väljas ut, att det bör finnas en variation 

bland respondenterna och att det ska präglas av en given ram där ingen kommer att 

uppfattas som extern. Vid ett strategiskt urval krävs det enligt Alvehus (2013) att valet 

av respondenter ska kunna tillhandahålla den information som krävs och förhålla sig till 

de frågor studien har i avsikt att besvara. Enligt Holme och Solvang (1997) ska 

intervjuerna inom en kvalitativ studie bidra med en fördjupad förståelse och en 

helhetsuppfattning kring det valda studerade ämnet. Därav har vi valt att intervjua 

personer som är väl insatta i hotellbranschen, för att med empirin kunna besvara våra 

forskningsfrågor och vårt syfte. 

 

Vi fann det relevant att intervjua sju respondenter som arbetar på hotell, varav flertalet 

har olika positioner, vilket medför en spridning i vilken information de kommer att 

tillhandahålla studien. Hotelldirektörer, försäljningschef, marknadskoordinator och 

receptionister ansågs vara relevanta urval för studien, då de har en bred kunskap om 

lobbyn och dess betydelse för gästens upplevelse. För att komplettera de respondenter 

som arbetar inom hotellbranschen och få en objektiv bild, valde vi att intervjua en 

specialist i hur en hotellobby bör inredas och hur de påverkar kundens upplevelse. 

Syftet med urvalet var att få fler synvinklar från människor som besitter kunskap inom 

det valda området och kunde ge relevant information för att berika studien. 

 

Våra respondenter 

• Göran Ivarsson, VD, Quality Hotel Royal Corner, Växjö  

(Personlig intervju, 2018-04-23) 

• Anna-Lena Bergvall, VD, Clarion Collection Hotel Packhuset, Kalmar 

(Personlig intervju, 2018-04-26) 

• Magnus Strandman, Hotelldirektör, Clarion Collection Hotel Post, Oskarshamn 
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(Personlig intervju, 2018-04-26) 

• Daniel Vidlund, Platschef och säljare, Input interiör, Kalmar 

(Personlig intervju, 2018-04-27) 

• Stina Ingvarsson & Roxana Batarowicz, Receptionschef & Säljansvarig, Elite, 

Växjö (Skype intervju, 2018-04-27)  

• Cornelia Fagberg, Hotelldirektör, Clarion Collection Hotel Carlscrona, 

Karlskrona (Personlig intervju, 2018-05-02) 

• Patrik Andersson, Sälj- och marknadskoordinator, Scandic Nord, Norrköping 

(Personlig intervju, 2018-05-02) 

• Ingela Lindahl, Försäljningschef, Elite Grand Hotel, Norrköping 

(Personlig intervju, 2018-05-03) 

 

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är enligt Alvehus (2013) det mest effektiva verktyg den kvalitativa forskaren 

kan använda som hjälpmedel. Merriam och Tisdell (2016) bekräftar att djupgående 

intervjuer passar bra vid en kvalitativ forskningsmetod. Att integrera och samtala med 

sina respondenter menar Alvehus (2013) ger en djupare relation och skapar förståelse. I 

vår studie har vi valt att använda oss av det som Alvehus (2013) benämner 

semistrukturerade intervjuer. Enligt författaren är det den typ av intervju som är mest 

rådande och innefattar ett bredare synsätt, med ett fåtal men öppna frågor som är 

centrerade kring sitt syfte med intervjun. Trost (2010) samt Patel och Davidsson (2011) 

förklarar att en semistrukturerad intervju är strukturerad kring det aktuella temat men att 

frågorna är av låg grad strukturerade. Författarna nämner att en intervjuguide är ett bra 

hjälpmedel för att skapa förutsättningar till en givande intervju. Eriksson och 

Kovalainen (2016) belyser att fördelen med semistrukturerade intervjuer är 

effektiviteten i insamling av information och variationen i valet av intervjupersoner. 

Gray (2014) samt Bryman och Bell (2017) förklarar att en sådan intervju inbjuder till ett 

friare samtal, där respondenterna själva får välja hur och vad de vill prata om. Eftersom 

vi i vår studie ämnade att få en djupare förståelse för det belysta området, var 

semistrukturerade intervjuer bäst lämpade. Det gav våra respondenter utrymme att ta 

upp det dem själva tyckte var mest relevant och öppnade upp för diskussion på ett bra 

sätt, vilket genererade i ett mer informationsrikt empiriskt material. 
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Brinkmann och Kvale (2015) menar att strukturen av en kvalitativ forskningsintervju 

kan påminnas som ett vardagligt samtal men med ett professionellt förhållningssätt med 

ett specifikt syfte. Det är enligt Trost (2010) väsentligt att den som intervjuar prioriterat 

att fatta förståelse för den intervjuade och respekterar hur personen i fråga tänker och 

resonerar. Av den anledningen betonar Gray (2014) att fördelen med en personlig 

intervju är att kunna läsa av respondenten under intervjun, vilket inte går under en 

telefonintervju. 

 

Innan intervjun ägde rum skickade vi ut den intervjuguide vi skapat (Bilaga 2), för att 

respondenten skulle få möjlighet att förbereda sig. Jacob och Furgerson (2012) 

framhäver vikten av att intervjun inleds med en förklaring till syftet med studien och 

vad samtalet ska handla om. Väl på plats frågade vi om tillåtelse för inspelning av 

intervjun, om respondenten föredrog anonymitet eller inte samt om det var okej att 

kontakta respondenten igen vid behov. Trost (2010) framhäver vikten av att redan i 

början av kontakten vara tydlig med anonymitet och tystnadsplikt. Alvehus (2013) samt 

Eriksson och Kovalainen (2016) framhåller parallellt att intervjuer antingen kan spelas 

in eller att anteckningar kan föras under tiden intervjun sker. Vi valde att spela in våra 

intervjuer samtidigt som vi också förde anteckningar, eftersom vi ville vara säkra på att 

vi under intervjun täckte alla områden. Intervjupersonen känner enligt Alvehus (2013) 

trygghet i att misstolkning inte kan ske kring svaren respondenten ger om en intervju 

spelas in. Nackdelar med att spela in en intervju kan enligt författaren vara att den 

intervjuade kan känna sig begränsad till hur öppen den kan vara. Nackdelar både 

Alvehus (2013) samt Eriksson och Kovalainen (2016) anser vara med att endast föra 

anteckningar är att den information som framkommer inte hinner skrivas ned och därav 

kan viktiga detaljer missas. Det kan också bli en tolkningsfråga kring det som 

respondenten säger och det som antecknas. Jacob och Furgerson (2012) poängterar att 

ett manus bör ställas upp innan intervjun tar plats, dels för att kunna lyssna till samtalet 

men även för att inte glömma någon väsentlig del som behöver bli besvarad. 

 

Intervjuer kan, enligt Eriksson och Kovalainen (2016), också ske genom datorteknik, 

exempelvis Skype. Vi valde att utföra en intervju via Skype, på grund av geografiskt 

avstånd, och resterande intervjuer i personliga möten. Trost (2010) förklarar att den 

valda platsen där intervjun sker är en faktor att ha i åtanke. Platsen bör vara en trygg 

punkt för respondenten men det är viktigt att det är i en ostörd miljö, vilket vi i största 
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mån försökt ta hänsyn till. Under Skype-intervjun valde vi att sitta i ett tyst rum för att 

kunna uppfatta allt som yttrades under samtalet. Trost (2010) påpekar att det är en 

fördel att alla delaktiga är närvarande under intervjun, dels för att förbättra kvaliteten av 

intervjun men också för att uppfatta all information som sägs under mötet. Vid våra 

intervjuer var alla närvarande vid fem av åtta intervjuer. 

 
2.3.3 Operationalisering och intervjuguide 

En operationalisering används enligt Patel och Davidsson (2011) för att översätta de 

begrepp som är funna vid litteraturgenomgången. Vidare beskriver de att det i 

operationaliseringen spelar roll om studien avser att samla information i verbal eller 

numerisk form. Den här studien är kvalitativ och därför är det relevant att samla in 

information i verbal form och därför är vår operationalisering utformad efter det (se 

Bilaga 1). Trost (2010) menar att det vid kvalitativa intervjuer kan utformas en 

intervjuguide med utgångspunkt i studiens syfte. Intervjuguiden ska enligt författaren 

innehålla en lista över frågeområden som intervjun sedan ska grundas i. För att täcka det 

område vi önskar undersöka formulerade vi följande frågeområden för vår 

intervjuguide: 

• Vilken betydelse lobbyn har för gästens upplevelse 

• I vilken utsträckning sensoriska stimuli (sinnena) kan användas i en lobby 

• Varumärkets betydelse för företags position och konkurrenskraftighet 

 

Till varje område fyllde vi sedan i stödpunkter (se Bilaga 2) för att täcka de områden 

inom varje kategori vi vill undersöka, i enlighet med Jacob och Furgerson (2012) som 

anser att ett manus bör ställas för att någon väsentlig del inte ska glömmas bort. De 

teoretiska källor vi ansåg kunna vara lämpliga att koppla till våra olika teman finns att 

utläsa i Bilaga 1. 

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, beskriver Holme och Solvang (1997) som möjligheten 

att genomföra samma studie igen med liknande resultat. Ruane (2006) ger medhåll om 

att studien uppnår en högre reliabilitet om den gång på gång kan genomföras och ge 

samma resultat. Reliabilitet är mer vanligt vid en kvantitativ forskningsmetod men även 

tillämpbar vid en kvalitativ. Trost (2010) förklarar reliabilitet från ett traditionellt 
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synsätt där mätningen av studien förblir stabil och inte bör inflikas av slumpmässiga 

kommentarer under en intervju. Författaren förtydligar att mätningen ger hög reliabilitet 

om den ger samma resultat vid första tillfället som vid en andra mätning. Gray (2014) 

betonar att reliabiliteten i en studie stärks när den baseras på en triangulering, det vill 

säga att studien använder sig utav ett flertal olika empiriska källor. Ett begrepp som går 

hand i hand med reliabilitet påpekar Bryman och Bell (2017) är replikerbarhet. Det 

innebär att studien ska kunna reproduceras av andra forskare som i sin studie uppnår 

liknande resultat. Det är svårt att replikera en studie fullt ut, vilket LeCompte och Goetz 

(1982) anser är för att det är omöjligt för en social miljö och sociala betingelser att 

förbli densamma. Bryman och Bell (2017) belyser att begreppet intern reliabilitet kan 

användas och innebär att forskarna kommer överens om hur det dem ser och hör ska 

tolkas. 

 

Eftersom vi i vår studie valt en kvalitativ forskningsmetod är vi medvetna om att 

studien kan bli svår att replikera, då svaren från respondenterna högst troligt inte 

kommer att bli liknande och dessutom kommer våra egna tolkningar att påverka studien. 

Däremot har vi i största möjliga mån försökt att beskriva vår studie så tydligt som 

möjligt i vårt metodkapitel, med avsikten att göra det enklare för andra att förstå vårt 

tillvägagångssätt öka möjligheten att replikera studien. Vi har trots de svårigheter 

kriteriet innebär för en kvalitativ studie eftersträvat en så hög reliabilitet som möjligt. 

Dels genom att ha flera olika respondenter som deltagit med empiriskt material men 

också genom att diskutera hur vi ska tolka våra respondenter. På grund av den 

diskussion vi fört om tolkning så anser vi att det är möjligt för andra forskare att komma 

överens om tolkningsmetod och därmed kunna uppfylla en intern reliabilitet. 

 

2.4.2 Validitet 

Holme och Solvang (1997) tydliggör att reliabel information inte är tillräckligt för att 

kunna besvara frågeställningarna som ställs. Informationen bör enligt författarna vara 

giltig, valid, för att skapa bättre grund för att besvara sina frågeställningar. Gray (2014) 

förklarar validitet i olika huvudsakliga slag, där intern validitet och extern validitet är 

två alternativ. För en kvalitativ forskningsmetod betonar LeCompte och Goetz (1986) 

att den interna validiteten går att tillämpa, eftersom den innebär att det ska finnas en 

överensstämmelse mellan observationer och teoretiska idéer av en forskare. När det 

finns en överensstämmelse mellan observationer och de teoretiska idéer som lyfts, 
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menar Gray (2014) att intern validitet existerar. Den externa validiteten beskriver 

LeCompte & Goetz (1986) är i den utsträckning som resultaten kan användas i andra 

sociala miljöer. De påpekar de är svårare att använda i en kvalitativ metod än i en 

kvantitativ, då kvalitativa studier ofta tenderar att ha ett begränsat urval. Även Ruane 

(2006) talar om den interna och externa validiteten. Författaren poängterar att den 

interna validiteten uppnås när det går att visa att en förändring är beroende av en annan. 

 

För att uppnå en högre validitet i vår studie har vi strävat efter att få våra observationer 

att stämma överens med de teoretiska idéer vi haft. För att göra det har vi utformat en 

intervjuguide som behandlar de områden vi anser har en koppling till det vill 

åstadkomma med studien. Under varje huvudrubrik skapade vi stödpunkter för att 

säkerhetsställa att alla delar besvarades och att vi berörde varje del för att kunna besvara 

vårt syfte. Det har hjälpt oss att skapa ett koncentrerat empiriskt material, där vi fått 

värdefull information för att besvara vårt syfte. För att skapa en hög validitet i vårt 

resultat fokuserade vi på att den teoretiska referensramens relevans till det empiriska 

materialet. 

 

2.4.3 Trovärdighet 

Holme och Solvang (1997) förklarar att trovärdighet går att jämställas med reliabilitet. 

Lincoln och Guba (1985) finner en osäkerhet i att använda begreppen reliabilitet och 

validitet i kvalitativa forskningar eftersom, kriterierna förutsätter att det endast är ett 

resultat och en definitiv bild av den sociala verkligheten. Istället påpekar författarna att 

begreppet trovärdighet är mer tillämpbart. Bryman och Bell (2017) beskriver 

trovärdighet i fyra olika steg; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. 

Tillförlitlighet förklaras som ett säkerställande av att forskningen skett enligt de regler 

som existerar och att resultaten har rapporterats till de inblandade i studien och kan ses 

som en motsvarighet till intern validitet. Överförbarhet är enligt Lincoln och Guba 

(1985) att resultaten ska vara överförbara till andra miljöer och kan ses som en 

motsvarighet till extern validitet. Som motsvarighet till reliabilitet föreslår författarna att 

begreppet pålitlighet istället bör användas, som skapas utifrån en tydlig redogörelse av 

forskningsprocessen. Bryman och Bell (2017) beskriver att bekräftelse innebär att 

forskaren inte medvetet låtit sina egna åsikter påverkat studiens utförande. 
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Vi har under uppsatsens gång varit noga med att få vår studie trovärdig. Vi motiverar 

trovärdigheten med att studien dels är tillförlitlig, eftersom vi valt att låta alla våra 

respondenter ta del av resultatet och kunnat bekräfta att det empiriska materialet är rätt 

tolkat. Studien blir även mer trovärdig eftersom resultatet går att använda i andra 

kontexter, inte bara i hotellobbys, och att den därmed uppfyller kriteriet om 

överförbarhet. Pålitligheten har vi arbetat med att stärka genom att vara tydliga med hur 

forskningsprocessen har gått till, vilket urval vi haft och vilka forskningsfrågor vi utgått 

från. Trovärdigheten kan genom uppfyllandet av ovannämnda kriterier ses som hög då 

uppsatsen är både tillförlitlig, överförbar och pålitlig. 

 

2.5 Arbetsprocess 

Utifrån de grundkunskaper vi erhållit genom akademiska kurser började vi fundera 

kring ett ämne, vilket tydliggör att det var en deduktiv process i början av vårt arbete. 

Vi valde tidigt att utgå från en kvalitativ metod och utformade efter det vårt syfte och 

våra forskningsfrågor. Syftet och forskningsfrågorna låg till grund för den intervjuguide 

vi skapade. Genomgående i arbetet har tolkning varit en avgörande faktor. Det präglade 

många steg i vårt arbete, framförallt i våra intervjuer. I en kvalitativ metod är det viktigt 

att agera induktivt i samband med intervjuerna för att komma nära respondenternas 

åsikter. Därför ansträngde vi oss för att vara så induktiva som möjligt vid insamling av 

empiri. Eftersom intervjun speglades av ett öppet samtal tog diskussionen olika 

riktningar och resulterade i ett brett och informationsrikt material. För att få tillgång till 

respondenternas personliga åsikter har vi använt oss av det som Fejes och Thornberg 

(2015) kallar hermeneutik. Det handlar om att tolka, förstå samt förmedla olika 

fenomen. En viktig aspekt är att förstå betydelsen och kunna analysera helheten och 

dess delar. Alvesson och Sköldberg (2017) betonar att delar skapar en helhet och 

helheten kräver vissa delar. Vi har därför influerats av hermeneutiken i vår studie för att 

kunna besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

 

Efter att intervjuerna genomfördes transkriberade vi det inspelade materialet, vilket 

enligt Alvehus (2013) kan göras på olika sätt. Vi har valt att korrigera språket till 

skriftspråk och att inte transkribera allt fullständigt noggrant om vi funnit viss 

information mindre intressant för våra forskningsfrågor och vårt syfte. Våra intervjuer 

har präglats av det Alvehus (2013) betonar som kortare och mer tematiska intervjuer, 

där våra intervjuer till större del varit mellan 45–75 minuter långa. Däremot var det en 
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av intervjuerna som varade i strax över 30 minuter. Vi har analyserat den insamlade 

informationen utefter vad Bryman och Bell (2017) menar är en tematisk analys. Det 

innebär att vi har kategoriserat datainsamlingen utefter de teman vi har följt 

genomgående i vår studie. För att hitta mönster och samband har vi under 

transkriberingen kategoriserat samtalet utefter de ämnesområden som följer den 

teoretiska referensramen. Vi har sedan skrivit ut transkriberingen och strukit under det 

som är relevant för att kunna utföra en trovärdig analys. 

 
2.6 Etiska överväganden 

Vi anser att ett etiskt förhållningssätt är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

genomförandet av en studie. Trost (2010) understryker vikten av att överväga de etiska 

aspekterna och noga behandla sina respondenter med respekt. Det bör övervägas under 

hela processen, från första ögonkontakten till förvaring av materialet efteråt. Bryman 

och Bell (2017) diskuterar olika etiska principer där informationskravet, nyttjandekravet 

och att deltagarna inte ska ta skada av undersökningen bland annat är delar som blivit 

berörda i den här studien. Informationskravet innebär att information om 

undersökningen ska tillhandahållas av forskaren till inkluderade personer, vilket vi tog 

hänsyn till genom att tydligt förklara studiens syfte för våra respondenter. 

Nyttjandekravet förklarar Bryman och Bell (2017) som att den information som samlas 

in endast får tillämpas för forskningens ändamål, vilket vi tagit hänsyn till då den 

information vi samlat in endast använts till analys och slutsatser för den här studien. Till 

sist har vi också tagit ett etiskt ställningstagande i att deltagarna inte ska ta skada av 

undersökningen. Det genom att låta respondenter som önskat ta del av uppsatsen och 

läsa igenom hur vi tillämpat det insamlade materialet innan slutgiltig inlämning. Vi har 

även ställt alla respondenter frågan om de önskar att vara anonyma eller inte, vilket 

ingen av dem ansåg var nödvändigt. 

 

2.7 Metodkritik 

Vi hade i vårt urval av respondenter svårt att få den spridning vi helst hade velat ha. 

Trost (2010) påpekar att det bör finnas en variation i urvalet, vilket kan anses som en 

svaghet i den här studien då fyra av respondenterna ingår i samma hotellkedja. Dock vill 

vi betona att det inte bör ses som en allt för stor svaghet, då vi tydliggjorde för alla 

respondenter att vi ville ha en objektiv bild och deras personliga åsikter.  Alvehus 

(2013) påpekar är det informationen respondenten kan tillhandahålla som spelar roll. 
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Något annat som kan kritiseras är att vi alla inte närvarade vid alla intervjuer, vilket 

Trost (2010) anser är viktigt för att förbättra intervjuns kvalitet och få med all viktig 

information. För att lyckas med det såg vi till att klargöra redan innan intervjun skulle 

ske om det var möjligt att spela in eller inte, för att vi såg vikten av att alla skulle kunna 

ta del av intervjun om alla inte var närvarande. Det var ingen respondent som inte tillät 

inspelning och det blev därför inte något problem. En annan svaghet är att det under en 

intervju var två som deltog eftersom de kan påverka varandras åsikter, vi ansåg dock att 

de båda agerade självständigt under intervjun. 

 

Att vi spelade in alla intervjuer kan ses som kritik, då Alvehus (2013) påpekar att det 

finns en risk att respondenterna känner sig begränsade. Efter övervägande ansåg vi dock 

att inspelning ändå var nödvändig för att vi skulle kunna återkoppla till intervjun så 

rättvist som möjligt. Vi märkte av att vissa respondenter var aningen återhållsamma 

gällande att uttrycka sig om sitt varumärke och konkurrenter. Det var däremot inget som 

påverkade det empiriska materialet negativt eftersom vi strävade efter en objektiv bild 

och inte gjorde någon fallstudie på ett speciellt företag. Trots att vi hade i åtanke att 

befinna oss i en ostörd miljö så valde i de flesta fall våra respondenter platsen för 

intervjun. Det är positivt, enligt Trost (2010), att befinna sig i en miljö där respondenten 

känner sig trygg. I några enstaka fall förekom vissa störningsmoment, vilket dock inte 

påverkade intervjun negativt. Trovärdigheten i studien kunde varit högre om vi hade 

kunnat bekräfta att vi inte låtit våra egna åsikter eller värderingar spela någon roll, då 

bekräftelse är en av de fyra kriterierna för trovärdighet enligt Bryman och Bell (2017). 

Det är en aspekt som är svår att bekräfta, då egna personliga tolkningar kan lätt påverka 

frågor som ställs till respondenterna. 
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3 Teoretisk referensram 
Följande kapitel behandlar den teoretiska referensram som berör studiens olika 

ämnesområden. I kapitlet får läsaren en förståelse för vilka teorier som legat till grund 

för studiens huvudsyfte. Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre delar där 

läsaren först får ta del av teorier om service management följt av sinnesmarknadsföring 

och sedan varumärkets roll. Avslutningsvis presenteras en egen modell i rubrik 3.4 för 

hur de tre områdena är sammanlänkade och relaterade till studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

3.1 Service management 

Grönroos (2008) samt Wang och Lo (2002) hävdar att det råder en växande konkurrens 

som utmanar olika branscher, tillverkare och tjänsteföretag till att leverera mer än bara 

en vara eller tjänst. Schmitt (2003) poängterar att kunden är företagets viktigaste resurs 

och det är därav enormt viktigt att erbjuda kunden ett värdeerbjudande för att de ska bli 

lojal och återkommande. Vijayadurai (2008) framhåller att det är viktigt för 

tjänsteleverantörer att förstå att relevanta servicefaktorer inom den fysiska miljön kan 

stärka kundens upplevelse samt tillfredsställa behov. Enligt Grönroos (2008) är det 

därför av stor vikt att utveckla och leda en organisation rätt för att kunna skapa ett 

tillfredsställande värdeerbjudande för alla involverade parter. 

 

3.1.1 Servicelandskapet 

Begreppet servicelandskap härstammar från Bitners (1992) modell ”servicescape” och 

beskriver grunden för att kunna skapa ett landskap som underlättar inom den fysiska 

miljön. Servicelandskapets miljö formar tjänstesystemet, som i sin tur lägger grunden 

för vad kunden kommer att möta och där kunden får uppleva och konsumera den tjänst 

eller vara företaget erbjuder (Grönroos 2015; Mossberg 2015). Det går att se 

servicelandskapet som ett redskap för att kunna guida personal och kunder i den 

framtida serviceprocessen (Grönroos 2015). Om landskapet är genomtänkt och väl 

uppbyggt kommer kunden att ha möjlighet att få en fulländad upplevelse (Bitner 1992). 

Konceptet servicelandskap utvecklades av Ezeh och Harris (2008), genom en modell 

som ger en djupare förståelse för servicelandskapets dynamik. Modellen visar att 

servicelandskapet består av flera olika element, såsom ambienta förhållanden, design, 

personalens beteende, personliga preferenser och lojalitetsintentioner. 
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Grönroos (2015) bedömer att den fysiska miljön inom servicelandskapet formas av de 

människor som befinner sig där, samt hur de agerar och interagerar med varandra. 

Mossberg (2015) klargör att det finns flertal faktorer som påverkar människans 

reaktioner och beteenden i den fysiska miljön. Grönroos (2015) tydliggör att de 

reaktioner som kan uppstå kan bland annat leda till beteenden såsom kognitiva, 

emotionella och psykologiska. Författaren betonar att om personal och kunder inte får 

en positiv upplevelse av servicelandskapet kommer deras reaktioner att leda till ett 

undvikande beteende. 

  

Hotellobbyn är det första gästen möts av och är den del som ger störst påverkan på 

gäster och besökare (Naqshbandi & Munir 2011). Parallellt hävdar författarna att en 

lobby tillgängliggör en social plats för gäster att slappna av och integrera med andra 

gäster, samt är den plats som dirigerar gäster vidare till andra delar av hotellet. Designen 

av den fysiska miljön kommer enligt Blodgett och Wakefield (1996) att forma vilket 

första intryck en kund får av ett företag. Mossberg (2015) förtydligar att kundens 

intryck av miljön kommer att utforma både attityden och förväntningarna på företag. 

  

Tidigare erfarenheter och förväntningar kan ha stor betydelse för hur människor agerar i 

servicelandskapet (Grönroos 2015). Vikten av att verksamheter genomsyras i hela 

servicelandskapet, förklarar Wilson et al. (2016) och Gummesson (2008), är för att 

kundens upplevelse och helhetsintryck av företag ska bli över förväntan. Rytting (2011) 

framhåller att företag måste se kunden likt en aktiv medaktör i serviceprocess för att 

kunna alstra ett servicelandskap. Wilson et al. (2016) påpekar att det inom 

hotellbranschen handlar om att personal och kund interagerar med varandra i en 

serviceprocess och därav är det av stor betydelse att se kunden som en medaktör när de 

skapar servicelandskapet. Grönroos (2015) bedömer att tjänsteleverantörer i stor 

utsträckning kan planera och kontrollera det servicelandskap servicemötet sker i. 

 

3.1.2 Kundupplevelser 

Vargo och Lusch (2004) framhåller att fokus inte längre är att marknadsföra materiella 

ting utan immateriella ting. De understryker att det idag är större fokus på att bygga 

relationer med sina kunder och framför allt erbjuda ett värde utöver varan eller tjänsten, 

som senare mynnar ut i en upplevelse. Mossberg (2015) påstår att kundens deltagande, 

engagemang och kunskap är tre nyckelfaktorer som bidrar till hur kundens upplevelse 
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kommer att vara kring en vara eller en tjänst. Grönroos (2015) och Rytting (2011) 

belyser att kundens medverkan kan påverka slutresultatet och kvalitén på tjänsten. 

Kunden är inte längre en måltavla för företag utan en aktiv medaktör och framför allt 

den viktigaste resursen (Normann 2011; Vargo & Lusch 2004). 

  

Enligt Sörqvist (2010) har kundens förväntningar stor påverkan på hur kvalitén kommer 

att uppfattas kring en upplevelse. För att förväntningarna ska stämma överens med 

verkligheten krävs det, enligt Mossberg (2015), att företag positionerar sig rätt på 

marknaden samt beskriver vad kunden kan förvänta sig. Fortsättningsvis poängterar 

Grönroos (2015) att det är bättre att lova kunden för lite än för mycket i enstaka fall, 

eftersom kunden istället ska bli positivt överraskad och få en bra upplevelse. Lu et al. 

(2016) anser att frontpersonal på hotell har stor påverkan på hur kundens upplevelse 

kring tjänsten slutligen blir. Personalen måste uppträda professionellt för att kunden ska 

få ett bra första intryck av hotellet. Vidare förklarar författarna att personalen måste 

tillfredsställa kundens behov och önskemål för att få nöjda och lojala kunder. Om en 

individ inte finner motivationen, behovet eller värdet i att köpa en produkt hävdar 

Mossberg (2015) att engagemanget kommer att bli väldigt lågt och därav kan det 

påverka kundens upplevelse negativt. 

 

3.1.3 Värdeskapande 

Under de senaste decennierna har fokus kring relationer, immateriella resurser och 

värdetillförlighet blivit allt mer intressant (Vargo & Lusch 2004). Kunden är idag inte 

bara en åskådare, enligt Grönroos (2015) och Rytting (2011), utan kunden har en aktiv 

roll och kan påverka resultatet kring den upplevda kvalitén samt värdet av tjänsten. 

Grönroos (2015) betonar att kunden kan skapa ett värde för sin egen handling och 

organisationen, genom att påverka produktiviteten, förbättra produkten och visa vad det 

är den söker. Gummesson (2008) menar att kunden och företag behöver integrera med 

varandra för att en tjänst ska kunna produceras och företag kan därför påverka kunden i 

serviceprocessen genom att erbjuda ett värdeerbjudande. Dessutom poängterar 

författaren att det är svårare att kontrollera värdet kring en tjänst eftersom den ofta 

produceras och konsumeras samtidigt. 

 

Företag bör enligt Hultén (2014) tillgodose kunden med resurser i serviceprocessen för 

att det ska vara möjligt att uppleva ett värde. Lovelock och Witz (2016) anser att det 
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finns ett positivt samband mellan tjänsteprocessen och värdeskapandet. Vidare 

tydliggörs att kunden ofta söker en tjänst när de vill ha en lösning på sitt problem. Vega-

Vazquez et al. (2013) påpekar att det finns ett tydligt samband mellan 

värdeskapandeprocessen och hur nöjd kunden blir. Lovelock och Witz (2016) 

framhäver att det är viktigt att bygga relationer och visa lojalitet till kunder för att 

generera värde på lång sikt. Dong och Sivakumar (2017) belyser också att ett ökat 

engagemang från kundens sida kommer att kunna visa en positiv effekt på utfallet 

tjänstens servicekvalitet får. 

 

Sörqvist (2010) understryker att kundens förväntningar har stor påverkan på om kunden 

kommer att uppleva kvalitet och värde hos företag. Grönroos (2015) förklarar att valet 

kring hur företag positionerar sig på marknaden kommer att ha stor påverkan på kunden 

och det krävs därför att de ger en rättvis bild av sig själva för att kundens förväntningar 

ska matchas med verkligheten. Kundens förväntningar kan enligt Sörqvist (2010) 

likaledes skapas av tidigare erfarenheter och andra människors åsikter. Författaren 

beskriver begreppet kvalité på följande sätt: 

  

”Förmåga att uppfylla kundernas behov och förväntningar” 

(Sörqvist 2010, s.11) 

  

Mahr et al. (2014) och Woodruff (2004) hävdar att det krävs att företag lyssnar på sina 

kunder för att kunna förbättra verksamheten. Det innebär att kunden har blivit allt mer 

accepterad till att vara delaktig och engagerad i att utveckla produkten. Dong och 

Sivakumar (2017) beskriver att kunder är en aktiv resurs och att företag kan använda sig 

av den inför användandet av en tjänst, eftersom det kan innebära en värdeskapande 

faktor för kunden och företag. Vargo och Lusch (2004) samt Mahr et al. (2014) 

instämmer och påstår att företags rikaste resurs är kunder och att deras kunskap kan 

generera en förbättring samt utveckling för båda parter. 

 

3.2 Sinnesmarknadsföring 

Enligt Krishna (2010) är de sensoriska aspekterna en väsentlig del att ta hänsyn till och 

inkludera i marknadsföringen för att påverka konsumenters receptivitet av produkten. 

Hultén (2014) anser, till skillnad från Krishna (2010), att sinnesmarknadsföring 

innefattar frågor som berör konsumentvärde och konsumentupplevelser. Hultén (2014) 
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och Gustafsson et al. (2014) betonar båda vikten av att kombinera traditionell 

marknadsföring med sinnena för att skapa starkare sinnesupplevelser och varumärke. 

Dem är överens om att marknadsföring med sinnen kan bidra till en djupare förståelse 

och kunskap om hur konsumentens sinnen påverkas av miljön vid ett köpbeslut. Enligt 

Lindström (2005) bidrar en multisensorisk upplevelse till direkt påverkan på en 

konsuments perception av produktens kvalitet. För att skapa sinnesupplevelser i 

servicelandskapet hävdar Gobé (2009) att fokus bör läggas på att gestalta rätt sinne till 

rätt miljö, men att inte exkludera en kombination med de andra sinnena. Mossberg 

(2015) hävdar att konsumenter alltmer får sina sinnen manipulerade av specialdesignade 

miljöer där mer än ett stimuli är påtagligt. Hultén (2014) talar om ”sanningens 

ögonblick”, om hur viktigt det är att skapa ett bra första intryck och hur stor betydelse 

det har på den fortsatta relationen mellan konsument och företag. För att främja ett 

positivt första intryck belyser Fidzani och Caughey (2014) att hotell bör fokusera på 

utseende och interiör av lobbyer. Dem menar att faktorer som storlek på lobbyn, 

placering av möbler, belysning med mera är viktiga element som bör övervägas och 

integreras i en lobby för att skapa ett positivt första intryck och en tilltalande upplevelse. 

 

3.2.1 De fem sinnena 

Krishna (2010) tydliggör att det är människans fem sinnen syn, hörsel, känsel, lukt och 

smak som ligger till grund för tillämpningen av sinnesmarknadsföring. Författaren 

understryker att våra sinnen har och kommer att förbli en stor del av kundupplevelsen 

och den värdeskapande processen. Hultén (2014) bedömer att en postmodern syn kan 

bidra till en bättre förståelse för hur konsumtionskulturen förändras. Stimulering av 

sinnena bidrar enligt författaren till både omedvetet och medvetet konsumtionsbeteende. 

För att tydliggöra sinnenas påverkan på det mänskliga sinnet följer nedan en mer 

djupgående förklaring till de olika sinnena och deras betydelse. 

 

Synsinnet 

Det visuella sinnet anses enligt Isacsson et al. (2009) och Hultén (2014) vara det mest 

kraftfulla och förföriska sinnet hos en individ. Isacsson et al. (2009) fortsätter att 

förklara att det visuella stimuli är det sinnet som används mest i servicemiljöer. Hultén 

(2014) betonar att det visuella är det som styr konsumentbeteende och användningen av 

det visuella stimuli är det primära sättet att förena omgivningen och 
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konsumtionsupplevelser. Vidare betonar författaren att visualisering har en avgörande 

roll i varumärkesidentitet och skapar uppmärksamhet bland kunder. 

 

Synsinnet är enligt Lindström (2005) det sinne företag och marknadsförare traditionellt 

sätt fokuserat på eftersom det tillmötesgår stora delar av den mänskliga hjärnan. Gobé 

(2009) och Hultén (2014) belyser båda påverkan av färgsättning i ett servicelandskap 

och Gobé (2009) fortsätter med att färger kan aktivera tankar, minnen och uppfattning. 

Singh (2006) betonar betydelsen av färg och ljussättningar i en servicemiljö och hur det 

bidrar till uppfattningen av atmosfären. Färg influerar individers känslor men kan även 

distrahera andra negativt påverkande faktorer i miljön. De atmosfäriska element i en 

lobby som påverkar gästen är enligt Countryman och Jang (2006) belysning, stil och 

färg. Författarna påpekar att de faktorer gästen ser och uppfattar med sitt visuella sinne 

skapar ett positivt övergripande intryck av hotellet, om lobbyn uppfyller kraven. Custers 

et al. (2010) antyder att det är av stor vikt för företag att tillämpa en tilltalande 

ljussättning i upplevelserummet eftersom det skapar en emotionell reaktion och 

tillfredsställelse hos kunder som besöker det fysiska servicelandskapet. 

 

Singh (2006) betonar färg och dess betydelse i uppfattningen av tid, där färg kan 

påverka kunden till att uppfatta att tiden går sakta eller att objekt ser större ut. Mossberg 

(2015) instämmer med att viss färg leder till ett lugn, som kan leda till att kunden 

stannar länge i miljön, men även att färger kan skapa uppmärksamhet och intryck som 

gästen kan ta med sig. 

 

Hörselsinnet 

Ljudstimuli används för att skapa en känslofylld stämning och kan påverka en 

konsuments beteendemönster när den besöker servicelandskapet (Mossberg 2015). 

Hörsel är ett av de mest betydelsefulla sinnena, fortsätter författaren, och kan vara 

avgörande för om en gäst väljer att stanna eller att återkomma. Ljud hör ihop med 

känslor och identitet vilket Gustafsson et al. (2014) hävdar är en bra grund till att skapa 

en sinnessensorisk marknadsföring. Krishna (2010) instämmer och förklarar att musik 

har en påverkan på hur konsumenter agerar och fattar beslut vid olika situationer. 

Beslutsfattande influeras av en individs känslor och enligt Lindström (2005) har det en 

effekt på en individs sinnesstämning. Författaren menar att det är viktigt för företag att 
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ta hänsyn till och att använda sig utav ljudstrategier, antingen för att eliminera störande 

ljud för konsumenten eller för att höja sinnesupplevelsen. 

 

Ljud kan enligt Radzi et al. (2014) påverka en individs förväntningar och humör. Av 

den anledningen anser författarna att hotellbranschen kan nyttja den faktorn och införa 

olika typer av ljud för att främja upplevelsen under en hotellvistelse. Att använda sig av 

musik i servicemiljöer påverkar enligt Sullivan (2002) uppfattningen av tid, vare sig det 

är en aktiv eller passiv aktivitet. Bailey och Areni (2006) hävdar att den förväntade 

väntetiden uppfattas vara kortare om bekant musik spelas. Vidare påstår Sullivan (2002) 

att en konsument redan innan allokerat en viss tidsbegränsning till den planerade 

aktiviteten och att musik kan bidra till förvirring, vilket gör att individen omedvetet 

stannar längre i miljön. 

 

Enligt Krishna (2010) kan musik rent realistiskt inte förkorta väntetiden mer än att 

skapa en trevligare upplevelse som får positiv effekt i slutändan. Hultén (2014) 

framhåller vikten av att skapa en ljudbalans där hänsyn bör tas, dels av tempo men även 

volymen av musiken. Vidare anses det vara en viktig faktor att studera omgivningen 

och utefter den ljudsätta miljön för att få kunden i rätt sinnesstämning. Demoulin (2011) 

redogör för att musik med kongruens till miljön skapar en större njutning hos 

konsumenter. 

 

Känselsinnet 

Känsel är tillsammans med synsinnet, enligt Hultén (2014), det mest aktiva bland de 

mänskliga sinnena. Fysisk beröring där kunden får känna på produkten tillhandahåller 

information om produkten (Gustafsson et al. 2014). Fortsättningsvis påstår författarna 

att beröring bidrar till bättre uppfattning kring kvalitet och trovärdighet av både produkt 

och varumärke. Att använda sig av stimuli i servicelandskap i form av material, 

inredning eller golv skapar en tilltalande känselupplevelse där olika psykologiska 

sensationer skapas (Hultén 2014). Känselsinnet är enligt Gobé (2009) mer än att bara 

vidröra produkter och när både det visuella och det taktila samarbetar leder det till en 

fulländad varumärkesupplevelse. Peck och Childers (2003) beskriver att olika individer 

har olika behov av att känna på saker, olika need for touch. De påvisar att individer med 

ett högre behov av att känna på saker också högst troligt kommer att uppnå en högre 
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mental representation av en produkt och minnas den bättre, eftersom de har enklare att 

tillgå haptisk information. 

 

Krishna (2010) och Hultén (2014) påstår att emotionella reaktioner skapas vid beröring 

och kan leda till en positiv inställning till ett varumärke eller företag. Gobé (2009) 

benämner servicelandskapet som en produkts playground och att det är där konsumenter 

får experimentera och känna på produkten. Spence och Gallace (2011) bedömer att 

användning av känselstimuli kan vara en avgörande faktor till om en konsument köper 

produkten eller inte. Radzi et al. (2014) instämmer med Spence och Gallace (2011) och 

belyser vikten av att hotell erbjuder sina gäster bekväma möbler i lobbyn för att bjuda in 

sin gäst till en avslappnad och trevlig miljö, det är för att ge kunden en positiv 

inställning till vistelsen. Gustafsson et al. (2014) avser att atmosfäriska förhållande i 

servicemiljön påverkar kundens upplevelse om det är för kallt och kan leda till att 

kunden fryser eller att möblerna inte har tillräcklig komfort, vilket kan resultera i smärta 

efter en längre väntetid. 

 

Luktsinnet 

Enligt Isacsson et al. (2009) så anses luktsinnet vara mest slagkraftig efter synsinnet. 

Doftstimuli och smakstimuli är relativt nära varandra, men luktsinnet är enligt Hultén 

(2014) 10 000 gånger mer känsligt eftersom det går direkt till människans minne. 

Isacsson et al. (2009) förklarar att dofter registreras snabbare än något annat sinne. 

Gustafsson et al. (2014) menar att luktsinnet fyller en viktig funktion som hjälper en 

individ att både identifiera fara samt vara öppen för det positiva i omgivningen. Det 

framgår av Spangenberg et al. (1996) att beteende hos konsumenter skiljer sig beroende 

på om de befinner sig i en miljö som doftar eller inte. Isacsson et al. (2009) beskriver att 

doftstimulins sätt att fungera är för att stärka kommunikation och att känna tillhörighet 

av atmosfär, identifikation och minnet. Hultén (2014) konstaterar doftstimuli som en 

signal, för att föra vidare budskap med hjälp av kemiska substanser för att skapa 

atmosfäriska sensationer. 

  

Att sända ut artificiella dofter av blommor eller frukt i en hotellkorridor visade i en 

studie att gäster var mer nöjda än de boende i den andra korridoren där doften inte 

sändes ut (Mossberg 2015). Det har enligt Hultén (2014) blivit mer uppmärksammat 

och kommit till att bli en viktig del i marknadsföringen för att skapa sinnesstämning och 
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minnen som i sin tur skapar konkurrensfördelar. Dofter i relation till andra stimuli 

framkallar, enligt författaren, fler känslomässiga minnesupplevelser hos konsumenter. 

Enligt Mossberg (2015) påverkar doft kundens beteende i en servicemiljö och en 

passande doft till miljön gör att kundens tidsuppfattning kan påverkas och förbättra 

företags position på marknaden gentemot konkurrenter. Spangenberg et al. (2006) 

påpekar att dofter med kongruens har ett viktigt inflytande på konsumenter. 

 

Krishna et al. (2010) menar att en produkt blir för konsumenter mer minnesvärd om doft 

tillämpas på produkten. Dofter är svåra att definiera med ord eller symboler och Hultén 

(2014) poängterar att varje individ uppfattar dofter olika och att doft skapar en personlig 

mening utifrån individens egna erfarenheter och minnesupplevelser. Fortsättningsvis 

konstateras att doften i en servicemiljö därför bör passa in i sammanhanget och på 

företags image. En doft som kan användas för att få konsumenter att stanna längre i 

servicemiljön, konstaterar Guégen och Petr (2006) är lavendel, eftersom doften ger en 

avslappnande effekt. 

 

Smaksinnet 

Hultén (2014) uttrycker smaksinnet som ett av de mest betydelsefulla sinnena i 

människors vardagsliv. Smak och doft är enligt Lindström (2005) starkt relaterade till 

varandra och Krishna (2010) förtydligar att smaksinnet inte bara är beroende av 

luktsinnet utan även av de andra sinnena för att uppnå den fullständiga 

smakupplevelsen. Fortsättningsvis förklarar Krishna (2010) att anledningen till det 

starka sambandet mellan doft och smak är att näsan sitter, i relation till de övriga 

sinnena, nära munnen. Hultén (2014) betonar att smaklökarna på tungan förmedlar den 

smaksensation som uppstår vid konsumtion av mat eller dryck. Författaren menar att när 

lukt- och känselsinnet samspelar utvecklas smaken och kan ge både negativ och positiv 

valens. 

 

Gustafsson et al. (2014) och Hultén (2014) belyser att mer fokus bör ligga på att 

integrera smaksinnet i marknadsföringen. Hotellets restaurang är en betydande del för 

att tillfredsställa smaksinnet, men kombinationen med namnet på maten, hur det luktar 

samt smaken är i relation till varandra och är inte bara när gästen för in maten i munnen 

(Radzi et al. 2014). Lyckas företag med att integrera fler sinnen, påstår Lindström 

(2005) att det kan resultera i en stark varumärkesplattform där lojalitet, kundnöjdhet och 
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god försäljning skapas. Även om det är svårt att implementera smaksinnet in i 

marknadsföringen går det, genom att erbjuda någon typ av mat eller dryck, skapa 

intryck och differentiera sig gentemot sina konkurrenter (Hultén (2014). När kunder 

spenderar en längre tid i servicelandskapet behöver de något att äta eller dricka, påpekar 

Gobé (2009). Det skapar både värde och positiva upplevelser för konsumenter. För att 

bjuda in kunder till att köpa en produkt anser Gustafsson et al. (2014) att kan det vara 

bra att låta dem testa och smaka produkten. Det ger enligt författarna en möjlighet för 

kunden, att utifrån egna smakpreferenser utvärdera produkten och underlätta ett 

framtida köp. 

 

3.2.2  Multisensorisk marknadsföring 

Multisensorisk marknadsföring är enligt Hultén (2014) en sinnesintegration och 

involverar mer än ett av de fem kroppsliga sinnena en individ besitter. Vidare förklaras 

sinnesintegration som en kombination av sinnesaktiviteter som skapar en uppfattning av 

omgivningen och dess omvärld. Krishna (2010) förklarar att det går att skapa en 

serviceprocess utifrån en multisensorisk varumärkesupplevelse och därmed gynna 

konsumentvärde, varumärkesimage samt konsumentupplevelser. Att uppmärksamma de 

sensoriska fördelar en produkt har, hjälper i marknadsföringssyfte att förstärka identitet 

och mervärde gentemot relationen med kunden (Gustafsson et al. 2014). En 

multisensorisk upplevelse förekommer enligt Hultén (2014) när en individ bedömer och 

studerar en servicemiljö. Där studeras produkter och personal utifrån de visuella, 

auditiva, taktila, gastronomiska samt det olfaktoriska systemet. 

 

Gustafsson et al. (2014) påstår att konsumenters minnesförmåga kan förbättras när ett 

varumärke lyckas förmedla starka emotionella värden. Syftet med multisensorisk 

marknadsföring är enligt Isacsson et al. (2009) att underhålla, utveckla samt fördjupa 

kundrelationer. Kunder kräver, enligt författarna, allt oftare marknadsföring som skapar 

en värdeuppfyllelse, den ska utöver att skapa ett syfte vara underhållande, det för att 

skapa en sensorisk minnesupplevelse. Lindström (2005) hävdar att desto fler sensoriska 

stimuli som tillämpas, desto större sannolikhet att sensoriska minnen skapas för en 

fångande kundupplevelse. Vidare konstateras att om fler sensoriska minnen aktiveras, 

kommer relationen mellan varumärket och kunden att bli starkare. Spence et al. (2014) 

påstår att det finns en optimal nivå av stimulering som kommer att leda till attityder och 

beteenden hos konsumenten som är till företags fördel. Parallellt beskriver de att fler 
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sensoriska stimuli kommer att öka antalet sensoriska touch points för att nå 

konsumenten, men också att det medför en risk för överbelastning. De belyser att 

individuella preferenser är det avgörande för mängden stimuli som kan tas emot. 

Kongruens är enligt Krishna et al. (2010) graden av passform bland de karakteristiska 

dragen av stimuli. Helmefalk och Hultén (2017) understryker att atmosfären är en viktig 

faktor att ta hänsyn till för att generera semantisk kongruens. Författarna belyser att 

behovet finns och att en kongruens mellan sinnena spelar en avgörande roll vid visning 

av en produkt. 

 

Gustafsson et al. (2014) belyser vikten av att använda sig av sensorisk marknadsföring 

för att skapa konkurrensfördelar. Författarna menar att engagemang kan skapas hos 

konsumenten på en emotionell och funktionell nivå genom att kombinera flera sinnen. 

Hultén (2014) belyser att en betydande roll i en servicemiljö är de atmosfäriska stimuli 

och påverkar konsumenters beteende samt affektion. Gustafsson et al. (2014) 

understryker att fler sinnen bör inkluderas i servicelandskapet för att kunna skapa en 

effektfull upplevelse. Helmefalk och Hultén (2017) påvisar att cues som inte är visuella 

har en viktig roll i en butiksatmosfär som är visuellt dominant. Med det påstår 

författarna att andra sorters stimuli med kongruens bör kombineras för en 

multisensorisk upplevelse, istället för bara visuella. Deras studie visar att konsumenter 

kan stanna upp till 51% längre med cues som är kongruenta och icke-visuella. 

 

3.3 Varumärke 

Hammond (2008) definierar ett varumärke som en total sensorisk upplevelse en 

konsument har med ett företag och dess vara eller tjänst. Kotler och Keller (2016) 

menar att ett varumärke är ett namn, en symbol, design eller en kombination av alla. 

Varumärket kan förändra konsumentens upplevelse av en produkt eller tjänst och göra 

denne mer benägen att betala för det och köpa oftare (Mårtenson 2009). Varje 

varumärke har en image och en identitet som behöver kommuniceras på rätt sätt 

(Srivastava 2011). En viktig del vid valet av varumärkeskoncept är enligt Park et al. 

(1986) att utgå från konsumentens behov, som kan vara antingen funktionella eller 

symboliska. Funktionella behov definierar dem som att produkter ska lösa 

konsumtionsrelaterade problem medan symboliska behov definieras som att produkter 

ska uppfylla inre behov. I en konkurrenskraftig miljö är varumärket ett viktigt 

instrument för att lyckas på marknaden (Roy & Banerjee 2014). 
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3.3.1 Identitet 

Varumärkets identitet skapas utifrån företagets synvinkel på sitt varumärke (Srivastava 

2011; Nandan 2005; Kapferer 2012). Enligt Kapferer (2012) är varumärkesidentitet hur 

ett företag definierar sig självt, dess värderingar, dess syfte och dess personlighet bland 

annat. Mårtenson (2009) beskriver varumärkesidentitet som företags vision om hur de 

vill uppfattas av konsumenten. Srivastava (2011) betonar vikten av associationer och att 

identiteten är de associationer ett företag strävar efter att bibehålla eller skapa och att 

associationerna bör representera det varumärket står för och vad det lovar sina 

konsumenter. Mårtenson (2009) anser att skapandet och bevarandet av associationer, 

genom bland annat marknadskommunikation, behövs för att skapa ett starkt varumärke. 

Det är viktigt att veta sitt varumärkes identitet för att kunna överraska konsumenter på 

ett positivt sätt och på så sätt få varumärket att vara aktuellt längre (Kapferer 2012). 

 

Enligt Kapferer (2012) är identiteten viktig eftersom den uttrycker varumärkets 

påtagliga och opåtagliga karaktärsdrag och ger dess unika karaktär. Harris och de 

Chernatony (2001) beskriver att centrumet för varumärkets identitet är vision och 

kultur. De hävdar också att värderingar är en viktig faktor eftersom varje varumärke har 

en unik uppsättning av värderingar som genomsyrar just det företaget. 

Varumärkesidentiteten byggs enligt Kapferer (2012) upp utifrån fysik, personlighet, 

relationer, kultur, reflektion och självbild. Mårtenson (2009) framhåller varumärkets 

identitet i olika beståndsdelar vilka är varumärkets själ, kärnidentitet och utvidgad 

identitet. 

 

Att veta varumärkets identitet kan vara en stor fördel eftersom identiteten identifierar 

vad som måste behållas och vad som är fritt att ändra för att konsumenter inte ska anse 

att varumärket har gjort en för stor förändringsprocess (Kapferer 2012). Varumärkets 

identitet måste vara tydlig så att det i marknadskommunikationen inte av misstag sänder 

ut felaktiga budskap om vad varumärket faktiskt står för (Mårtenson 2009). 

 

3.3.2 Image 

Varumärkesimage är den bild konsumenten får av varumärket och de övertygelser den 

bilden skapar (Srivastava 2011; Nandan 2005). Funktion, symboler och upplevelse är 

tre begrepp kopplade till ett varumärkes image och imagen är den bild ett företag vill 
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skapa av sitt varumärke genom sin marknadsföring (Park et al 1986). Varumärkets 

image är enligt Kapferer (2012) hur konsumenter tar emot de signaler från varor, 

tjänster och marknadskommunikation och sedan omvandlar signalerna till information 

och en uppfattning. Mårtenson (2009) påstår att målgruppen har egna upplevelser av 

varumärket och konkurrerande varumärken och den bild konsumenten skapar utifrån 

upplevelserna är varumärkets image. Park et al. (1986) beskriver varumärkesimage som 

den bild konsumenter får av varumärket efter att ha tagit del av varumärkesrelaterade 

aktiviteter ett företag har skickat ut. Nandan (2005) menar att varumärkesimage är sättet 

ett specifikt varumärke positionerar sig på. Keller (1993) karaktäriserar 

varumärkesimage som sammansättningen av associationer en konsument kommer ihåg 

om varumärket. Exempel på sådana associationer kan vara funktion, upplevelse, eller 

symboliska attributer. 

 

En positiv varumärkesimage ökar enligt Keller (1993) sannolikheten för att varumärket 

kommer att väljas i framtiden. Nandan (2005) betonar att det som skiljer imagen från 

identiteten är att image är mottaget medan identitet är det företag sänder ut och att en 

image formas utifrån vilka associationer konsumenter själva kopplar till varumärket. 

Keller (1993) avser att en strategisk marknadsförings framgång för ett varumärke kan 

reflekteras i hur gynnsamma konsumenter tycker att associationerna är för deras behov. 

Vidare beskriver han vikten av att det finns en kongruens mellan de olika 

associationerna en konsument har till varumärket, eftersom en icke kongruens kan leda 

till en diffus varumärkesbild. Park et al. (1986) är enig i åsikten om att det är svårt för 

ett varumärke med flera koncept att skapa en trovärdig image, därför är det bra om de 

väljer att rikta in sig på antingen funktion, symbolik eller upplevelse. Keller (1993) 

belyser att informationen konsumenter tar in och kommer ihåg är det som kommer att 

spegla vilken bild de får av varumärket. 

 

3.3.3 Konkurrens 

Enligt Harris och de Chernatony (2001) kan ett lyckat användande av varumärkets 

resurser resultera i ett positivt rykte. Ett stort och välkänt varumärke kommer att ha 

lättare för att förmedla sitt budskap genom marknadskommunikationen än vad ett 

mindre välkänt varumärke kommer att ha (Mårtenson 2009). Varumärken ger 

konsumenter en möjlighet att interagera med varandra och kan genom personlig mening 

bli en del av identiteten hos denne (Black & Veloutsou 2017; Kotler & Keller 2016). 
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För att ett varumärke ska vara och förbli starkt krävs enligt Nandan (2005) kongruens 

mellan identitet och image. Det är därav viktigt att bygga upp och bibehålla en lojalitet 

hos konsumenten till varumärket. Det krävs därför att konsumenten förstår identiteten 

och skapar sig en bild av varumärket som är liknande den identitet företag sänder ut. 

 

Ett varumärke är, utifrån Kotler och Kellers (2016) åsikt, en värdefull tillgång trots dess 

opåtaglighet och behöver förvaltas noggrant. Nandan (2005) belyser att när image och 

identitet inte är synkade kommer konsumenten att gå vidare och i och med den rådande 

konkurrensen är det lätt för konsumenten att vända sig till ett nytt varumärke. 

Författaren påstår att de val som är tillgängliga för konsumenter har expanderat, vilket 

gör det ännu viktigare för företag att differentiera sig. Ett starkt varumärke kan enligt 

Kotler och Keller (2016) ge fördelar på marknaden genom högre lojalitet, mer effektiv 

marknadskommunikation och förbättrade uppfattningar av vad varan eller tjänsten 

levererar. Rosenbaum-Elliot et al. (2011) menar att en lojalitet för ett varumärke byggs 

upp genom en positiv attityd mot det. När en konsument är väldigt nöjd och 

konkurrensen är påtaglig från andra varumärken, kommer konsumenten att förbli lojal, 

speciellt i köpprocesser som inte kräver hög involvering. 

 

Att positionera sitt varumärke innebär enligt Kapferer (2012) att relatera aspekten av 

varumärket till konsumenters förväntningar, behov och önskningar. Woodruff och 

Gardial (2004) poängterar att konsumenten idag är mer krävande eftersom konkurrensen 

blir allt mer intensiv och kunden är medveten om vad de kan förvänta sig. Mårtensson 

(2009) nämner att konkurrensbaserad positionering kan användas vid positionering av 

ett varumärke. Det består bland annat av differentieringsfasen, där märkena försöker att 

differentiera sig från sina konkurrenter. Kotler och Keller (2016) nämner emotional 

branding som en viktig del för varumärkets positionering. Emotional branding innebär 

att varumärket också ska vara tilltalande emotionellt för konsumenten, och är viktigt för 

att skapa en relation till konsumenter och differentiera sig från konkurrenter. 

 

Kandampully och Suhartanto (2000) understryker att hotellens image och kundnöjdhet 

är två faktorer som hör samman när det gäller kundlojalitet på hotell. Park et al. (1986) 

belyser att konsumenter har upplevelserelaterade behov och att ett varumärke med ett 

upplevelsekoncept behöver tillfredsställa konsumenters behov av stimulans och 

variation. Mårtenson (2009) instämmer och bekräftar att färger, dofter och andra 
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liknande faktorer kan förstärka de befintliga associationerna till ett varumärke och 

därmed kan ett företag kontrollera kundens upplevelse. Hammond (2008) understryker 

att det är viktigt att konsumentupplevelsen stämmer överens med hur ett företag 

beskriver sitt varumärke för att vinna på det. Fortsättningsvis belyser författaren vikten 

av att integrera så många sinnen som möjligt i kundupplevelsen eftersom det då är 

större chans att varumärket kommer att stanna kvar i konsumentens långtidsminne. 

Kotler och Keller (2016) poängtera att nyckeln till en lyckad varumärkesstrategi är att 

lyckas uppfylla konsumentens förväntningar och tillfredsställa dennes behov och 

önskningar. 

 

3.4 Teorins roll och betydelse 

I teorikapitlet har vi valt ut tre huvudrubriker att utgå ifrån; service management, 

sinnesmarknadsföring och varumärke. För tjänsteföretag är service management en 

avgörande del, eftersom en tjänst konsumeras samtidigt som den produceras. Teorin 

som berör service management hänger främst ihop med vår första forskningsfråga, där 

lobbyn som servicelandskap, värdeskapande och kundupplevelse står i centrum. I 

servicelandskapet pågår en värdeskapande process där en positiv eller negativ 

upplevelse kommer att utformas utefter individuella uppfattningar av servicemiljön. Att 

integrera sinnesorienterad marknadsföring i servicelandskapet kan förhöja en 

konsumentupplevelse och är därför en viktig faktor för tjänsteföretag att ta hänsyn till. 

Den teori som behandlar sinnesmarknadsföring har haft en viktig roll för att kunna 

besvara studiens syfte och klargöra hur sinnesmarknadsföring kan tillämpas i en 

hotellobby för att öka konkurrenskraften. Ett varumärke kan stärka ett företags positions 

på marknaden och vara en bidragande faktor till de förväntningar en konsument har. 

Förväntningarna kan ligga till grund för vilken inställning en konsument har till sin 

upplevelse. Att integrera sinnen i varumärket kan få konsumenter att minnas det längre. 

Teorin kring varumärke kopplas främst ihop med vår andra forskningsfråga, för att 

belysa hur ett varumärke kan stärkas och hur det kan påverka positionen på marknaden. 

Vi har i vårt sökande av teoretiskt material upptäckt att service management, 

sinnesmarknadsföring och varumärke är områden där det finns många generella 

teoretiska resonemang av flera olika författare. Däremot har det varit svårare att hitta 

teorier för områdena som går att koppla till en hotellobby. De teoridelar vi fann mest 

betydelsefulla i studien var de som berörde sinnesmarknadsföring, eftersom vi ämnade 

att klargöra hur sinnesorienterad marknadsföring kan tillämpas i en hotellobby. 
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Teorin har följaktligen fyllt en viktig funktion vid analysen av den empiri som samlats 

in från våra respondenter, eftersom den har kunnat stödja resonemang som förts under 

studiens process. All den teori som presenterats ovan kommer dock inte att användas i 

analysen. Vissa teorier behandlas för att ge läsaren en bättre helhetsförståelse för ämnet 

vi valt att studera och fyller därigenom sin funktion. En egen modell presenteras nedan 

för att visa att de teoretiska områden som behandlats tillsammans fyller en funktion för 

en konsuments helhetsupplevelse när de strategiskt blandas. Modellen utgörs av tre 

huvudrubriker och under dessa tre finns underrubriker som tydligt visar ett samband. 

Modellen kan med fördel tillämpas av andra företag: 
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4 Teoretisk och empirisk analys 
I följande kapitel presenteras det empiriska material som samlats in. Empirin vävs 

samman med studiens teoretiska referensram i en analys och sammankopplingen ligger 

till grund för att uppnå en djupare förståelse för hur sinnesorienterad marknadsföring 

bör tillämpas i en hotellobby.  

 

Våra respondenter har alla bidragit med material vi förväntat oss att få fram under våra 

intervjuer. Vi har valt att till viss del frigöra oss från teorin och valt att låta empirin 

utforma våra huvudrubriker. Utefter det har vi strukturerat upp kapitlet på följande sätt: 

 

4.1 Lobbyn som den sociala samlingsplatsen behandlar delarna servicelandskap, 

kundupplevelser och värdeskapande samt kopplas samman med varumärkets betydelse.  

 

4.2 Sensoriskt samspel i lobbyn redogör för sinnenas betydelse och i vilken 

utsträckning de skulle kunna användas i ett marknadsföringssyfte samt för att stärka 

varumärket.  

 

Nedan följer en kort presentation av våra respondenter: 

• Andersson, Patrik: Sälj- och marknadskoordinator, Scandic Nord, Norrköping 

• Ingvarsson, Stina & Batarowicz, Roxana (båda närvarande vid samma 

intervju): Receptionschef & Säljansvarig, Elite, Växjö 

• Lindahl, Ingela: Försäljningschef, Elite Grand Hotell, Norrköping 

• Ivarsson, Göran: VD, Quality Hotel Royal Corner, Växjö 

• Vidlund, Daniel: Platschef och säljare, INPUT interiör, Kalmar 

• Fagberg, Cornelia: Hotelldirektör, Clarion Collection, Karlskrona 

• Strandman, Magnus: Hotelldirektör, Clarion Collection Hotel Post, 

Oskarshamn 

• Bergvall, Anna-Lena: VD, Clarion Collection Hotel Packhuset, Kalmar 
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4.1 Lobbyn som den sociala samlingsplatsen 

4.1.1 Vistelsen är mer än bara en säng 

Grönroos (2008) samt Wang och Lo (2002) nämner att den rådande konkurrensen 

påverkar branscher till att utmana sig själva och att det krävs att företag levererar mer än 

själva kärnprodukten. Vargo och Lusch (2004) anser att det idag är viktigt att erbjuda 

kunden ett värde utöver varan eller tjänsten. För hotellgäster råder inget undantag: 

 

“Idag ska man inte bara driva ett hotell, sälja en säng och få en gäst nöjd, utan det är 

mycket runtomkring” - Anna-Lena Bergvall (2018-04-26) 

 

Att en hotellnatt är mer än bara en säng framhåller även Strandman, som tror att gäster 

som bara är ute efter en säng och inte en upplevelse istället väljer att boka ett rum på till 

exempel ett vandrarhem. Ingvarsson bekräftar att en hotellvistelse inte bara är en säng 

att sova i utan påstår att den ska spegla en helhetsupplevelse. Det går i linje med vad 

Hultén (2014) belyser, där han hävdar att det har skett ett paradigmskifte där 

tjänsteekonomi har övergått till upplevelseekonomi. Wang och Lo (2002) samtycker 

och betonar att det råder konkurrens som gör att företag står inför ett dilemma att 

leverera mer än bara kärnprodukten. Det är skillnad enligt Lindahl, som påpekar att det 

finns skiljaktighet i vad det är för typ av affärsresenär, hon framhåller att vissa 

säkerligen tycker att lobbyn är en viktig del också. Vidare påpekar Lindahl att 

affärsresenären någon gång reser privat och det är därav svårt att dela upp 

affärsresenärer och privatresenärer. Bergvall hävdar att det är en tydlig skillnad på om 

det är privata pengar personen sparat ihop till en vistelse, oftast har då gäster mer 

förväntningar och hoppas på en helhetsupplevelse.  

 

Vijayadurai (2008) framhäver hur viktigt det är att förstå de servicefaktorer kunden 

värderar för att kunna erbjuda en helhetsupplevelse och tillfredsställa kundens behov. 

En lobby utgör en social plats där gäster kan slappna av och integrera med andra, 

nämner Naqshbandi och Munir (2011). Det anser också Ivarsson, som påpekar att 

lobbyn är platsen för socialiserande och skapande av oväntade möten. Strandman 

påpekar att lobbyn är det första gästen stöter på och det är viktigt att den speglar 

hotellets karaktär och status. Det bekräftar Mossberg (2015), som påpekar att det är 

viktigt att företagen positionerar sig rätt på marknaden och marknadsför sig rättvist för 

att gästens förväntningar i slutändan ska stämma överens med verkligheten. Sörqvist 
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(2010) framhåller förväntningar som en stor påverkansfaktor till hur kvalitén kring en 

upplevelse kommer att uppfattas. Grönroos (2015) menar i respons att det är bättre att 

lova kunden för lite än för mycket, för att få en positiv överraskning och upplevelse väl 

på plats. Att placera receptionen längre in från entrén, påstår Bergvall är ett lyckat 

koncept för att skapa ett överraskningsmoment för gästen. Det anser hon i sig skapar en 

upplevelse som kan vara särskiljande från andra hotell. Andersson påpekar att gäster 

som kommer in på ett hotell med lägre förväntningar kan få ett bättre första intryck om 

hotellet lyckas överträffa förväntningarna och på så vis också värdera sin upplevelse 

högre. Det är något även Lindahl belyser, att förväntningarna kommer att prägla 

upplevelsen. 

 

Att engagera gästen och låta den delta med sina åsikter och kunskaper är enligt 

Mossberg (2015) två nyckelfaktorer för hur upplevelsen tjänsten genererar. Grönroos 

(2015) och Rytting (2011) påpekar båda att kundens medverkan i tjänsten kan påverka 

hur slutresultatet och kvalitén blir. Vidlund lyfter att det idag är hotell som har 

specificerat sig och har skapat WOW-känslan när gäster kommer in i lobbyn. Han 

fortsätter med att belysa betydelsen av att involvera kunden redan i lobbyn. Har hotellet 

lyckats med det gör det ingenting om rummen inte är renoverade på 10 år, så länge det 

är rent och fräscht: 

 

“Har du den där samlingsytan och maffiga lobbyn så tror jag att det ger dig ett positivt 

intryck som du håller med dig.” - Daniel Vidlund (2018-04-27) 

 

Kunden är inte längre en måltavla utan är enligt Normann (2011) samt Vargo och Lusch 

(2004) en deltagande medaktör och blir därav en viktig resurs för ett företag. Bergvall 

lyfter hur viktigt det är med sociala medier och olika rating system som idag har gjort 

att kunder på ett smidigare sätt kan betygsätta och kommentera sin vistelse. Andersson 

instämmer och betonar således vikten av att kommunicera på de kanaler som är aktuella 

idag. Det gör det ännu viktigare att gästen åker från hotellet nöjd och med en positiv 

upplevelse i bagaget. Mahr et al. (2014) och Woodruff (2004) ser även dem kunden som 

ett företags viktigaste resurs och att deras åsikter kan generera värde för organisationen i 

framtiden, vilket ligger i linje med Andersson och Bergvalls åsikter.  
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4.1.2 Att bli ständigt påmind av ett första intryck 

Hultén (2014) beskriver ett första intryck som “sanningens ögonblick” och att det har en 

stor betydelse för den fortsatta relationen mellan konsument och företag. Det bekräftar 

också Mossberg (2015), som förtydligar att intrycket av miljön kommer att utforma 

både attityd och förväntningar på till ett företag. Det går i linje med vad Ivarsson anser: 

 

“Ett bra första intryck när du kommer in kan göra så att du kan ta lite skit på resten av 

resan” - Göran Ivarsson (2018-04-23) 

 

Andersson menar att lobbyn är jätteviktig, just för att den utgör gästens första intryck. 

Naqshbandi och Munir (2001) karaktäriserar hotellobbyn som den första del en gäst 

äntrar och därför har störst påverkan på gäster och övriga besökare. Bitner (1992) lyfter 

fram att ett genomtänkt och väl uppbyggt servicelandskap kommer att ge kunden 

möjligheten att få en fulländad upplevelse. Blodgett och Wakefield (1996) tydliggör att 

designen av den fysiska miljön kommer att ligga till grund för vilket första intryck en 

kund får av ett servicelandskap, vilket Vidlund uppmärksammat för en hotellobby. Han 

påstår att logistiken är oerhört viktigt och att den bör vara praktisk lagd. Lobbyn är en 

av de viktigaste delarna på hotellet för att gästen ska få en positiv bild av sin vistelse. 

Vidlunds bild av hur en lobby ska se ut skiljer sig från Bergvalls. Vidlund anser att 

reception bör vara det första gästen ser medan Bergvall uttrycker att det istället är bättre 

att låta gästen söka efter den. Grönroos (2015) tydliggör vikten av en positiv upplevelse 

av servicelandskapet och förklarar att en negativ upplevelse kan leda till ett undvikande 

beteende. Det är något Lindahl fick uppleva under en period när deras lobby var under 

renovering. Då märktes det enligt henne ett tydligt missnöje hos vissa gäster och 

upplevelsen uppfattades mer negativ på grund av att lobbyn sågs som en 

byggarbetsplats. 

 

Fagberg understryker att det första intrycket blir vad hela besöket speglar. Hon belyser 

att en gäst som inte fått ett bra första intryck lättare lägger märke till fel, vilket ligger i 

linje med vad Ivarsson även hävdar. Grönroos (2015) tydliggör att den fysiska miljön 

också formas av de människor som befinner sig där och deras agerande och 

interagerande mellan varandra. Det är något Ivarsson dragit nytta av, då personalen på 

det hotellet väljer att lägga möten vid receptionsdisken eftersom de alltid skrattar under 
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mötena. Om gästen uppfattar att personalen är tillfredsställda bedömer Ivarsson att det 

kommer att smitta av sig på gästen. 

 

Ezeh och Harris (2008) tydliggör att servicelandskapet består av flera olika element. För 

att en lobby, som servicelandskap, ska vara mer dynamiskt krävs det att hotellen 

anpassar sig efter de olika elementen. Fagberg anser att personalen har en viktig roll, i 

enlighet med Ezeh och Harris (2008) modell som beskriver personalens beteende som 

ett element. Bergvall ser också personalen som en viktig del av lobbyn. Ingvarsson och 

Batarowicz är båda överens om att om att doft, ljud och andra liknande faktorer har stor 

betydelse, vilket berör de ambienta förhållandena i Ezeh och Harris (2008) modell. 

 

4.1.3 Ett andra hem för gästen 

Schmitt (2003) framhäver att kunden är företags viktigaste resurs och belyser vikten av 

att erbjuda kunden ett värdeerbjudande, dels för att skapa lojala kunder men även för att 

dem ska återkomma. Ett tillfredsställande värdeerbjudande skapas enligt Grönroos 

(2008) av att utveckla organisationen samt ett strävande ledarskap för alla involverade 

parter. Oavsett vilket hotell som än bedrivs anser Strandman att det ska vara en levande 

atmosfär i lobbyn som ska vara inbjudande. Bergvall betonar att lobbyn absolut är en 

viktig del men att de mjuka värdena har stor betydelse. Hon påpekar att det är viktigt att 

personal interagerar med gäster för att dem ska känna sig välkomna och involverade. Lu 

et al. (2016) bekräftar att hotellpersonal har en stor påverkan på gästens upplevelse 

kring tjänsten. Bergvall nämner ett exempel där hon betonar att personal gärna får 

skratta tillsammans i lobbyn. När gäster närmar sig är det dock viktigt att involvera och 

släppa in dem i samtalet. Det kan skapa ett värde för gästen och i sin tur bidra till att de 

blir mer lojala och återkommande. Wilson et al (2012) instämmer med Bergvall och 

påpekar att det inom hotellbranschen är av stor betydelse att personal och kund 

interagerar med varandra i serviceprocessen och att hotellet ser gästen som en aktiv 

medaktör. 

 

Lindahl hävdar att det bör vara liv och rörelse för att gästen ska vilja befinna sig i 

lobbyn samt att det ska kännas välkomnande. Mossberg (2015) beskriver att kunden 

måste känna motivation och ett värde för att vilja konsumera produkten och för att det 

ska leda till en positiv upplevelse. Det innebär att hotell bör arbeta aktivt för att skapa 

en inbjudande lobby där gästen vill vistas. Ivarsson framhåller att: 
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“Det ska vara en skön plats att hänga på, där gästen ska känna sig som hemma” - 

Göran Ivarsson (2018-04-23) 

 

Hultén (2014) bedömer att företaget bör tillgodose kunden med resurser i 

serviceprocessen för att den ska kunna uppleva ett värde. Det går i linje med vad 

Vidlund påstår, att det bör finnas olika miljöer för olika aktiviteter i en lobby. Vidare 

påstår Vidlund att det är stor skillnad om gästen reser privat eller inom jobbet. Lindahl 

samtycker och nämner att det är stor skillnad på vilket syfte gästen har med resan. 

Bergvall påstår att fritidsresenärer ofta har högre förväntningar än de som reser inom 

arbetet och därav har det första intrycket gästen får en stor påverkan, då det kan förfölja 

kundens helhetsupplevelse. Genom att möta kundens förväntningar samt tillhandahålla 

kunden ett värdeerbjudande kommer enligt Schmitt (2003) att få företag att få lojala och 

återkommande kunder. 

 

Ivarsson anser att det är viktigt att kunden får en positiv helhetsupplevelse under sitt 

besök och att lobbyn ska stämma överens med resterande delar av hotellet. Han 

förklarar att om byggnaden är gammal kan det inte bara finnas modern inredning, vilket 

även Vidlund samtycker till. Wilson et al (2012) och Gummesson (2008) intygar vikten 

av att verksamheten ska genomsyra hela servicelandskapet för att kundens förväntningar 

ska överträffas och att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Att möta gästens behov är 

ett strategiskt val förklarar Bergvall, de ska känna sig hemma och inte känna att de 

behöver lämna hotellet. Vidlund samtycker om att gästen inte ska behöva lämna hotellet 

utan istället kunna få en helhetsupplevelse på plats. Nyckeln till en lyckad 

varumärkesstrategi är enligt Kotler och Keller (2016) när företaget lyckas uppfylla 

konsumentens förväntningar och tillfredsställa dennes behov och önskningar. 

 

Konsumenter är idag mer kräsna då konkurrensen har blivit mer intensiv eftersom det 

finns en medvetenhet kring vad som kan förväntas, belyser Woodruff och Gardial 

(2004). Strandman och Bergvall bekräftar att gäster har blivit mer kräsna. Bergvall 

fortsätter med att gäster har koll på sina rättigheter och att förväntningar skapas utefter 

digitala rating-system. Strandman påpekar att de har börjat skicka ut en 

välkomsthälsning via mail, till sina gäster, för att en positiv upplevelse av hotellet ska 

börja redan dagar innan hotellvistelsen. 



  
 

- 40 - 

Gummesson (2008) bedömer att det kan vara svårt att kontrollera värdet kring en tjänst, 

eftersom den både produceras och konsumeras samtidigt. Därav är det ännu viktigare att 

låta kunden integrera i serviceprocessen för att kunna erbjuda ett värdeerbjudande. 

Hultén (2014) föreslår att företag borde tillgodose sina kunder resurser för att kunna 

uppnå ett värde. Det bidrar enligt Lovelock och Witz (2016) samt Dong och Sivakumar 

(2017) till ett positivt samband som kan generera värde på långt sikt. Andersson betonar 

att alla målgrupper ska känna sig välkomna i en lobby, yngre som äldre. Han använder 

uttrycket “walk an extra mile” och understryker att det är viktigt att tänka på alla gäster 

för att skapa ett värde i sig. Ingvarsson och Batarowicz menar dock att ett värde skapas 

genom en tilltalande lobby men att det finns andra faktorer som väger tyngre och att det 

är helheten som väger tyngst. Lindahl framhåller däremot att den värdeskapande 

processen börjar i lobbyn och sedan mynnar ut till en helhet. 

 

4.1.4 Varumärket som en hörnsten att vila på 

Varumärket är enligt Hammond (2008) en total sensorisk upplevelse för en konsument. 

Andersson menar att varumärket sätter ribban på förväntningarna och har en karaktär 

och personlighet bakom sig. Ett varumärke, påpekar Mårtenson (2009), kan användas 

för att förändra en konsuments upplevelse av en tjänst och göra denne mer benägen att 

köpa tjänsten oftare. Det resonemanget styrker Ivarsson då han sett att strömmen av 

gäster ökat till deras hotell efter att de bytt varumärke. Andersson understryker att det 

finns en förväntan i varumärket och att gäster oftast vet vad de kommer att få om 

hotellet tillhör en viss kedja. Det leder i sin tur till att hotellgäster har förutfattade 

meningar om varumärket, vilket inte alltid är positivt, men när gästen sedan kliver in i 

lobbyn kan hotellet överträffa gästens förväntningar. Enligt Mossberg (2015) är det 

därför viktigt att företag positionerar sig rätt på marknaden samt beskriver vad kunden 

kan förvänta sig för att det ska stämma överens med verkligheten. Mårtenson (2009) 

hävdar därför att det är viktigt att hålla de löfte företaget lovar att varumärket står för. 

Genom att uppmärksamma de sensoriska fördelar en produkt har kan det enligt 

Gustafsson et al. (2014) stärka företags identitet gentemot kunder. 

 

Ett lyckat användande av ett varumärkes resurser kan enligt Harris och de Charnatony 

(2001) resultera i ett positivt rykte. Ett starkt varumärke kan enligt Kotler och Keller 

(2016) ge fördelar på marknaden genom att få kunder mer lojala. Rosenbaum-Elliote et 

al. (2011) poängterar dessutom att nöjda kunder kommer att visa mer lojalitet mot 
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varumärket. Vidlund påpekar att ett starkt varumärke inom hotellbranschen ger en 

starkare position på marknaden: 

 

“Det är kedjorna som har råd att satsa på upplevelser för gästen” - Daniel Vidlund 

(2018-04-27) 

 

Ivarsson har genom bytet av varumärke chockerats av den styrka ett varumärke bidrar 

med, då fler besökt hotellet efter omorganisationen. Roy och Banerjee (2014) framhåller 

att det är viktigt att ha ett varumärke som ett instrument i en konkurrenskraftig miljö för 

att lyckas på marknaden. Andersson anser dessutom att varumärken idag är mycket mer 

omfattande och att de har en karaktär och en personlighet bakom sig, vilket kan 

generera i ett värde för kunden. 

 

Alla respondenter är eniga om att det är viktigt att tillhöra ett varumärke. Ett varumärke 

är enligt Kotler och Keller (2016) en värdefull tillgång och bör förvaltas noggrant. 

Ingvarsson och Batarowicz hävdar att det hade varit mycket tuffare om företag inte hade 

tillhört någon kedja. Bergvall menar att det är svårt att stå helt själv utan ett varumärke. 

Sörqvist (2010) påpekar att förväntningar skapas av tidigare erfarenheter och andra 

människors åsikter, vilket ett varumärke kan vara med och påverka. Lindahl påpekar att 

det kan vara bra att ha ett varumärke i ryggen för att det är igenkännande. Att tillhöra en 

kedja innebär fördelar enligt Lindahl eftersom allt blir lättare, exempelvis styrs 

marknadsföring och kampanjer ofta centralt, vilket gör att fokus inom företaget kan 

läggas på annat. Det går i linje med vad Mårtenson (2009) anser, att ett stort och välkänt 

varumärke kommer att ha lättare att förmedla sitt budskap genom 

marknadskommunikation än ett mindre välkänt varumärke. 

 

Fagberg poängterar att större kedjor ofta befinner sig i flera orter, vilket också är en 

fördel i och med att konsumenten ofta kan välja samma kedja. En viktig del vid valet av 

varumärkeskoncept är enligt Park et al. (1986) att utgå från konsumentens funktionella 

samt symboliska behov. Det innebär att ett varumärke som har ett upplevelsekoncept 

kommer att behöva tillfredsställa konsumentens behov av stimulans och variation. 

Nandan (2005) menar att ett varumärke måste tillfredsställa konsumentens behov. 

Därav är det av stor vikt att positionera sig rätt för att kunna tillfredsställa målgruppens 
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behov. Det bekräftas också av Mårtenson (2009), som belyser att en målgrupp har egna 

upplevelser av varumärket, vilka blir varumärkets image. 

 

4.2 Sensoriskt samspel i lobbyn 

4.2.1 Är synen en avgörande faktor? 

Vad gästen ser är av stor betydelse beskriver Fagberg. Det går i linje med Fidzani och 

Caugheys (2014) åsikt om att hotell bör fokusera på interiörer och utseendet i en lobby 

för att främja ett positivt första intryck. De påstår att lobbyns storlek, placering av 

möbler och belysning är viktiga faktorer som bör övervägas i en lobby för att gästen ska 

få en fortsatt positiv uppfattning av vistelsen. Vidlund bedömer att det visuella sinnet är 

det viktigaste i en hotellobby. Custers et al. (2010) bekräftar att synen är viktig och 

anser att en tilltalande ljussättning i upplevelserummet kan skapa en emotionell reaktion 

och tillfredsställelse. 

 

Strandman fokuserar på lobbyns utseende genom att följa ett musiktema. De har köpt in 

ljusstakar och konstverk som symboliserar musiken för att tydliggöra temat. Samtidigt 

vill Strandman framhäva känslan att lobbyn förändras genom att möblera om och köpa 

in nya möbler för att kunden ska få en förhöjd upplevelse samt att det ska vara en 

levande lobby. Strandman förtydligar därför att det är viktigt att använda sinnen i en 

lobby, även fast gästen inte noterar eller lägger märke till det kan det vara avgörande för 

vilket hotell gästen väljer att bo på. Hultén (2014) menar att stimulering av sinnen 

bidrar till både omedvetet och medvetet konsumtionsbeteende och stämmer därför 

överens med det Strandman belyser. 

 

Ingvarsson och Batarowicz bedömer att det ska se fint ut för ögat och att det är viktigt 

att det är rent och fräscht. Mossberg (2015) belyser det faktum att hotell använder sig av 

arkitektur och design för att kunna skapa ett personligt avtryck för att vinna 

konkurrensfördelar. Lindahl påpekar att ljus och blommor ger ett gott första intryck för 

kunden, vilket stämmer överens med vad Countryman och Yang (2006) betonar, att 

atmosfäriska element i en hotellobby kan påverka gästens uppfattning. Bergvall berättar 

att de till och med har ett schema för när ljusen ska tändas för att varje gäst ska få 

samma upplevelse. Bergvall drar jämförelsen likt en fest hemma hos sig själv: 
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“Ni vet hur det ser ut när man har haft fest en lördagskväll, hur det ser ut på söndagen, 

så är det här varje dag” - Anna-Lena Bergvall (2018-04-26) 

 

Därav påverkar Bergvall att det är av stor vikt att det alltid ser snyggt och fräscht ut 

överallt och att ständigt hålla koll, eftersom det är som att stå på en scen dygnet runt och 

ständigt bli övervakad av gästen. Isacsson et al. (2009) och Hultén (2014) förklarar att 

det visuella sinnet anses vara det mest kraftfulla och förföriska sinnet hos en individ och 

Isacsson et al. (2009) påstår att de ofta används i servicemiljöer. 

 

Singh (2006) betonar betydelsen av färg och ljussättningar i en servicemiljö och hur det 

bidrar till uppfattningen av atmosfären. Mossberg (2015) påpekar att viss färg kan lugna 

kunden och dessutom få kunden att stanna längre i miljön. Lindahl påpekar att de har 

möjlighet att ändra ljusstyrkan i lobbyn vilket gör att de blir lättare att anpassa 

belysningen efter dygnets timmar. Lindahl berättar att det är viktigt att arbeta med 

färgsättning och att stilen som följs ska ha en röd tråd. Färg kan enligt Singh (2006) 

informera individens känslor men kan också distrahera och påverka negativa faktorer i 

miljön. Countryman och Jang (2006) beskriver att tre atmosfäriska element påverkar 

kunden i en lobby; stil, färg och belysning. Gästen kan med sitt visuella sinne skapa ett 

positivt övergripande intryck av hotellet, om lobbyn uppfyller kraven. Författarens ord 

går i linje med vad Strandman tycker: 

 

”Vad gästen ser i lobbyn är väldigt viktigt, inget som man bör underskatta” – Magnus 

Strandman (2018-04-26) 

 

Ivarsson poängterar vikten av det visuella genom att nämna en förändring av baren. De 

ändrade utseendet och gjorde interiören mer synlig för gästen, vilket påverkade gästens 

upplevelse positivt. Trots att det var samma utbud som tidigare upplevde gästen det 

bättre på grund av den visuella skillnaden. Ivarsson påpekar att synen är det avgörande 

och att de bör prioriteras i rätt sammanhang. Det visuella är det som styr 

konsumentbeteendet och Hultén (2014) betonar därav vikten att stimulera synsinnet för 

att kunna förena omgivningen och konsumtionsupplevelser, men framförallt för att 

bygga en varumärkesidentitet. 
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4.2.2 Att tillfredsställa hörseln under dygnets alla timmar 

Ljud kan enligt Radzi et al. (2014) påverka en individs förväntningar och humör. Därav 

bedömer författaren att hotellbranschen kan nyttja den faktorn genom att införa olika 

typer av ljud för att främja gästens upplevelse under vistelsen. Andersson anser att 

musik ger en skön stämning i lobbyn och att det med hjälp av det kan påverka gästens 

upplevelse positivt. Det bekräftas av Mossberg (2015), som påpekar att ljudstimuli 

används för att skapa en känslofylld stämning och kan påverka beteendemönster. För att 

dämpa störande ljud nämner Andersson, såväl Lindahl, att heltäckningsmatta kan 

användas. Andersson påpekar att heltäckningsmatta ger en mysig känsla och är 

behagligare att gå på. Vidlund menar att de hotell med en större lobby har en tuffare 

uppgift eftersom det automatiskt blir mer rörelse och ljud där. Han bedömer att det 

därför är viktigt att arbeta med textilier och mattor för att dämpa störande ljud. 

 

Ivarsson beskriver att det är en föränderlig värld där människor är vana vid att ha brus 

omkring sig. Individer vill befinna sig i en kontext bland andra och idag gör gästen ett 

medvetet val när den bestämmer sig för att sätta sig i en sådan kontext. De som sätter 

sig för att arbeta eller studera i en lobby vet att det inte är tyst omkring dem. Hultén 

(2014) anser att hänsyn bör tas till omgivningen när skapandet av ljudbalansen sker, där 

tempo samt volym av musiken bör beaktas för att få kunden i rätt sinnesstämning, vilket 

ligger i linje med Ivarssons åsikt. För att gästen ska ha möjlighet att få sina önskemål 

uppfyllda menar Ivarsson att det ska finnas platser att tillgå om en gäst vill befinna sig i 

en tystare miljö. 

 

Krishna (2010) beskriver att musik påverkar konsumenters agerande och hur de fattar 

beslut i olika situationer. Individens sinnesstämning kan enligt Lindström (2005) 

påverkas genom att använda olika ljudstrategier, antingen för att eliminera störande ljud 

eller för att förhöja konsumentens sinnesupplevelse. Alla respondenter är eniga om att 

det ska finnas musik i lobbyn. Användandet av musik kan enligt Sullivan (2002) ändra 

uppfattningen av tid. Det är i en lobby relevant om det vid incheckning uppstår 

eventuella köer, vilket bekräftas av Bailey och Areni (2006). De menar att den 

förväntade väntetiden kan uppfattas kortare när musik spelas och stödjer därför 

resonemanget om att musik bör användas. Ivarsson förklarar att musiken är strategiskt 

utvald för att tillfredsställa sinnen i olika stämningar. Lindahl delar åsikt med Ivarsson 

och betonar vikten av att musiken ska anpassa sig efter tiden på dygnet, det vill säga att 
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den är anpassad efter morgon-, dag- och kvällsmusik. Att anpassa volymen efter 

modernitet och efter dygnets tidpunkt är enligt Strandman viktigt. Han fortsätter med att 

volymen kan höjas exempelvis om kvällarna och även Bergvall hävdar att musiken bör 

vara anpassad. Ingvarsson och Batarowicz betonar vikten av att musiken bör anpassas 

beroende på vilken tid på dygnet det är: 

 

“Man vill inte höra hårdrock på morgonen” - Stina Ingvarsson & Roxana Batarowicz 

(2018-04-27) 

 

Ivarsson understryker att musiken alltid ska stimulera sinnet och framhäva en stämning, 

vilket återigen bekräftas av Mossbergs (2015) åsikt om att musik kan användas för att 

skapa stämning. Lindahl påpekar dessutom att musiken bestäms utefter byggnaden, om 

byggnaden är gammal eller om det är nybyggnation. Det stämmer överens med vad 

Vidlund anser, att det måste finnas en röd tråd, byggnaden måste stämma överens med 

resterande delar inom hotellet. Fagberg redogör att hörseln har stor betydelse i en lobby 

och att det är viktigt att inte ha för högt så det inte blir störande för varken gäster eller 

personalen. Lindström (2005) betonar därav vikten av att företag bör ta hänsyn till 

individens alla sinnen, för att kunna förhöja kundens sinnesupplevelse. 

 

4.2.3 Samma bekvämlighet som i ett vardagsrum 

Att en kund får beröra en produkt bidrar enligt Gustafsson et al. (2014) till en bättre 

uppfattning av både den upplevda kvaliteten av produkten men även trovärdigheten. 

Bergvall poängterar att lobbyn bör inredas i likhet till byggnaden hotellet befinner sig i. 

Det bekräftar Ivarsson, som säger det är viktigt att anpassa sig till huset och dess 

utformning. Hultén (2014) talar vidare om att använda sig av stimuli i ett 

servicelandskap skapar en tilltalande känselupplevelse, det kan vara genom material på 

den inredning som finns. 

 

Gobé (2009) menar dock att känselsinnet är mer än att bara vidröra diverse saker och 

när det samarbetar med det visuella sinnet resulterar det i en lyckad 

varumärkesupplevelse. Det är viktigt att det ser bra ut men att funktionen av möblerna 

förser gäster med det dem förväntar sig. Bergvall lyfter att materialet på möblerna ska 

kunna ta slitage och inte bara vara utvalda efter design. Ingvarsson och Batarowicz 

beskriver att det lätt blir fokus på hur det ser ut och inte alltid blir praktiskt, för i en 
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lobby vill gäster sitta och hänga och oftast föredras det att det är skönt också. Känner 

gäster att det är bekvämt och skönt blir det som Krishna (2010) och Hultén (2014) 

menar, att beröring skapar emotionella reaktioner och kan resultera i att kunden får en 

mer positiv inställning till varumärket. 

 

Ett servicelandskap kan ses som företags playground, där möjligheten ges för kunden 

att experimentera och känna på produkten (Gobé 2009). Det kan enligt Radzi et al. 

(2014) göras genom att hotell erbjuder sina gäster bekväma möbler i lobbyn. 

Tillhandahålls exempelvis inte bekväma möbler i lobbyn kan det leda till, enligt 

Gustafsson et al. (2014), en mindre positiv upplevelse efter en längre väntetid. Lindahl 

delar åsikten och lyfter att lobbyn ska erbjuda sittplatser, att möblerna ska vara 

komfortabla och inte hårda som en pinnstol. En viktig faktor Fagberg lyfter är att 

lobbyn ska erbjuda anpassade stolar som tar hänsyn till alla målgrupper och åldrar. 

Strandman anser dessutom att förändring bör ske i lobbyn där de byter ut möbler, byter 

ljusstakar eller blommor. Att förändra småsaker gör att gäster känner att hotellet bryr sig 

och vill göra så att deras gäster känner sig hemma. Det är viktigt enligt Ivarsson att 

inredningen ska följa ett tema och gör att gästen känner igen sig. Ivarsson framhäver att 

gästen ska känna sig hemma, Strandman instämmer och säger: 

 

“Känslan vi vill förmedla här är att man ska komma hem och sitter i ett vardagsrum” – 

Magnus Strandman (2018-04-26) 

 

Peck och Childers (2003) understryker att individer har olika behov av att känna på 

saker och att de med ett högt need for touch kommer att minnas en produkt bättre. Det 

är därför viktigt att en hotellobby kan tillfredsställa sådana individers behov, eftersom 

de troligtvis kommer att minnas upplevelsen på ett annat sätt. Att arbeta strategiskt med 

känselsinnet kan då resultera i att fler individer kan få en bättre upplevelse i 

servicelandskapet. 

 

4.2.4 Den naturliga doften i en lobby 

Andersson beskriver att dofter kan vara mer subtila än till exempel visuella stimuli, som 

är mer påtagliga för en gäst. Det bekräftas av Hultén (2014) som anser att det är svårt att 

definiera doft med ord eller symboler. Bergvall är noga med att poängtera att doften 

spelar en viktig roll i servicemiljön samt att dofterna ska vara genuina och äkta. 
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Artificiella dofter av blommor eller frukt i en hotellkorridor har visat en högre 

gästnöjdhet beskriver Mossberg (2015). Bergvall poängterar dock att artificiella dofter 

kan ses mindre genuint och menar istället att doften av exempelvis hembakat bröd är en 

doft gäster gillar. Hon förklarar att det är viktigt att hitta rätt styrka på doften, att den 

inte får vara för stark eller för svag. Hultén (2014) stödjer det resonemanget och 

tydliggör att doften i en servicemiljö behöver passa in i sammanhanget och passa till 

företagets image. Fagberg är enig i resonemanget och anser att en fräsch doft hör 

hemma i en hotellobby. Mossberg (2015) framhåller att en passande doft till miljön kan 

påverka kundens tidsuppfattning och på så sätt företagets position på marknaden 

gentemot konkurrenter. Därför är doftstimuli något hotellaktörer bör överväga att 

implementera på olika sätt i sin hotellobby. Vidlund poängterar vikten av att det inte ska 

lukta illa i en lobby, men att starka dofter inte heller hör hemma där: 

 

“Det kanske inte heller ska lukta lavendel så att det sticker upp i näsan” - Daniel 

Vidlund (2018-04-27) 

 

Andersson nämner att det finns människor som kan vara känsliga eller allergiska mot 

starkare dofter och att det därför är svårt att tillämpa i en hotellobby. Lindahl belyser 

också att människor kan vara känsliga för dofter men påpekar parallellt att en doft som 

är svagare kan vara ett alternativ. Lavendel är en doft som enligt Guéguen och Petr 

(2006) kan användas som avslappnande och få konsumenter att stanna längre i en 

servicemiljö, vilket frångår Vidlunds resonemang. Fagberg betonar att doft har en stor 

betydelse och att användning av doftljus i lobbyn samt på toaletten är positivt, men att 

det ska vara en svag doft och inte alltför påfallande. 

 

Hultén (2014) påpekar att det blivit mer uppmärksammat att marknadsföra genom att 

skapa en sinnesstämning som i sin tur leder till konkurrensfördelar. Däremot finns det 

alltså en svårighet med att använda dofter och en rädsla för att påverka gäster i en 

negativ riktning. Strandman instämmer och säger att de inte använder sig dofter i 

lobbyn, inte mer än de naturliga essenserna som tillkommer under dagen. Krishna et al. 

(2009) hävdar att en produkt kan bli mer minnesvärd om en doft tillämpas på den och 

Mossberg (2015) beskriver att dofter kan påverka konsumentens beteende i en 

servicemiljö. För att göra hotellets tjänst mer minnesvärd och uppnå en mer positiv 

upplevelse av vistelsen kan alltså dofter tillämpas. Det är viktigt att göra det på rätt sätt 
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för att inte påverka en gäst negativt, i enlighet med Andersson och Lindahls åsikter. 

Ivarsson anser att det går att överraska sina gäster och ibland att tillföra småsaker i 

vardagen, exempelvis bake-off av kanelbullar. Att göra något extra är påpekar han är 

viktigt. 

 

4.2.5 En smakupplevelse redan i lobbyn 

Hulten (2014) påpekar att det är svårt att använda sig av en smakupplevelse i 

marknadsföringssyfte men påstår att det trots det kan vara bra att erbjuda någon slags 

mat eller dryck för att kunna differentiera sig från sina konkurrenter. Andersson ser 

möjligheter i att bjuda hotellgäster på ett smakprov vid incheckningstid för att visa vad 

som erbjuds i restaurangen och på så sätt senare kunna stimulera smaksinnet. Radzi et 

al. (2014) styrker resonemanget och betonar att hotellets restaurang är en betydande del 

för att tillfredsställa smaksinnet. Gustafsson et al. (2014) bekräftar att det kan vara bra 

att låta kunder smaka på en produkt, eftersom denne kan utvärdera produkten efter sina 

egna smakpreferenser och underlätta för ett framtida köp. Bergvall betonar att vägen till 

nöjda gäster går genom det man stoppar i magen. Att vara informativ kring det hotellet 

erbjuder i matväg skapar enligt Fagberg en förutsättning för gäster att få en bra 

upplevelse. Men att erbjuda kaffe/te och något smått som frukt eller kaka, håller både 

Fagberg och Lindahl med om att hotell ska förse i lobbyn. Lindahl fortsätter med att de 

ibland anordnar gästkvällar, där smakprov på olika saker erbjuds och i sig skapar en 

oförväntad upplevelse. 

 

Gobé (2009) påpekar att mat och dryck kan skapa värde och positiva upplevelser för 

konsumenter som befinner sig i servicelandskapet en längre tid. Ivarsson påpekar att 

engagemang och spontanitet kan vara ett sätt att tillfredsställa smaksinnet, då anställda 

får möjlighet att agera på eget bevåg. Som exempel nämner han en anställd som på 

“lakritsens dag” sprang över till hemmakväll för att köpa lakrits och erbjuda gäster i 

lobbyn. Strandman belyser att deras bar finns i anknytning till lobbyn och det kan, i 

enlighet med Gobés (2009) teori, skapa ett värde och en positiv upplevelse eftersom 

dryck erbjuds. Även Ivarsson nämner vikten av baren i anslutning till lobbyn. 

Smaksinnet är svårt för hotell att stimulera i sin lobby men ger en ännu bättre 

upplevelse, vilket alla respondenter är eniga om. Vidlund är medveten om att det är en 

viktig del att kunna erbjuda sina gäster: 
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“Mat har blivit oerhört viktigt även för hotellen, för att kunna skapa 

helhetsupplevelsen” - Daniel Vidlund (2018-04-27) 

 

Gustafsson et al. (2014) påpekar att mer fokus bör ligga på att integrera smaksinnet i 

marknadsföringen. Fagberg ser det som en viktig aspekt att vara informativ till gästen 

om vad hotellet har att erbjuda i smak-väg. Företag bör absolut arbeta med att integrera 

fler sinnen, eftersom det enligt Lindström (2005) kan resultera i högre kundnöjdhet, 

vilket är något tjänsteföretag bör ta hänsyn till. 

 

4.2.6 ”Varför bara nå en tredjedel när man kan nå alla?” 

Om företag kombinerar mer än ett av de mänskliga sinnena kan individer enligt Hultén 

(2014) skapa en uppfattning kring omgivningen. Gustafsson et al. (2014) fortsätter med 

att företag med hjälp av sinnesstimuli kan skapa mervärde för gästen. Vidlund belyser 

att det är viktigt att knyta ihop sinnena på något sätt och därmed skapa en röd tråd som 

följer med hela vistelsen. Han fortsätter med att kombinationen av doft och smak hör 

ihop. Ska en kund lockas kring smaksinnet kommer doftstimuli samtidigt att stimuleras. 

Ingvarsson och Batarowicz bekräftar att det är viktigt att skapa en helhet och att det är 

viktigt att ta hänsyn till alla sinnen, det ena utesluter inte det andra. Det resonemanget 

stärks av Gustafsson et al. (2014), som belyser att fler sinnen bör inkluderas för att 

skapa en mer effektfull upplevelse. Vidare säger de att man kan tro att det visuella är det 

viktigaste men att det inte behöver vara så. Det bekräftar Helmefalk och Hultén (2017) 

som påstår att en miljö som är visuellt dominant bör designas med icke-visuella stimuli 

för att skapa en multisensorisk upplevelse och få konsumenter att känna en större 

attraktion genom de fem sinnena. I en lobby kan det visuella ses som dominant och 

därför bör icke-visuella stimuli med kongruens tillämpas för att förbättra atmosfären. 

Gobé (2009) är enig om att fokus bör ligga på att gestalta rätt sinne för rätt miljö. 

 

Andersson hävdar att om sinnesmarknadsföring ska tillämpas går det inte bara att 

fokusera på ett sinne. Istället bör alla människor och deras egenskaper täckas upp, då 

han anser att det är bättre att försöka nå alla genom att stimulera fler sinnen, än att bara 

nå en tredjedel. Lindström (2005) påpekar att en multisensorisk upplevelse får en direkt 

påverkan på konsumentens perception av kvaliteten. Det innebär att en multisensorisk 

upplevelse redan i lobbyn kan vara avgörande för vilken kvalitet vistelsen har för en 

hotellgäst. Strandman hävdar att det istället är viktigt med att en förändring sker 
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konstant i en lobby och att det inte finns något facit på vad som är rätt eller fel att 

kombinera. Han understryker att alla tycker olika och föredrar olika kombinationer. Den 

röda tråden nämner även Bergvall som förklarar att det ska finnas en röd tråd i allt dem 

gör. Andersson intygar att det är viktigt att följa en röd tråd när alla sinnen ska 

kombineras men att det är en utmaning eftersom alla individer gillar olika. Det gäller då 

att inte överbelasta sinnena: 

 

“Starka dofter och vissa ljud kan slå bakut om det träffar fel människa” - Patrik 

Andersson (2018-05-02) 

 

Det Andersson påstår stärks av Spence et al. (2014) som belyser att det finns en optimal 

nivå av stimuli som kan leda till positiva attityder och beteenden. Att använda flera 

touch points kan medföra en risk, vilket ligger i linje med det Andersson påstår. 

Däremot finns det anledning för hotell att jobba med en multisensorisk upplevelse i 

lobbyn, eftersom den optimala nivån kommer att ge positiva effekter. Mossberg (2015) 

bekräftar att upplevelserummet idag ger en mer känslomässig och fysiologisk påverkan 

som kan leda konsumenter i en önskad riktning. 

 

Syftet med multisensorisk marknadsföring är enligt Isacsson et al. (2009) att underhålla, 

utveckla samt fördjupa sin kundrelation och påstår att kunder kräver mer idag. Lyckas 

ett varumärke att förmedla emotionella värden leder det, enligt Gustafsson et al. (2014), 

till att kunder minns deras produkt eller tjänst bättre och skapar konkurrensfördelar. 

Enligt Strandman krävs det både engagemang och kapital för att tillfredsställa gästers 

behov och anser att, om det redan finns ett vinnande koncept, behövs det inte göras 

någon vidare förändring. Lindström (2005) fortsätter med att desto fler sensoriska 

stimuli som tillämpas, desto större sannolikhet är det att minnen skapas för en fångande 

kundupplevelse och starkare relation gentemot varumärket och kunden. Andersson 

instämmer med Lindström (2005) och påpekar att han tror på en kombination av många 

sinnen. 

 

Helmefalk och Hultén (2017) samt Krishna (2010) framhåller att kongruens bör ske 

mellan sinnena, det vill säga att passformen sinnena emellan är en viktig faktor att ta 

hänsyn till. Fagberg framhäver att det är viktigt att hotell kan kombinera sinnen på ett 

bra sätt samt att de som arbetar med det har känsla för det. Hon fortsätter med att belysa 
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vikten kring att känna av läget och anpassa sig, exempelvis om det är en större grupp 

gäster som kommer måste musiken sänkas för att kunna ge utrymme för andra 

sinnesstimuli. Lindahl instämmer och hävdar att om det som upplevs faller i gästens 

smak och preferenser kan det vara avgörande för om den återkommer. Vidare 

poängterar hon att hotell alltid vill överträffa gästens förväntningar, men att det är svårt, 

då förväntningar är olika från gäst till gäst. 

 

4.2.7 Att stärka varumärket med sinnen 

Det går enligt Mårtenson (2009) att förstärka konsumentens upplevelse genom en 

varumärkesupplevelse. Färger, dofter och andra liknande faktorer kan förstärka 

befintliga associationer till ett varumärke och därmed kan företag kontrollera kundens 

upplevelse. Det är något Vidlund påpekar, att exempelvis det visuella är lätt att koppla 

samman med ett varumärke genom igenkännande faktorer. Han nämner också hörseln: 

 

“Hörseln har en enormt stor betydelse för att bygga ett varumärke”- Daniel Vidlund 

(2018-04-27) 

 

Andersson nämner att en anledning till att hotell inte vågar att satsa helt på 

marknadsföring via sinnen kan vara för att det är svårt att mäta konkret vilket resultat 

det ger. Det finns ingen tydlig modell för hur det ska tillämpas på bästa sätt som andra 

marknadsföringsstrategier har. Däremot påpekar Mårtenson (2009) att ett stort och 

välkänt varumärke har lättare att förmedla sitt budskap via marknadskommunikation. 

Följaktligen finns det en möjlighet för hotell som tillhör en större hotellkedja att 

implementera mer sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby, eftersom budskapet 

lättare kommer att nå fram. 

 

Varumärkesimage är enligt Kapferer (2012) hur konsumenter uppfattar de signaler ett 

företag sänder ut via sin tjänst. Strandman nämner att det är möjligt att stärka ett 

varumärke genom sinnesintryck och nämner som exempel ett att tema kan förknippas 

med en viss doft. Keller (1993) beskriver att varumärkesimage är de associationer en 

konsument kommer ihåg av ett varumärke, exempelvis en upplevelse. Att då koppla 

samman ett sinne med lobbyn för att skapa en upplevelse kan bidra till att ett hotell får 

en starkare varumärkesimage: 
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“ Om sinnesmarknadsföring skulle vara ett typ av verktyg i en stor verktygslåda, skulle 

jag jag kunna se det som väldigt användbart” - Patrik Andersson (2018-05-02) 

 

Det kan i sin tur resultera i att ett hotell får en högre konkurrenskraftighet, i enlighet 

med Nandan (2005), som bekräftar att varumärkesimage är sättet ett varumärke 

positionerar sig på. Keller (1993) kan användas för att styrka det resonemanget i sin 

teori om att en positiv varumärkesimage ökar sannolikheten för att samma varumärke 

väljs igen. Andersson påpekar att en bättre hotellupplevelse kan leda till att samma gäst 

väljer att boka sin vistelse hos samma varumärke nästa gång. Eftersom 

hotellupplevelsen tar sin början i lobbyn bör åtgärder vidtas redan där för att stärka 

varumärkesimagen. Det är viktigt att sinnesupplevelsen i lobbyn då stämmer överens 

med hur företaget beskriver sitt varumärke, för att enligt Hammond (2008) få 

konkurrensfördelar av det. 

 

Fagberg betonar att musik kan användas för att gästen ska associera ett speciellt sinne 

till varumärket. Srivastava (2011) förklarar vikten av olika associationer och att dem bör 

representera det varumärket står för och lovar sina konsumenter. Ett varumärkes 

identitet är viktigt eftersom den enligt Kapferer (2012) uttrycker varumärkets 

karaktärsdrag. Nandan (2005) bedömer att kongruensen mellan identitet och image är 

avgörande för att varumärke ska vara och förbli starkt på marknaden. Att förbättra 

varumärkesimagen med själv av sinnesorienterad marknadsföring innebär alltså att 

varumärkets identitet också behöver förändras. Nandan (2005) belyser vidare att när 

identitet och image inte är synkande kommer konsumenten att gå vidare till ett annat 

varumärke. Det gör det väldigt viktigt för hotell eftersom konkurrensen, som tidigare 

nämnt, är väldigt påtaglig. Andersson redogör att det krävs en röd tråd för att koppla 

samman ett varumärke med ett sinne, men att det ändå är möjligt. Det är svårt för ett 

varumärke med fler olika koncept att skapa en trovärdig image, istället är det bättre att 

fokusera på en del, exempelvis upplevelse, nämner Park et al. (1986). 

 

Mårtenson (2009) förklarar differentieringsfasen som den fas där ett varumärke försöker 

positionera sig på marknaden genom att differentiera sig från sina konkurrenter. 

Andersson påpekar att sinnesmarknadsföring är en strategi många kanske använder sig 

av fast de inte riktigt är medvetna om det. Ett sätt för ett varumärke att differentiera sig 

från sina konkurrenter skulle därför kunna vara att strategiskt utföra en plan för hur 
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sinnesmarknadsföring ska tillämpas i hotellobbyn, för att skapa en upplevelse för gästen 

som den inte har tillgång till någon annanstans. Kotler och Keller (2016) nämner att ett 

varumärke bör vara emotionellt tilltalande för konsumenten och att det därför är viktigt 

att skapa relationer till sina kunder och differentiera sig gentemot sina konkurrenter. 

Lindahl påpekar att associationer är väldigt individuella och att personliga minnen till 

respektive sinne avgör vad det associeras till. 
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5 Slutsats 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser undertecknande har kommit 

fram till. Inledningsvis besvaras studiens forskningsfrågor och därefter syfte. 

Avslutningsvis nämns avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning. 

 

Vårt syfte, att klargöra på vilka sätt hotell kan tillämpa sinnesorienterad 

marknadsföring i sin lobby för att förbättra sina gästers upplevelse och därmed stärka 

sin position på marknaden, har varit studiens utgångspunkt. För att bryta ned syftet i 

mindre beståndsdelar valde vi också att utforma två forskningsfrågor kring vilken roll 

sinnesmarknadsföring spelar i en hotellobby. I följande kapitel kommer vi att besvara 

först våra forskningsfrågor och sedan syftet med studien. 

 

5.1 Svar på våra forskningsfrågor 

Nedan presenteras svar på våra två forskningsfrågor: 

• Vilken betydelse har ett första intryck i en lobby och hur kan det påverkas av 

sinnesorienterad marknadsföring? 

Vi vill poängtera att vi inte har gjort en kvantitativ studie och att det därför inte går att 

generalisera resultat men vi vill däremot uppmärksamma vissa tendenser när det 

kommer till ett första intryck. De tendenser som framgår är att det första intrycket har en 

väldigt stor betydelse och kommer spegla resterande delar av vistelsen, att 

frontpersonalens bemötande är viktig och att det visuella som uppfattas spelar en stor 

roll för det första intrycket.  

Parallellt har det framkommit inslag i vår studie som inte karakteriseras av nämnda 

tendenser. Vi har bland annat noterat att det finns skillnader i åsikter kring hur lobbyn 

bör vara utformad för att förbättra ett första intryck. Respondenternas åsikter skiljer sig 

främst åt i vilken placering en reception bör ha, om den ska vara det första gästen ser 

eller om den ska ligga i skymundan. Det tolkar vi som att det finns 

meningsskiljaktigheter i om receptionen ska stå för det första intrycket eller om 

atmosfären i sig ska göra det. Vårt resonemang är att en reception som inte blir det 

första gästen ser kommer att tillåta det första intrycket att bestå av sinnesstimuli istället 

för praktisk nytta, vilket vi förespråkar. 
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En annan intressant aspekt som framgått och skiljer sig från tendenserna är att det kan 

vara en svaghet att utgå från att visuella stimuli är viktigare än andra. Det av den 

orsaken att en miljö som är visuellt dominant bör designas med icke-visuella stimuli för 

att uppnå en multisensorisk upplevelse. Vi har således uppmärksammat en ovanlig åsikt, 

nämligen att hörseln är det viktigaste sinnet att stimulera i en hotellobby. Det har 

framkommit att det en gäst hör kan vara helt avgörande för hur atmosfären i lobbyn 

uppfattas, vilket kan påverka det första intrycket. Vi finner den aspekten intressant, 

eftersom den skiljer sig från majoriteten av de åsikter vi uppmärksammat. Ett annat 

intressant resonemang att lyfta fram, avseende hörseln, är att individer idag är vana vid 

att ha brus omkring sig och vill befinna sig i en kontext med andra. Vi tolkar det som att 

det ibland inte är nödvändigt att helt försöka eliminera ljud som kan uppfattas störande, 

eftersom det kan vara tillfredsställande för enskilda individers behov. 

 

Några respondenter är eniga om att en så simpel sak som ett fräscht doftande 

rengöringsmedel kan vara helt avgörande för vilket första intryck en gäst får. En annan 

doft som kan ge det första intrycket en positiv klang, är den doft som uppstår vid 

avbakning av bröd. Det är något flera respondenter är överens om, vilket vi tolkar som 

en viktig del för de hotell som vill förmedla känslan av att vara “hemma”. En doft av 

lavendel kan användas för att ge ett bättre första intryck och få gästerna att stanna kvar 

längre i lobbyn. Det har dock framgått att doften av lavendel lätt kan uppfattas som för 

stark, vilket är viktigt att ha i åtanke. 

 

Det har framgått att möbleringen i lobbyn har en stor betydelse för känselsinnet, 

eftersom lobbyn är en samlingsplats där många sitter och väntar. Vi tolkar det som att 

en bekväm möbel i lobbyn kan ge ett bättre första intryck, i det sammanhang där gäster 

exempelvis behöver sitta och vänta på incheckning. Vi har noterat att smak ses som ett 

svårare sinne att stimulera i en lobby. Ett flertal av respondenterna var eniga om att det 

är svårt att stimulera smaksinnet men hävdar att det tydligt bör framgå vad gästen kan 

förvänta sig i mat- och dryckesväg i restaurangen. Dock anser vi att smaksinnet bör 

stimuleras redan i lobbyn för att förbättra gästens första intryck, eftersom mat och dryck 

kan skapa positiva upplevelser. 

 

Sammanfattningsvis har vi noterat att ett första intryck har en stor betydelse i vilken 

upplevelse en hotellgäst får. Vi vill därför poängtera att det är något hotellen bör 
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förbättra genom att använda sinnesorienterad marknadsföring. Ett uttryck vi har 

uppmärksammat är att hotellobbyn kan jämföras med en scen, där gäster ständigt iakttar 

omgivningen. Att använda olika stimuli kommer resultera i att gästen upplever 

servicemiljön och det första intrycket mer tilltalande och kan därför få en mer positiv 

inställning till hela vistelsen. 

 

• Hur kan en mer positiv kundupplevelse i lobbyn, via sinnesorienterad 

marknadsföring, vara stärkande för ett hotells varumärke? 

Vi har uppmärksammat vissa tendenser relaterade till varumärke. De tendenser vi sett är 

att ett varumärke är oerhört viktigt att tillhöra för att få en starkare position på 

marknaden och varumärket öppnar upp för möjligheter att tillämpa ett 

upplevelsekoncept. 

  

Något påfallande vi upptäckt är att få respondenter insett möjligheterna med att stärka 

ett varumärke med hjälp av en sinnesupplevelse i en hotellobby. Det har från teorin 

framgått, av bland annat Nandan (2005), att ett varumärke med ett upplevelsekoncept 

behöver tillfredsställa konsumentens behov av stimulans och variation. Eftersom hotell 

har frångått att enbart vara en tjänst som erbjuder en sovplats och istället blivit mer och 

mer upplevelserelaterade är det viktigt för varumärkena på marknaden att tillämpa ett 

upplevelsekoncept. Vi ser således ett samband mellan kundens upplevelse och 

varumärket. Därmed tolkar vi det som att det är möjligt för hotell att stärka varumärket 

med en sinnesupplevelse och likaledes sin position på marknaden gentemot 

konkurrenter. 

 

Det har framgått från olika respondenter att det finns möjlighet för hotell att koppla ihop 

sitt varumärke med olika sinnesstimuli. Vi ser likheter i några av respondenternas svar, 

där de anser att till exempel doft är möjligt för gäster att få med sig hem för att bli 

påminda om sin vistelse. Även hörseln är ett sinne som framhålls starkt att koppla ihop 

med ett varumärke. Det har betonats att en melodi kan skapa konkurrensfördelar som 

medvetet eller omedvetet kan påverka konsumenter till framtida konsumtion, men även 

företags varumärkesimage. Det finns teori som stödjer resonemanget om att färger, 

dofter och andra stimuli kan stärka ett varumärke. Det har oväntat påvisats att det kan 

finnas en rädsla i att använda just sinnesmarknadsföring som strategi, eftersom det är 

svårt att konkret mäta resultatet. Vi kan konstatera att det finns en medvetenhet kring att 
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ett varumärke går att koppla ihop med olika sinnen, men att det krävs mer förståelse för 

hur det går att tillämpa i en hotellobby för att den rädsla och osäkerhet som finns ska 

kunna elimineras. 

 

Det som frångår vårt resonemang är dock att kopplingen mellan olika sinnesstimuli och 

varumärke inte direkt går att koppla till upplevelsen en gäst får i lobbyn. Därför är det 

viktigt att ytterligare klargöra aspekten av hur en positiv upplevelse, som skapas genom 

sinnesstimuli, stärker varumärket. Det framgår i vår analys att verksamheten ska 

genomsyra hela servicelandskapet för att skapa en så bra upplevelse som möjligt. Därför 

är det viktigt att beakta att sinnesstimuli inte endast kan användas i lobbyn, utan att det 

måste finnas en strategisk plan för hela hotellets servicelandskap. Att skapa en positiv 

upplevelse redan i lobbyn gör dock, som tidigare nämnt, att det första intrycket 

förbättras. Det visar sig tydligt i ett par av respondenternas svar att gäster har koll på 

vilka rättigheter de har och att förväntningar skapas utifrån det. Om atmosfären i en 

lobby är tilltalande kan gästens förväntningar överträffas och upplevelsen bli mer 

positiv, vilket kommer att stärka både varumärkets image, likaledes dess position på 

marknaden. 

 

5.2 Svar på vårt syfte 

Återigen vill vi redogöra studiens syfte; att klargöra på vilka sätt hotell kan tillämpa 

sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby för att förbättra sina gästers upplevelse 

och därmed stärka sin position på marknaden. Syftet ämnas att besvaras nedan. 

 

Vi har, som tidigare nämnt, sett ett mönster i att många anser att det visuella sinnet är 

viktigt att tillfredsställa. Att skapa en tilltalande lobby genom att arbeta med visuella 

stimuli tolkar vi därför som en viktig aspekt. Det framgår att färger, ljussättning och 

design är de element som bör användas på rätt sätt för att skapa en visuellt tilltalande 

lobby. För hörselsinnet har vi noterat att auditiva stimuli är en viktig faktor och behöver 

vara anpassad efter vilken tid det är på dygnet.  Flera av respondenterna är eniga om att 

musik bör användas för att förmedla en positiv sinnesstämning. En intressant åsikt är att 

heltäckningsmatta kan användas som ett verktyg för att reducera oönskade ljud, när 

akustiken i lobbyn behöver dämpas. Vi tolkar det som att hotell bör överväga val av 

material i lobbyn och anpassa det efter lobbyns storlek, för att kunna tillfredsställa 

gästernas hörselsinne på bästa sätt och skapa en behaglig atmosfär. 
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Vi har uppmärksammat att ett återkommande resonemang kring doft är fräschhet. De 

flesta respondenter anser att det bör finnas någon doft i lobbyn men tydliggör vikten av 

att det inte får lukta för starkt. Det har framkommit att artificiella dofter kan ses som 

mindre genuina och äkta, vilket är intressant och tänkvärt eftersom det frångår vissa 

teoretiska resonemang. Vi anser att det är en viktig aspekt att ta hänsyn till, eftersom 

flera av våra respondenter poängterar att en lobby ska kännas som “hemma”. Därför 

upplever vi att det finns både styrkor och svagheter med att förbättra det första intrycket 

med hjälp av doft, eftersom det framkommit att uppfattningen av doft är individuell. En 

annan intressant åsikt som framgått i studien är att ett smakprov av restaurangens mat 

skulle kunna erbjudas redan i lobbyn. Att tillfredsställa smaksinnet på det sättet skulle 

kunna ge gäster ett mer positivt första intryck och en bättre upplevelse. Ett fåtal 

respondenter nämner nämligen att ett smakprov kan leda till en oväntad upplevelse och 

överträffa de förväntningar en gäst har, som i sin tur förbättrar det första intrycket. 

 

Det taktila sinnet är något som vi noterat har blivit åsidosatt i jämförelse med andra 

sinnen. Många anser att det bör finnas bekväma möbler för att tillfredsställa 

känselsinnet men det läggs inte mycket mer vikt vid det än så. Teoretiskt sett, bland 

annat av Peck och Childers (2003), kan taktila stimuli vara ett sätt att nå konsumenter 

med ett större behov av att känna på saker. Det går att tolka som att taktila stimuli bör 

användas för att tilltala en större grupp av gäster. Däremot har det framkommit att 

känslan av att sitta på en möbel är extremt viktig när gästen befinner sig i en situation 

där väntetiden blir längre än väntat. Därför bör det finnas fler strategiska beslut bakom 

valet av exempelvis möblernas material och komfort. 

 

Vi har reflekterat över de olika åsikterna kring användandet av sinnesstimuli och 

upplever att alla sinnen är viktiga att stimulera, vilket stärker vårt resonemang kring att 

hotell bör tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby. Eftersom det 

framkommit olika åsikter kring vilket stimuli som är bäst anpassat för en hotellobby, ser 

vi att det ultimata framgångskonceptet istället är att kombinera flera sinnen för att skapa 

en tilltalande atmosfär. Det kan i sin tur leda till att gästen får en mer positiv upplevelse 

genom ett bättre första intryck och därmed en mer positiv inställning till varumärket. 

Vårt resonemang stöds av teori och respondenternas svar, där det har framgått att en 

kombination av sinnen kan användas för att förhöja gästens upplevelse och att ett sinne 
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inte utesluter ett annat. Ett annat slående inslag är att den röda tråden är en viktig faktor 

för en positiv upplevelse, vilket vi tolkar som att det finns en förståelse för vikten av 

kongruens mellan olika stimuli. Vi ser dock inte bara styrkor med att använda 

multisensorisk marknadsföring. Det framgår nämligen i studien att sinnen kan 

överbelastas av för många intryck, samtidigt som alla individer har olika preferenser på 

vilka kombinationer som uppskattas. Därför är det viktigt att strategiskt planera vilka 

stimuli som ska användas och i vilken kontext. 

 

Sammanfattningsvis är det följaktligen möjligt för hotell att stärka sin position på 

marknaden, genom att sträva efter att erbjuda sina gäster en multisensorisk 

sinnesupplevelse i lobbyn. Dels är det brukbart eftersom en tilltalande atmosfär och en 

förhöjd upplevelse i lobbyn, som utgör det första intrycket, kommer att bidra till att 

gästen får en bättre helhetsupplevelse. På så sätt kommer även andra delar i 

servicelandskapet att uppfattas mer positivt. Det är även användbart eftersom en 

förbättrad kundupplevelse stärker varumärket som i sin tur kan stärka företagets 

position gentemot sina konkurrenter. 

 

5.3 Praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 

Vi vill understryka att studien utan några större svårigheter skulle kunna överföras på 

andra områden inom tjänstesektorn. Tjänster med ett liknande servicelandskap som ett 

hotell, där det finns en plats som står för det första intrycket likt en lobby, kan använda 

studien för att ge sina kunder en mer positiv upplevelse och på så sätt differentiera sig 

från konkurrenter. 

 

Under studiens gång har vi träffat på ett antal intresseväckande element som kan leda 

till några intressanta praktiska implikationer för företag att ta del av och reflektera 

kring: 

• Det finns resultat i den här studien som visar att sinnesmarknadsföring har en 

positiv effekt på verksamheten. Av den orsaken bör rädslan för användandet av 

det elimineras. 

• Ett första intryck har stor betydelse för gästens helhetsupplevelse och därför bör 

hotellen aktivt arbeta med att förbättra det. 

• Gäster lämnar gärna sina åsikter, därför kan hotell införa i sina 

gästundersökningar vilken påverkan den atmosfäriska stimulin hade på 
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upplevelsen. På så sätt kommer också mer förståelse att skapas för vilka olika 

slags stimuli som är mest tilltalande. 

 

Det har framkommit under studiens gång och utifrån vår slutdiskussion att ett antal 

olika områden skulle kunna vara intressanta för vidare forskning. Förslagen nedan är 

ämnen vi anser inte är berörda och kan vara intressanta att undersöka: 

• Att tillföra sinnesorienterad marknadsföring har blivit allt mer aktuellt och av 

den anledningen anser vi att det skulle vara intressant att göra en experimentell 

studie där olika kombinationer av sinnen ställs mot varandra i en lobby. Det för 

att få fram den perfekta kombinationen av sinnesstimuli som bör användas. 

• En studie på hur sinnesmarknadsföring bör tillämpas på hotell ur ett 

kundperspektiv skulle kunna genomföras. Dels i hotellets lobby men även kring 

andra områden som hotellbranschen exponerar för sina gäster.  

 

 

Vi tackar för oss med följande ord: 

“The more positive the customer’s experience, the more likely he or she is willing to 

reuse the service.” - Burton et al. (2003) 
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