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SAMMANFATTNING 

 

Titel:  Den dynamiska hotellverksamheten som ett enat varumärke 

Författare:  Charlotte Malmberg och Emelie Löfqvist 

Handledare:   Leif Rytting 

Kurs: Kandidatuppsats 15hp i Företagsekonomi inriktning 

Marknadsföring. HT-11 Linnéuniversitetet. 

Nyckelord:  Varumärken, Servicelandskap, Service Management, Interaktioner 

och Möten. 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera och klargöra 

karaktäristiska drag i servicelandskap inom hotellsektorn och vilka 

faktorer i servicelandskapet som har en avgörande roll för 

varumärkesbyggande. Vidare är avsikten att studera på vilket sätt 

ledningen kan tillvarata servicelandskapet för att strategiskt bygga 

ett starkt varumärke. 

Forskningsfråga: Vilken betydelse har servicelandskap för varumärkesbyggande 

inom hotellsektorn?  

 

Metod: Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod som under arbetets gång kommit att anta en 

abduktiv ansats. Empirimaterialet har samlats in genom personliga 

intervjuer med respondenter besittande en betydelsefull kunskap 

för ämnet.  

 

Slutsatser:  De slutsatser vi har kommit fram till har baserats på de tendenser 

som visat sig tydliga i vår analys. Då vi inte haft för avsikt att 

generalisera har den kvalitativa metoden givit oss möjlighet till en 

djupare förståelse för ämnet och istället har vi kunnat urskilja 

framträdande aspekter. Den mänskliga faktorns betydelse, det 

fysiska rummets roll och vikten av att leverera en 

helhetsupplevelse av hotellverksamheter är återkommande element 

då ett varumärke ska upprättas. I det avslutande kapitlet återfinns 

våra personliga reflektioner, det är där våra röster ger sitt uttryck i 

ett ställningstagande. För att tydliggöra våra slutsatser har vi 

dessutom tagit fram en modell som illustrerar 

varumärkesbyggande inom hotellsektorn. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze and specify the characteristics of servicescapes in the 

hotel industry and its role when building a brand. Further, the aim is to put forward how 

Management in this sector strategically utilizes the location to manage the staff in order to 

help build a strong lasting brand. To fulfill our purpose we have targeted one overall question,  

- What purpose does servicescape have when building a solid brand name in the hotel 

sector? 

 

In today’s society brands play an integral part in influencing our buying behavior and are now 

considered to be a new business tool to communicate a business trough. Also services have 

become a widespread phenomenon, which is seen as a competitive tool not only for 

companies in the service sector. The literature regarding brands are more often using 

production companies as examples rather than service companies, which is why we found it 

interesting to make clear how service brands develop, keeping in mind the dynamics and 

intangible aspects. This study has been taking on a qualitative method as the idea was to gain 

a deeper understanding about the subject. The empirical material has been gathered from 

seven interviews with respondents holding important knowledge either about the hotel sector 

or brand management. The material has made out the basis for our analysis and final 

conclusion which you will find in the last chapters of this thesis.  

Keywords: Brands, Servicescape, Service Management, Interaction and Meetings. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitlet presenterar vi vårt forskningsområde där läsaren kommer att 

introduceras till de grundläggande begreppen för vår uppsats. Vår ambition är att ge en 

förståelse för den problematik som avhandlas i uppsatsen vilka slutligen framträder i form av 

syfte respektive forskningsfråga. 

1.1 Bakgrund 

Människan tar idag till sig varumärken som de vore självklara ingredienser i livet. De har fått 

en naturlig roll i vår vardag och påverkar oss i olika sammanhang. Enligt Kornberger (2010) 

är varumärken på en och samma gång det mest konstgjorda och den verkligaste kraften i 

samhället. Författaren vidhåller detta inte bara som en ny samling av företagsekonomiska 

verktyg utan ett nytt tankesätt som genomsyrar hela marknaden. Vissa varumärken, markerar 

Falonius (2010), tilltalar oss mer än andra och dessa har vi mer överseende med medan de vi 

värderar mindre enkelt går att byta ut. Att skapa varumärken kan ses som ett svar på det 

materiella samhälle som Kapferer (2010) framhäver att vi lever i. Författaren understryker att 

det blir allt viktigare för människor att tillföra mening till sin konsumtion. Kornberger (2010) 

markerar att den simpla ekvationen för varumärken är just en sammansättning av 

funktionalitet och mening betonar.  

 

Då vi människor idag påverkas påtagligt av varumärken blir det högst relevant att ta reda på 

vad det egentligen är. I litteraturen råder det dock delade meningar bland experter om hur ett 

varumärke ska definieras. Kapferer (2010) anser att det handlar om ett märke eller namn som 

utgörs av en samling associationer och relationer som mentalt byggts upp över en tid. Dessa 

märken influerar sedan köparen på olika vis. Hultén et al. (2008) hävdar att individer tar till 

sig varumärken och tolkar dessa på olika sätt; vissa blir en partner och andra en 

engångsföreteelse. Vid vissa tillfällen, menar författarna, att våra konsumtionsval helt enkelt 

är självklara. Utan djupare eftertanke konsumerar vi de varumärken vi känner igen sedan 

tidigare. Något som framhävs av Falonius (2010) är att ett varumärke handlar om 

förväntningar på vad ett företag kan erbjuda i form av upplevelser och fördelar, dessa 

existerar i individers medvetande och bidrar till ett mervärde. Varumärket blir på sådant vis så 

mycket mer än själva produkten och även om produkterna i sig byts ut lever ett starkt 

varumärke kvar likt en metafysisk representation (Falonius 2010). Vi frågar oss då vad som 

krävs av företag för att bli en del av kundens tillvaro. 
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På samma vis som varumärken kommit att bli angeläget för företag att arbeta med har även 

service kommit att få en betydande roll. Det påstås att Sverige och andra välutvecklade länder 

går alltmer mot ett så kallat tjänstesamhälle (Foretagsamheten 2011) . Även tjänsteekonomin 

är ett vanligt uttryck som enligt Echeverri och Edvardsson (2002) används av den orsaken att 

majoriteten av samhällets anställda arbetar med tjänsteproduktion. Detta gör att turismen blir 

central eftersom den beräknas sysselsätta flest människor i världen, mer än någon annan 

näring, den har dessutom en bättre regional spridning och gynnar därför inte bara storstäder 

utan även glesbygden (Björnelid 1995). Det finns enligt författaren tre viktiga förutsättningar 

för att turism överhuvudtaget ska kunna uppstå; först och främst en attraktion som drar till sig 

resande, sedan någon form av transport för att resenären ska kunna ta sig dit och slutligen logi 

och kost för att kunna stanna på platsen. Page och Connell (2006) markerar att boendesektorn 

inte kan separeras från turismsektorn eftersom det är ett nyckelelement för ekonomin och är 

sammanlänkad till destinationens image och koncept.  

 

Echeverri och Edvardsson (2002) markerar att service inte enbart gäller den privata och 

offentliga tjänstesektorn utan är ett dominerande inslag även i tillverkande företag som idag 

utgörs av ett flertal tjänsteaktiviteter. Nguyen (2006) förklarar att produktionen och 

konsumtionen av tjänsten sker simultant i ett fysiskt rum som skapas och kontrolleras av 

företaget. Bitner kom att bli först med att introducera termen Servicelandskap år 1992. Teorin 

om servicelandskapet är enligt Grönroos (2009) framtagen från att serviceprocessen utspelar 

sig där och omsluts av ett landskap. Det går att urskilja ett åtskilligt antal servicelandskap i 

samhället och deras roll för företag och kund är därför intressant att uppmärksamma.  

Moorthi (2002) betonar det faktum att det idag finns en mängd teorier om 

tjänstemarknadsföring men att denna litteratur är begränsad och utelämnar tjänster som 

varumärken. Om nyckeln till överlevnad är ett starkt varumärke som skapar trovärdighet och 

legitimitet för organisationen, som Kornberger (2010) påstår, är det förvånansvärt att 

litteraturen mestadels endast är riktad mot tillverkande företag och sällan mot tjänsteföretag. 

Detta är intressant med tanke på tjänsters utbredning i samhället och att många framgångsrika 

varumärken skapats inom servicesektorn. Det faktum att en tjänst är immateriell och levereras 

i möten mellan människor väcker en nyfikenhet och förundran av hur varumärkesskapande 

inom servicesektorn artar sig. Då det inte finns någon materiell vara att exponera ser vi att 

andra faktorer blir viktiga. De faktorer som tillsammans bidrar till serviceupplevelsen kan i 

högsta grad påvisas som aktuella i detta sammanhang, det vill säga de faktorer som präglar 
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servicelandskapet. För att få en tydligare förståelse för ämnet fokuseras denna studie på 

hotellsektorn, vilket är en typisk servicesektor.  

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare påpekats har varumärken blivit en stor del av människors liv, det blir då 

intressant att lyfta fram vad varumärken egentligen gör för företag och den enskilda individen. 

Keller (2008), Kornberger (2010) och Kapferer (2010) påtalar att i den komplexa värld som 

råder, där mängder av val förväntas bli gjorda, kan ett starkt varumärke vara till hjälp för att 

skilja en vara från en annan. För att bli ett igenkännande varumärke gäller det enligt Hultén et 

al. (2008) för företag att tränga igenom det enorma varumärkesbrus som råder på marknaden 

idag och nå kunden på ett djupare plan. Det företag som lyckats bäst i världen med detta är 

enligt Melin (1999) Coca Cola, som värderas till cirka 700 miljarder kronor. Även om 

intresset för varumärken är stort idag finns det enligt författaren endast ett fåtal företag som 

kan redogöra för varför det egna varumärket är unikt och vad det står för.  

 

Det kan framstå som något förenklat när Kapferer (2010) påtalar att ett varumärkes enda 

uppgift är att växa sig starkt, medan det på samma gång vidhåller sitt rykte. Dock poängterar 

författaren att varumärkesstrategi inte handlar om hur ett varumärke är designat utan snarare 

vilka värden det ska förmedla genom företagets produkter. Dessa värden menar författaren 

kommer sedan starkt influera hela företagets funktionalitet. Detta stödjer även Kornberger 

(2010) som understryker att ett varumärke påverkar allt inom organisationen; kommunikation, 

identitet och dess kultur. Detta är en intressant aspekt i den bemärkelsen att ett varumärke 

verkar nå mångt och mycket, men är svårt att konkret beskriva. Vidare poängterar Kornberger 

(2010) att detta inte bara gäller företag utan varumärken skapar även en mening i kundens liv. 

Om kunden känner till ett varumärke och dess kvalitet krävs mindre tid att fundera och samla 

information eftersom en uppfattning redan skapats från tidigare köp (Keller 2008). Vi ser då 

en naturlig koppling till det Kornberger (2010) framhäver; att varumärken fungerar som en 

länk mellan samhälle, företag och individer.  

 

Vad som blir intressant är då hur företag lyckas kommunicera rätt bild av sitt varumärke och 

om de över huvudtaget lyckas nå de önskvärda med tanke på det Keller (2008) markerar. 

Författaren förklarar att även då teknologin och internets utveckling har gjort det lättare för 

företag att interagera med sina kunder idag, har det på samma gång blivit svårare för företag 

att kontrollera vilken information som når ut till kunden. Vidare menar författaren att kunden 
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nu för tiden själv väljer vilken information den är intresserad av att ta till sig. Grönroos och 

Lindberg-Repo (2004) hävdar att det nya interaktiva sättet att kommunicera med hjälp av 

informationsteknologins utveckling har förändrat kunders beteende, kunder kan nu ta del av 

tvåvägskommunikationen vilket ger de mer makt och ställer högre krav på företagen. Ett 

varumärke anses vara ägt och kontrollerat av företaget självt men vid interaktion med kunder 

riskerar det att tappa den mening företaget önskar att förmedla (Kornberger 2010). Det 

intresserar oss hur företag förhåller sig till det faktum att kunden får ett slags inflytande över 

varumärkets mening. Inom tjänstesektorn är kunden enligt Grönroos (2009) en intressant 

medaktör, där den är med och producerar sin egen upplevelse. Vi ställer oss frågande till om 

kunden är lika aktiv i varumärkesbyggandet.  

 

Inom hotellsektorn kan kunden i allra högsta grad ses som en medaktör, förutom detta påtalar 

Grönroos (2007) att tjänster även präglas av processer som består av en rad aktiviteter där 

tjänsten produceras och konsumeras samtidigt. Hotell är en verksamhet där det fysiska 

rummet har en klar betydelse. Bitner (1992) påpekar att den fysiska omgivningen har en 

övervägande påverkan på serviceupplevelsen men fungerar även som en indikator för kunden 

innan den tar del av servicen och ger en uppfattning om servicekvalitén. Den service som 

hotell erbjuder kan enligt Page och Connell (2006) delas in i materiella attribut så som rum 

men även immateriella så som rummets atmosfär vilka tillsammans skapar gästens 

upplevelse. Enligt Wilson et al. (2008) har fysiska element en stor betydelse för hur vi 

upplever en tjänst och förklarar att vissa tjänster är mer beroende av dessa i servicelandskapet 

än andra. Ett hotell är beroende av fysiska element i högsta grad eftersom själva kärntjänsten 

är att erbjuda ett inbjudande rum och en skön säng att sova i.  

 

I samband med att materiella och immateriella aspekter framhävs vill vi lyfta fram något som 

hävdas av Wakefield och Blodgett (1999). Författarna menar att trots att det kan verka som att 

de olika elementen fungerar som självständiga delar, kan serviceelementen förbättra eller 

försämra upplevelsen kunden skapat sig utifrån den konkreta, fysiska miljön. Grönroos (2009) 

fyller i att på samma vis som den fysiska miljön påverkar människorna i rummet, påverkar 

även människorna miljön med sin närvaro och sitt beteende. De anställda och kunderna 

integrerar på så vis inte bara med varandra utan också med den fysiska omgivningen. Bitner 

(1992) understryker att både gäster och anställda inte bara påverkas kognitivt, utan också 

emotionellt och psykologiskt av miljön i servicelandskapet, detta påverkar sedan deras 

beteenden och de sociala interaktionerna. Alla dessa sociala och fysiska interaktioner bidrar 
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sedan enligt Grönroos (2009) till de anställdas välmående och motivation samt till kundens 

slutliga uppfattning.  Det förekommer delade meningar om människan ska inkluderas i 

servicelandskapet, Bitner väljer att utesluta den mänskliga faktorn medan Ezhe och Harris 

(2008) väljer att inkludera dessa för att få en djupare och mer konceptuell förståelse för 

servicelandskapets dynamik. I vår mening är individen en stor del av vad som sker i 

servicelandskapet och utan denne kommer sannolikt inte varumärkesbyggande inom 

servicesektorn kunna studeras.  

 

Grönroos (2007) framhäver att forskningen kring varumärkesbyggande inom 

tjänsteverksamheter precis har tagit fart. Enligt Kapferer (2010) har vissa servicesektorer 

precis introducerats till detta arbetssätt. Författaren påtalar vidare att vissa företag inte anser 

sig vara en del av varumärkeseran än och vissa har precis förstått att de är det. Författare som 

Keller (2008) framhäver dock att de mest framgångsrika varumärkena idag har utvecklats 

inom servicesektorn. Hilton anses vara det mest kända varumärket inom hotellsektorn och står 

för det mest eleganta och frammåttänkande företaget samt är en global ledare inom sektorn 

(Hilton 2011). Generellt inom service är den personliga upplevelsen central. Relevant att 

uppmärksamma är även att hotellsektorn präglas av en mycket påtalig frontlinje som ansvarar 

för leveransen av tjänsten, detta kan vara en av kanalerna ett varumärke kan ge sig ett uttryck 

genom. Det blir då väsentligt att lyfta fram det faktum att en tjänst inte går att planeras i detalj 

i förväg vilket gör att det inte kan utformas lika för alla kunder, därmed är tjänsten enligt 

Aronsson och Tengling (2003) i allra högsta grad en heterogen produkt. Bara det faktum att 

en hotellreceptionist möter ett ofantligt antal gäster dagligen där alla möten skiljer sig från 

varandra gör ett varumärkestänk inom servicesektorn i allmänhet och hotellsektorn i 

synnerhet en aning komplext.  

1.3 Problemformulering 

Det går inte att undgå det faktum att vårt samhälle påtagligt präglas av varumärken. Dessa har 

kommit att spela en avgörande roll inte bara för företag och deras arbete med att differentiera 

sig, utan även för oss individer. Köpvalen blir allt fler och därför söker vi varumärken som 

ger oss positiva känslor och ett slags mervärde och som kan hjälpa oss då vi står inför val. 

Trots deras viktiga roll i samhället har varumärken tenderats att ligga närmare till hands för 

tillverkande företag i litteraturen. Vad som fångar vårt intresse är det faktum att vi lever i ett 

servicesamhälle där tjänster av dynamisk karaktär finns naturligt runtom oss. Tjänster 

levereras och tas emot av människor i ett servicelandskap som präglas av både immateriella 
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och materiella element, vilket gör att vi ställer oss frågande till hur ett varumärke kan få ett 

enat uttryck i detta sammanhang. Genom att lägga fokus på hotell, vilka utgör en traditionell 

del inom servicesektorn, åsyftar vi att kunna tydliggöra hur ett varumärke inom denna sektor 

kan skapas och hållas starkt. Centralt i vår studie blir istället det som präglar och sker i 

servicelandskapet, däribland mötet mellan anställd och kund. Framhävas bör att studien avser 

de hotellverksamheter som präglas av servicelandskap med många möjligheter och med en 

påtaglig frontlinje. Baserat på detta har vi kommit fram till följande forskningsfråga;  

 

 Vilken betydelse har servicelandskap för varumärkesbyggande inom hotellsektorn?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och klargöra karaktäristiska drag i servicelandskap 

inom hotellsektorn och vilka faktorer i servicelandskapet som har en avgörande roll för 

varumärkesbyggande. Vidare är avsikten att studera på vilket sätt ledningen kan tillvarata 

servicelandskapet för att strategiskt bygga ett starkt varumärke. 

1.5 Avgränsningar och förtydligande  

Vi har för denna uppsats valt att avgränsa arbetet till hotellsektorn i Sverige och vill nedan 

presentera några av de begrepp som kontinuerligt används i uppsatsen.  Det finns anledning 

att tydliggöra orden varumärkesskapande och varumärkesbyggande vilka synonymt används i 

uppsatsen. Vi har försökt genomgående att skriva ur ett företagsperspektiv och därför inte haft 

för avsikt att lägga tyngd på att skildra konsumentens upplevelse. Vi vill uppmärksamma 

läsaren att när vi använder oss av ordet produkt avser vi antingen tjänster och varor eller 

endast tjänster. Det förekommer diskussioner angående fysiska varor var vi i det avseendet 

endast använder oss av ordet vara och aldrig ordet produkt. Det bör även tydiggöras att när vi 

använder oss av begreppet servicelandskap inkluderar vi människor. Vi vill återigen påpeka 

vår medvetenhet angående den generalisering av hotell som kommer att visa sig i uppsatsen. 

För att tydliggöra har vi valt att koncentrera studien till fyrstjärniga hotell med en stark 

position på marknaden därmed exkluderar vi andra mindre hotellverksamheter vilka inte 

erbjuder lika många möjligheter i servicelandskapet. Uppsatsens slutsatser kommer därför inte 

vara applicerbara på alla hotellverksamheter.     
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2. Hotellsektorn 

I kommande kapitel avser vi introducera läsaren till hotellsektorn vilken vi tidigt vill att 

läsaren ska ta del av. Vi har utgått från att det redan finns en grundförståelse för sektorns roll 

i samhället men vill trots detta framhäva dess ursprung och framväxt för att göra läsningen 

mer intressant. 

Det var på 1830-talet som de moderna hotellanläggningarna först öppnades i Stockholm, 

därefter byggdes hotell vid järnvägsknutpunkter och på industriorter (Aronsson & Tengling 

2003). Vidare förklarar författarna att när antalet bilar ökade under 1960-talet byggdes även 

motorhotell (motell) längs de mer trafikerade vägarna och i slutet av 1980-talet började även 

budgethotell och lågpriskedjor som exempelvis Good Morning Hotels att breda ut sig. Det 

finns idag, bortsett från Bed & Breakfast och Hostels, drygt 550 000 Hotell i världen (Quora 

2011). Hotellsektorn utgörs av en stor grupp företag enligt Aronsson och Tengling (2003) 

som poängterar att det finns cirka 1 500 hotell med 80 000 rum bara i Sverige. Ett hotell 

spelar en stor roll för samhället och gynnar landets ekonomi, dessutom erbjuder sektorn 

tusentals jobb (Medlik & Innegram 2000, Page & Connell 2006). En närmare siffra på hur 

många personer sektorn uppskattas sysselsätta i Sverige är enligt Aronsson och Tengling 

(2003) cirka 25 000 personer.  

Page och Connell (2006) framhåller att globalt sett består den största delen av sektorn av 

mindre familjeägda hotell, men den hårdnade konkurrensen och tillkomsten av större 

hotellkedjor har tvingat bort många små aktörer. Författarna menar vidare, att de mindre 

hotellen även möter annan konkurrens, så som billiga semesterpaketerbjudanden och andra 

produkter som kryssningar och bilsemestrar etcetera. De flesta mindre familjeägda hotellen 

som överlevt har gjort det på grund av att de lyckats utveckla distinkta nischer (Page & 

Connell 2006). Detta är även fallet i Sverige där de flesta hotellen är små men trots det är det 

ändå de stora hotellkedjorna som dominerar (Björnelid 1995, Medlik & Ingram 2000). 

Hotellkedjorna kan vara placerade i samma land, eller i olika länder med andra faktorer som 

håller de samman (Medlik & Ingram 2000). Författarna betonar att dessa har 

marknadsföringsekonomiska fördelar eftersom de kan skapa en gemensam image, ett 

gemensamt namn och standardiserade tjänster. Sälj- och PR-avdelningar inom hotellkedjor 

har en stor fördel eftersom de säljer ett koncept utifrån flera olika hotell och inte ett 

individuellt hotell (Medlik & Ingram 2000). Varje hotell som ingår i kedjan kan dessutom 

enligt författarna marknadsföra sig själva. Page och Connell (2006) understryker att som svar 

på denna frammarsch av hotellkedjor har många mindre oberoende hotell gått samman och 
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bildat konsortier för att kunna vara med i konkurrensen. Ett samarbete mellan dessa frivilliga 

kedjor gör att de kan utnyttja stordriftsfördelar och erhålla fördelar från nationell och 

internationell marknadsföring samt bulkprisavdrag (Page & Connell 2006, Aronsson & 

Tengling 2003). Exempel på detta är enligt författarna Sweden Hotels och Best Western 

Hotels. Det finns många olika typer av hotell enligt Medlik och Ingram (2000) som framhåller 

lyx-, rekreation-, affärs- och transithotell som några. Det finns därmed också flera olika 

standarders på hotellen. Medlik och Ingram (2000) vidhåller att ett hotells framgång beror på 

hur väl de anställda har behandlat gästerna som önskat någon form av service. Författarna 

menar att ett hotells primära uppgift är att hushålla och förse de gäster som är iväg från sitt 

eget hem med nödvändigheter. Övriga funktioner kan ses som kompletterande tjänster hävdar 

författarna, exempelvis kan hotell vara en anläggning för möten och konferenser, rekreation 

där de erbjuder sina gäster en SPA avdelning, det kan även finnas plats för underhållning, 

restauranger och barer. Medlik och Ingram (2000) framhåller att det krävs många olika 

element för att lyckas skapa ett helhetskoncept. Dessa kringtjänster erbjuds inte bara hotellets 

gäster påpekar författarna, utan som även lokalbefolkningen i staden kan ta del av. 

Det finns enligt Medlik och Ingram (2000) olika kriterier för hur ett hotell ska kategoriseras 

och faktorer som då spelar in är bland annat; lokalisering, positionering, ledning, ägarskap, 

storlek, transport och licenser.  Page och Connell (2006) förklarar att ägarskap gällande hotell 

är en komplex arena och kan delas in i tre former: hotell som ägs och drivs av hotellföretag 

under sina egna namn, hotell som är ett franchiseföretag och verkar under ett välkänt namn, 

samt hotell som upprättats på vägnar av en ägare, som exempelvis Hilton och Marriott. 

Medlik och Ingram (2000) förklarar att hotellets läge geografiskt sett har en stor betydelse om 

det ligger centralt eller utanför centrum. Image, den uppfattning som gästerna har om hotellet, 

är ytterligare en viktig del. Även hotellets priser och lokaler är andra faktorer som också de 

spelar stor roll. Viktigt är även att hotellet inte erbjuder alla tjänster till alla gäster, varje 

hotell måste uppnå en balans där de vet vad de erhåller och vilka kunder de har möjlighet att 

nå (Medlik & Ingram 2000). Författarna understryker dock att vissa faktorer kan spela mer 

eller mindre roll beroende på person, en som anser att hotellets läge är högst centralt kanske å 

andra sidan kan ha överseende med att receptionen endast är öppen i tolv timmar om dagen. 

Figur 1 nedan speglar det totala hotellkonceptet.  
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De faktorer som framför allt spelar in är hotellets läge, service, image och faciliteter vilka 

enligt Medlik och Ingram (2000) kan delas in i olika delar utefter kundens behov. Hotellets 

gäster kan enligt författarna även de bli indelade i olika grupper baserade på ändamål och 

behov för hotellvistelsen; affärs- eller semesterresenärer, är de stora målgrupperna som 

präglar denna sektor.  
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3. Metod  

I följande kapitel avser vi beskriva och motivera det tillvägagångssätt vi valt att använda i 

denna uppsats. Kapitlet behandlar metodval, informationsinsamling, uppsatsens validitet 

samt en beskrivning av den kunskapsprocess och forskningsansats uppsatsen inneburit. 

Avslutningsvis vill vi framhäva den metodkritik och vårt kritiska ställningstagande till de 

metodval vi valt, som vi inkluderat mer eller mindre i alla stycken och därför valt att inte ha 

en egen rubrik för detta.   

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Grønmo (2006) poängterar att det finns två olika forskningsmetoder att tillämpa vid 

vetenskapliga undersökningar; den kvalitativa och den kvantitativa. Den kvalitativa 

forskningsmetoden ställs ofta i motsats till den kvantitativa för att kunna förklara vilken som 

lämpar sig bäst i det enskilda fallet (Repstad 2007). Bryman (2011) påpekar den avgörande 

skillnaden mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden som är att den kvalitativa 

metoden till största del utgår från ord istället för siffror som den kvantitativa metoden gör. 

Merriam (2009) indikerar att kvalitativa studier används för att ta reda på hur människor 

tolkar upplevelser, hur de bygger upp sin värld och vad de värdesätter i sina liv. Även Repstad 

(2007) framhåller att det handlar om att karaktärisera verkligheten där framträdande drag och 

egenskaper definieras. Ett särpräglat drag utifrån en kvalitativ forskningsmetod är enligt 

Creswell (2009) att forskaren vanligtvis utgår från flera olika källor, så som intervjuer och 

observationer, istället för att förlita sig endast på en källa.  

 

I vår uppsats kommer en kvalitativ metod tillämpas då fokus ligger på att skapa en grundlig 

och djup förståelse för varumärkesskapande inom hotellsektorn. Vi håller före den kvalitativa 

forskningsmetoden och att den passar bättre i denna uppsats eftersom kvantifiering inte på 

något vis gynnar eller kommer leda till en djupare förståelse kring området. Den djupa 

förståelse vi söker når vi istället genom intervjuer vilket enligt Repstad (2007) gör det möjligt 

att urskilja viktiga och centrala uttryck. För att kunna gå in på djupet i uppsatsens ämne krävs 

intervjuer med personer kopplade till servicesektorn, vi anser därmed att det är högst centralt 

att nå denna information genom personliga intervjuer, som är basen i vår empiriinsamling. 

Repstad (2007) framhåller att kvalitativa studier fokuserar på djupet men inte på bredden och 

framhäver att ett fåtal intervjuer bör göras för att skapa en riktad kännedom och skildring av 

verkligheten.  

 

För att skapa en uppfattning om dagens situation i varumärkesskapande inom hotellsektorn 

har vi valt att intervjua ett antal anställda på utvalda hotell i Stockholm och Göteborg. 
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Dessutom har vi intervjuat två personer med bred kunskap om varumärken. Intervjuer är 

enligt Bryman (2011) den mest framstående metoden som används vid kvalitativa studier. 

Repstad (2007) och Bryman (2011) framhäver att den kvalitativa forskningsmetoden 

karaktäriseras av flexibilitet vilket gör intervjuer attraktiva då en öppen diskussion kan föras. 

Det krävs enligt Bryman och Bell (2011) ett mindre strukturerat angreppsätt vilket leder till en 

större öppenhet vid intervjuerna. Vidare antyder författarna att det inom kvalitativa intervjuer 

är önskvärt att skapa olika infallsvinklar under intervjuns gång. Forskaren får därmed enligt 

författarna uppleva vad respondenten anser vara relevant och viktigt. Under våra intervjuer 

med de utvalda respondenterna har vi valt att utgå från en intervjuguide med specifika ämnen 

men utan klara frågeställningar eftersom detta bidrar till en större öppenhet.  

 

Bryman (2011) förklarar att de två viktigaste formerna inom kvalitativa intervjuer är 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. I den semistrukturerade formen används en 

lista där de teman som kommer att behandlas under intervjun är fastslagna, men respondenten 

kan fortfarande till viss del prata utifrån olika infallsvinklar. Det finns också enligt Bryman 

och Bell (2011) utrymme för forskarna att ställa följdfrågor. I denna uppsats har vi valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjufrågor eftersom att de till sin karaktär passar in bäst 

i studien. På så vis har intervjuerna haft möjlighet att röra sig i olika riktningar och därmed 

kunnat beröra flera viktiga aspekter inom vårt område. Grønmo (2006) menar att hur de olika 

intervjuerna utvecklas beror dels på vilken information respondenten väljer att dela med sig 

av men också hur kommunikationen mellan forskaren och respondenten fungerar. Under 

intervjuerna har teoretiska ämnen behandlats vilka i efterhand tillförts till det teoretiska 

avsnittet. Detta har varit möjligt i och med att vi valt ett mindre formaliserat angreppsätt och 

på så vis kunnat anpassa vår referensram i efterhand. Vi anser för vår uppsats att en kvalitativ 

metod varit mest lämplig för att vi har kunnat, på ett djupgående sätt, analysera och klargöra 

vårt ämne för att besvara vår forskningsfråga och syfte.   

3.2 Informationsinsamling 

3.2.1 Urval  

Patel och Davidson (2008) betonar att det finns många olika sätt att samla in den information 

som behövs för att svara på uppsatsens frågeställningar. Merriam (2009) betraktar intervjuer 

och observationer som de primära källorna för kvalitativa studier medan 

sekundärdatainsamling som utgörs av dokument i olika former också framhävs som ett 
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alternativ. Författaren påpekar att den teoretiska ramen, problemformuleringen och syftet är 

det som bestämmer vilken informationsinsamlingsteknik som ska användas. Vi kommer i 

denna uppsats att använda oss av både primär- och sekundärdata.  

3.2.2 Primärdata  

Repstad (2007) förklarar att primärdata utgörs av originalinformation, så som direkta 

observationer och intervjuer, som källmaterial anses dessa ha högre trovärdighet än vad 

berättelser som baseras på vad andra sett eller hört har. Merriam (2009) framhäver att 

intervjuer är den vanligaste metoden för att samla informationsunderlag och utgör många 

gånger den enda källan för kvalitativa studier. Vidare framhäver författaren att den vanligaste 

formen av intervju är ansikte mot ansikte där respondenten delar med sig av sina värdefulla 

kunskaper till forskaren. I urvalsprocessen använde vi det strategiska tillvägagångssätt som 

Bryman (2011) nämner som ett målinriktat val där grunden är att skapa överensstämmelse 

mellan forskningsfrågorna och urvalet. Vi valde därmed intervjupersoner som besitter 

kunskap relevant för vår problemformulering. Två av de utvalda intervjupersonerna har inte 

valts ut i egenskap av deras arbetsposition på ett företag utan snarare för deras expertis inom 

området för varumärken. De andra fem respondenterna har blivit utvalda dels för sin djupa 

kunskap inom service- och hotellsektorn och dels för deras positioner inom olika hotellkedjor 

vilket givit oss en djup förståelse för hur de olika hotellen arbetar. I kvalitativa studier formas 

enligt Grønmo (2006) teoretiska generaliseringar av de samhällsområdena som studerats, 

dessa generaliseringar har sin utgångspunkt i teoretisk förståelse. Vi har kunnat utläsa mönster 

och bedöma den information vi samlat in med hjälp av den teoretiska förankring vi valt. Våra 

sju intervjupersoner presenteras nedan med namn och befattning: 

 

Följande personer har intervjuats:  

 

Satu Andersson, VD, Nordic Light Hotel. 

Lars Pihl, Designer, Nordic Light Hotel. 

Sofia Johansson, Event Living Room Sales & Marketing Manager, Clarion Hotel Post. 

Daniel Stenbäck, Hotelldirektör/VD, Clarion Hotel Post. 

Kristoffer Kinnunen, Receptionschef och webbansvarig, Riverton Hotell. 

Tommy Falonius, Författare och Varumärkesstrateg, Ohde & Co. 

Micco Grönholm, Director Brand Development, Pyramid Communication AB. 

 

Sex av våra intervjuer har varit av personlig karaktär och den sjunde genomfördes via telefon. 

Vi anser att det har varit oerhört viktigt att till den mån det varit möjligt träffa 
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intervjupersonerna, gärna på deras arbetsplats, för att få en så förtroendefull intervju som 

möjligt. Vi fick lov att spela in sex av de sju intervjuerna och gjorde detta därmed via en 

iPhone för att vi sedan skulle kunna återge en korrekt beskrivning av materialet.  

3.2.3 Sekundärdata 

Merriam (2009) menar att sekundärdata är lättillgänglig och dit räknas alla typer av allmänna 

dokument som inte kommer från forskarens egna intervjuer eller observationer. Författaren 

förklarar att dokument oftast är tillverkade av en speciell anledning och att de därför inte är 

avsedda till den aktuella studien. När offentligt material ska användas är det enligt Repstad 

(2007) viktigt att reflektera över hur författarens egna motiv kan ha påverkat utformningen 

och av vilken anledning texten är skriven. För uppsatsen har vi använt oss av böcker, artiklar 

och internetkällor som sekundärdata. Litteraturen kommer från Linnéuniversitetets bibliotek, 

det vill säga från både Kalmar och Växjö. Vi har försökt vara källkritiska i 

informationsinsamlingen och enbart använt oss av vad vi tror är pålitliga källor. De artiklar vi 

använt har vi hittat via betrodda databaser via universitetets hemsida, nämligen ELIN och 

Business Source Premiere.  Internetkällor har endast använts vid enstaka tillfällen eftersom vi 

ämnat uppsatsens trovärdighet och vetenskapliga karaktär att bli så tydlig som möjligt.   

3.3 Kunskapsprocessen och angreppssätt  

Eftersom vi båda studerar på turismekonomprogrammet föll valet sig naturligt på att 

marknadsföring och turism skulle vara utgångspunkterna för vad som skulle bli vår uppsats. 

Varumärken har varit ett frekvent förekommande begrepp under vår utbildning och det var ett 

tämligen självklart val att vi ville inkludera det på ett eller annat sätt i uppsatsen. Vidare 

diskuterade vi fram och tillbaka på vilket sätt turismen skulle kunna kopplas till varumärken 

på bästa sätt. Den varumärkeslitteratur som idag finns syftar främst till hur varor, och inte hur 

tjänster, blir till varumärken. Vi fann därmed ett intressant ämne; hur skapas ett starkt 

varumärke inom servicesektorn? Sektorn är komplex och dynamisk och för att smalna av 

denne valde vi hotellsektorn som också den är ett delat intresse.  Vi började med att skriva 

kapitel ett där syfte och forskningsfrågan mynnade ut ur problemdiskussionen. Nästa steg var 

att undersöka teorier och försöka samla in allt material vi behövde för att besvara dessa. 

Forskningsarbete och framtagning av teorier görs enligt Patel och Davidson (2008) för att 

skapa en så korrekt uppfattning om verkligheten som möjligt. Bryman och Bell (2011) 

förklarar att valet av metod har sin utgångspunkt i vilket syfte det insamlade materialet ska stå 
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till tjänst; testa eller att bygga teorier. Vi ville diskutera varför vissa företag lyckas och andra 

inte och vilka byggstenar som bör finnas för att skapa ett vinnande varumärke inom 

hotellsektorn.    

 

Det är enligt Bryman och Bell (2011) vanligast att med hjälp av teorier förklara ett generellt 

förekommet fenomen. Patel och Davidson (2008) aktualiserar den deduktiva metoden som 

innebär att forskaren drar slutsatser om enskilda företeelser med hjälp av teorier och allmänna 

principer. Forskaren härleder då enligt Bryman och Bell (2011) hypoteser från teori för att 

sedan anpassa och översätta dessa så att de kan användas för att granska verkligheten. Patel 

och Davidson (2008) samt Bryman och Bell (2011) klargör att detta sätt bidrar till att teorin 

bestämmer vilken empiri som skall samlas in och hur den ska tolkas. Alvesson och Sköldberg 

(1994) framhäver att empirin lätt kan reduceras och på så vis förenklas för att gynna den 

teoretiska ramen. Inledningsvis har vår ambition varit att använda oss av den deduktiva 

forskningsmetoden i denna uppsats eftersom vi utgått från en teoretisk referensram och utifrån 

den samlat in empiri. Bryman och Bell (2011) klargör att det finns flera orsaker till att 

forskarens syn på litteraturen kan ändras efter att det insamlade materialet har analyserats. 

Efter genomförda intervjuer har vår uppsats dock kommit att bli av en mer abduktiv karaktär 

eftersom vi lät det empiriska materialet styra den teoretiska referensramen till viss del. Patel 

och Davidson (2008) framhåller den abduktiva ansatsen som en kombination av deduktion 

och induktion. Den induktiva metoden är enligt författarna precis tvärtom den deduktiva det 

vill säga forskaren har inte gjort någon tidigare teoretisk undersökning och utgår istället från 

den insamlade empirin. Den induktiva ansatsen kan enligt Patel och Davidson (2008) sägas 

bereda väg för nya upptäckter, empirin kan istället komma att forma nya teorier.  

 

Genom att fastställa våra teoretiska referensramar kunde teorier i form av litteratur och 

artiklar börja samlas in. Vi började med att klargöra vad ett varumärke är och dess betydelse i 

samhället för att sedan kunna fokusera på hur de skapas inom hotellsektorn. Arbetet fortskred 

sedan med ytterligare teoriinsamling och genom litteratur- och artikelsökningar försökte vi 

kartlägga och organisera all vår insamlade teori. Det var även genom våra teoretiska 

referensramar som vår intervjuguide skapades. Nästa steg i processen var alltså våra intervjuer 

och efter att vi samlat in det empiriska materialet var det följaktligen dags för att lyssna 

igenom samtliga intervjuer för att kunna transkribera dessa. I samband med detta kunde vi 

urskilja om vår teori behövde förstärkas på vissa områden eller om den skulle revideras. Vi 

skickade ut det sammanställda empiriska materialet till våra respondenter för att få ett 
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godkännande av deras röster. I de avslutande två kapitlen analyseras det empiriska insamlade 

materialet och utifrån detta kopplat till vår teoretiska referensram har vi lyckats fastställa 

slutsatser. I dessa kapitel hörs våra egna röster och det blir därmed våra egna tolkningar som 

står i fokus. Den kunskap vi besitter sedan tidigare och den nyvunna kunskap vi fått under 

arbetets gång, har präglat vad vi i slutsatsen presenterar. Under arbetets gång har vi tydliggjort 

både forskningsfrågan och syftet för att specificera vår fokus.  

3.4 Vetenskapliga krav 

Merriam (2009) menar att vilken studie det än berör kan validitet och reliabilitet undersökas 

med en viss försiktighet till studiens begreppsbildning samt på vilket sätt data har insamlats, 

analyserats och applicerats. I den kvalitativa studien framhäver Patel och Davidson (2008) att 

reliabilitet och validitet handlar om studiens kvalitet. Författarna åsyftar att i den kvalitativa 

studien räknas begreppet validitet inte enbart till datainsamlingen utan hör till och strävar efter 

att genomsyra forskningsprocessens samtliga delar. Grønmo (2006) förklarar att validitet har 

att göra med om det data som samlats in är relevant för det som forskaren har för avsikt att 

studera. För att vi skulle få en så hög validitet på vår uppsats som möjligt började vi med att 

samla in all teori för att utifrån denna kunskap utföra våra intervjuer. Desto mer pålästa vi var 

ju mer kunde vi förstå, tolka och rikta våra intervjuer på bästa möjliga vis i linje med 

uppsatsens syfte. Det är för validiteten viktigt enligt Patel och Davidson (2008) att forskaren 

är medveten om sina val i hanteringen av information och hur det kan påverka analysen. Vår 

ambition har varit att använda oss av många författare som styrker varandra för att höja 

validiteten.  Grønmo (2006) förklarar att reliabilitet inom kvalitativ forskning är präglad av 

forskarens betydelse, dennes analyser och tolkningar av data som allteftersom samlats in. 

Begreppet reliabilitet bör enligt Patel och Davidson (2008) ses på utifrån den unika situation 

som råder vid undersökningstillfället, om svaren blir varierande ses det som något bra, vilket 

det inte skulle gjorts i den kvantitativa som söker att erhålla samma svar. Guba och Lincoln 

(1994) föreslår att reliabilitet inom kvalitativa studier  snarare handlar om pålitlighet och 

trovärdhet (se Bryman & Bell 2011). Vi har under intervjutillfällena till allra högsta grad 

försökt att skapa en närhet och öppenhet till respondenterna. I den mån det varit möjligt har vi 

utgått från intervjuguiderna och låtit respondenterna tala relativt fritt. Repstad (2007) 

framhåller att det är lika viktigt att kritiskt granska både det som sägs vid intervjuerna som det 

som framgår i de skriftliga materialen. 
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4. Teoretiska referensramar 

Följande kapitel presenterar vår teoretiska referensram där vi vill ge en grundlig förståelse 

för de områden och de centrala begrepp som ligger till grund för att uppsatsens syfte ska 

kunna besvaras. Dessa områden är uppdelade i fyra rubriker; Varumärken, Det fysiska 

rummet, Service Management och Det virtuella landskapet. Detta kapitel är viktigt för att 

läsaren ska kunna förstå den empiriska och teoretiska analys som följer därefter.  

För att ge en överskådlig bild av de valda teorier som utförligt kommer att förklaras i följande 

text vill vi presentera en egen modell (se figur 2) som visar hur de teoretiska delarna relaterar 

till varandra. En grundlig förståelse för vad ett varumärke är och hur dessa framhålls i 

servicesammanhang ligger som en grund. Eftersom service är en immateriell produkt krävs en 

förståelse även för begreppet Service Management, där främst samspelet mellan människorna 

lyfts fram. Parallellt med detta spelar rummet in eftersom det är där interaktionerna utspelas. 

På grund av teknologins utveckling och den framträdande trenden av forum på nätet anser vi 

att det även är nödvändigt att ta upp denna aspekt eftersom människor även möts här. 

 

4.1 Varumärken 

4.1.1 Vad är ett varumärke och vad gör det tilltalande? 

American Marketing Associations (AMA) definition lyfter fram ett varumärke som: ”Ett 

namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat kännetecken som särskiljer en säljares 

vara eller tjänst från andra säljares” (American Marketing Associations 2011). Det framhävs 

av Melin (1999) att objektet måste kunna återges grafiskt i form av till exempel bokstäver, 

figurer eller siffror för att kunna betraktas som ett varumärke. Författaren menar att det även 

är möjligt att smaka eller att höra ett varumärke så länge det också finns format grafiskt. Elliot 

et al. (2007) poängterar att kunden är starkt påverkad av vad varumärket kommunicerar och 

framhäver att kunden inte uteslutande väljer en vara eller tjänst efter vad de går för, utan 

snarare för sina symboliska betydelser. Varumärken fungerar enligt Post (2004) som en 
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emotionell länk mellan kund och företag där värdet i varumärket ligger till grund för lojalitet 

och förtroende.  

 

Det påpekas av Melin (1999) och Grönroos (2007) att utvecklingen inom varumärkesområdet 

har visat att företagens intresse gått från materiella tillgångar till immateriella. Varumärken 

bygger på associationer som skapar upplevda skillnader och utger därmed ett mervärde för 

kunden (Keller et al. 2008, Kapferer 2010). Associationerna utgör enligt Dahlén och Lange 

(2009) varumärkets byggstenar och ligger till grund för värdet av varumärket. Vidare 

apostroferar Grönroos (2007) att ett varumärkes värde handlar om hur värdefull kunden 

upplever att en vara eller tjänst är jämfört med de andra alternativen. Falonius (2010) stödjer 

detta och understryker att varumärkesbyggande handlar väldigt mycket om psykologi och att 

företag idag strävar efter att genom erbjudanden ge unika och emotionella mervärden till sina 

kunder. Elliott et al. (2007) markerar att det finns ett ytterligare värde till ett varumärke utöver 

det verkliga värdet av själva varan eller tjänsten.  En tavla har ett värde i sig men har 

konstnären ett känt namn bildas ett mervärde. Falonius (2010) menar att ett varumärke är i all 

enkelhet förväntningar människor har på upplevelser eller andra fördelar ett varumärke kan 

erbjuda.  

 

För att få klarhet i vad ett värde är i detta sammanhang tar vi hjälp av Kapferer (2010) som 

beskriver sambandet mellan en vara/tjänst och ett varumärke i modellen The product and the 

brand nedan (se figur 3). För att ett varumärkes värde ska uppstå måste, enligt författaren, 

identitet och image stämma överrens, det är detta som författaren benämner halo effekt. De 

synliga aspekterna på ett varumärke så som namn eller grafisk form skapar en uppfattning om 

varumärket hos kunden men även de immateriella aspekterna; varumärkets värderingar, 

visioner och filosofier. Dessa immateriella attribut är källan till de känslomässiga relationerna 

som skapas mellan en kund och ett varumärke. Modellen nedan påminner oss om den 

dubbelsida natur ett varumärke innehar. Halo effekten uppstår först när kundens tolkning 

stämmer överrens med företagets uppfattning om varumärket.  
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Lagergren (1998) påtalar att det är människorna tillsammans som skapar ett varumärkes 

avgörande värde; kunderna, de anställda och aktieägarna. Bakom företagsnamnet, märket eller 

symbolen, förklarar författaren att deras gemensamma vision, kunskap och kraft samlas. Det 

gäller för företag att bibehålla detta värde, annars ökar kundens intresse att ta in budskap från 

andra företag (Grönroos 2007). Falonius (2010) förklarar att de företag som varit 

framgångsrika med att skapa ett starkt varumärke ser på det utifrån olika synvinklar och 

förhåller sig till det på ett mer holistiskt sätt. De lyckas, enligt författaren, analysera faktorer 

som kan påverka varumärkets lönsamhet, positionerar varumärket så att det kan förmedla sina 

unika mervärden samt försvarar sig mot efterapande konkurrenter. Det handlar enligt 

Lagergren (1998) om uthållighet, kontinuitet och mod; ett långsiktigt strategiskt tänkande där 

kvalitetsmedvetenhet och en viss varsamhet är involverat. 

 

Grönroos (2007), Falonius (2010) och Kapferer (2010) framhäver att varumärket på samma 

vis även utgör ett värde för företaget, dock poängteras här att detta endast sker först efter att 

varumärket har ett värde för kunden. Ju fler kunder som värdesätter varumärket desto mer 

försäljning kan förväntas (Grönroos 2007). Kornberger (2010) understryker att varumärken 

har många funktioner; varumärken är verktyg med vilka företag kan styra organisationen, de 

fungerar som företagskatalysatorer, som symboler dessutom fungerar det likt ett medium; en 

länk mellan en organisations interna och externa miljö.  

4.1.2 Varumärkesidentitet och image  

Varumärkesidentitet är enligt Kapferer (2010) den vision som framtagandet av företagets 

utgår ifrån. Företags generella målsättning är att skapa en långvarig kärnidentitet som kan 

vara konsistent över tiden (Melin 1999). För att skapa en varumärkesidentitet framhåller 

Keller et el. (2008) att ett företag måste ifrågasätta vilka de är för att kunna föra dessa 

associationer vidare till kundens tankar. Aaker (2010) åsyftar varumärkesidentitet till en unik 

uppsättning av associationer som företag strävar efter att koppla till sitt varumärke. Dessa 

associationer representerar vad varumärket står för och ger samtidigt ett löfte till kunderna 

(Aaker 2010, Melin 1999). Varumärkets identitet anses enligt Kapferer (2010) som oerhört 

viktigt och för att bli ett omtyckt varumärke krävs en djup förståelse för hur det ska gå till. Vi 

presenterar därför Kapferer´s Brand Identity Prism nedan (se figur 4).  
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Kapferer (2010) förklarar att det första steget innebär att ta reda på vilka fysiska särdrag, 

framträdande funktioner och kvaliteter som finns för företagets produkt. Utseende är viktigt, 

men det är definitivt inte allt. Författaren beskriver att alla varumärken besitter en 

personlighet som specificeras genom kommunikation, företaget bör därför ifrågasätta vilken 

person varumärket skulle varit om det vore en människa. Ett varumärkes kultur skiljer 

varumärken från varandra, en stark kultur länkar samman varumärket och företaget och spelar 

en stor roll i differentieringen av varumärket. Nästa steg för varumärkesinnehavaren är att 

inse att varumärket bidrar till relationer, framför allt inom servicesektorn, som präglas av 

interaktioner människor emellan. Ett varumärke är vad kundens reflektion säger. Uttryck som 

ett ungt fräscht varumärke eller ett varumärke för föräldrar eller för äldre människor används 

ständigt i förklaringen av vad märket står för. Det sista steget talar om hur varumärket talar 

kunders självbild, en typ av inre relation bildas hos människor beroende på hur varumärket 

kommunicerar. Kapferer (2010) exemplifierar med hjälp av bilmärket Porsche, där författaren 

antyder att de som köper bilen oftast köper den för att bevisa att de har tillräckligt mycket 

pengar för att äga en sådan bil. Modellen (se figur 4) påvisar att dessa sex steg hör ihop med 

varandra och tillsammans formar en strukturerad enhetlig bild. 

Grönroos (2007) och Kapferer (2010) apostroferar att begreppet varumärkesidentitet ibland 

används som en beskrivning av den image av varumärket som företaget vill skapa hos 

kunden. Ind (2005) betraktar ett varumärkes identitet som helt och hållet immateriellt, oftast 

relaterat till en fysisk vara eller tjänsteorganisation. Kundens tolkning av vad varumärket har 

kommunicerat utgör enligt Kapferer (2010) varumärkets image. Författaren förklarar att de 

signaler som kommunicerats oftast består av en kombination av annonser, varumärkesnamn 
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och symboler etcetera vilka tillsammans förmedlar de värden som varumärket står för. Hur 

detta går till påvisar Kapferer (2010) genom modellen Identity and image (se figur 5). Enligt 

författaren ligger identiteten i sändarens händer och dennes syfte är att specificera 

varumärkets mening och mål, varumärkets image är därmed endast en tolkning av identiteten. 

Ett företag måste därför enligt författaren säkerställa vilket budskap de vill sända ut till 

marknaden och vilka metoder de ska använda sig av. 

 

4.1.3 Varumärkets positionering 

Elliott et al. (2007) frågar sig varför vissa människor väljer ett varumärke framför ett annat 

när liknande produkter erbjuds för en billigare peng. Författarna markerar att priset inte är det 

viktigaste vid köpprocessen utan konsumenter letar efter något annat. Gummesson (2002) och 

Melin (1999) poängterar att positioneringens uppgift är att skapa en strategi för att företagets 

produkter; varor eller tjänster, så att de får en egen position i kundens medvetande. Vilket då 

enligt författaren ska ge upphov till varumärkeslojalitet. Melin (1999), Keller et al. (2008) och 

Kapferer (2010) understryker att positionering bygger på att hitta det unika med varumärket 

och att framhålla de specifika egenskaperna för att skapa en konkurrensfördel mot andra 

liknande varumärken. För att ta reda på detta bör ett företag enligt Kapferer (2010) ställa sig 

fyra frågor; för vad, för vem, för vilket tillfälle och i förhållande till vad ska varumärket 

positioneras? 

Kapferer (2010) och Uggla (2006) vidhåller att alla människors val är baserade på jämförelse; 

kundens köpbeslut tas i relation till något redan etablerat. Företag ska enligt Dahlén och 

Lange (2009) placera sitt varumärke med förståelse för kundens behov inom rätt kategori på 

ett sådant sätt att kunderna förstår vad varumärket står för. Författarna framhåller således att 

det handlar om att hitta luckorna på marknaden som konkurrenterna inte redan har vidrört 
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(Dahlén & Lange 2009, Melin 1999). Fördelen med att vara först ut är enligt Melin (1999) att 

företaget själva kan välja vilken position som är mest fördelaktig. Vidare understryker 

författaren att det inte räcker med att vara först ut på marknaden, utan det företaget erbjuder 

måste också vara så pass attraktivt att de lockar till sig konsumenter. De Chernatony (2006) 

poängterar vikten av att känna till konkurrenters styrkor och svagheter för att hitta en 

långsiktig framgång genom positionering.  

4.1.4 Servicemärken 

Grönroos (2007) framhäver vikten av att utveckla varumärken även inom tjänsteföretag. 

Kapferer (2010) understryker att det inte finns någon juridisk skillnad mellan varumärken 

upprättade av företag som säljer varor eller företag som tillhandahåller tjänster, men att det 

finns vissa ekonomiska skillnader. Falonius (2010) bekräftar att det finns fler likheter än 

särdrag. Servicemärken har var och en ett kluster av immateriella attribut som ingår i 

specifika tjänstesektorer, exempelvis biluthyrning, teknisk support, fritidsaktiviteter, 

hotellverksamheter eller högre utbildning (Kapferer 2010). Dessutom upplevs servicemärken 

oftast inte av allmänheten som märken som står för en viss typ av service, utan författaren 

menar att de istället förknippas med en specifik person eller plats, så som Hilton eller 

Citibank.  

 

Grönroos (2007) poängterar att den klassiska definitionen av varumärken utesluter två viktiga 

faktorer som är centrala vad gäller tjänster; processer och kundens medverkan. Tjänster består 

enligt författaren av serviceprocesser som kunden aktivt deltar i, detta är ett faktum som inte 

går att utesluta när det talas om servicemärken, då det är i just denna situation det djupaste 

intrycket skapas hos kunden. Kornberger (2010) apostroferar att serviceleveransprocessen är 

själva produkten; tjänsteföretag säljer egentligen metoder för att lösa ett slags problem och 

resan till målet är det centrala då kunden utvärderar resultatet. Kapferer (2010) förklarar att 

för att lyckas med att garantera en viss servicekvalitet behövs varumärket vara kopplat till en 

framtagen kundinriktad process. Författaren påpekar att det både är viktigt att utåt sett skilja 

sig från sina konkurrenter men samtidigt försöka skapa en homogenitet vad gäller de interna 

processerna. Grönroos (2007) omnämner att det generellt är ett felaktigt synsätt från 

marknadsförarens sida att se på ett varumärke som något som kan skapas på egen hand av 

företaget och som, när det är färdigbyggt, simpelt kan erbjudas till kunden. Författaren 

prononcerar att detta inte är möjligt, utan när det når kunden är det denne som bestämmer om 

varumärket ska utvecklas eller inte. Är det någon som bygger ett varumärke så är det kunden, 



Den dynamiska hotellverksamheten som ett enat varumärke 

 

22 

 

företaget skapar endast ramar som kunden kan använda sig av (Grönroos 2007). Författaren 

påpekar att om varumärket sedan uppnår den eftersträvade identiteten beror på hur väl 

företaget arbetat med att framförskaffa dessa ramar.  

 

Karlsson och Horbec (2006) förklarar att relationerna till kunderna bygger på deras 

upplevelser från alla interaktioner de haft med företaget, så som personliga möten, e-mail, 

brev eller telefonsamtal. Genom dessa kontakter med företaget skapas varumärket i kundens 

medvetande (Grönroos 2007, Kapferer 2010). Designen av kontaktpunkterna blir på så vis 

otroligt viktiga eftersom alla måste förmedla varumärket (Kapferer 2010). Detta kan då enligt 

Grönroos (2007) ses som en relation och om den underhålls så att kunden känner sig fäst vid 

en viss tjänst, kan företaget vara säkra på att denne talar gott om märket. Nyckeln till att 

differentiera sig hänger enligt Kapferer (2010) på den relation som uppstår mellan kund och 

anställd under varumärkets regi. Schneider och Bowen (1995) förklarar att tjänster kräver en 

samordning av många spelares olika roller för att producera en positiv kundupplevelse. Hultén 

et al. (2008) påpekar att på grund av tjänsters särpräglade tillverkningsprocess bör 

tjänsteproducenter, så som exempelvis hotell, fokusera på kundens närvaro och 

välbefinnande. En tjänst är enligt författarna beroende av emotionella inslag och samspelet 

mellan köpare och säljare. 

Falonius (2010) förklarar att en positiv marknadssituation som ett varumärke kan bidra med 

inte kommer av sig självt, det kräver ett medvetet strategiskt arbete och en välformulerad plan 

som ska hjälpa till att samordna alla marknadsprogram. Tillverkandeföretag kan ta till en mer 

planerad marknadskommunikation för att utveckla ett varumärke, eftersom varan är 

färdigproducerad då varumärkesprocessen startar kommer varan inte ändra sina egenskaper 

(Grönroos 2007). Författaren markerar att situationen ser annorlunda ut för tjänster eftersom 

de är mer dynamiska, här är kundens medverkan i processen grunden för varumärkets 

utveckling. Det centrala arbetet utgörs därför enligt författaren av planerandet och 

genomförandet av serviceprocessen, ger servicen ett negativt intryck hos kunden spelar den 

planerade marknadskommunikationen ingen roll.  

4.1.5 Varumärkets löfte 

De gemensamma processerna inom servicesektorn blir även viktiga inslag för att försöka göra 

det immateriella materiellt (Kapferer 2010). Tjänsters immateriella karaktär bidrar enligt 

Moorthi (2002) till att löften till kunden blir implicita. Wilson et al. (2008) framhåller att 
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kunder ofta letar efter materiella föremål som kan hjälpa till att ge en förståelse för typen av 

upplevelse som kommer att levereras. Kornberger (2010) och Normann (2000) markerar att 

tjänster även kan beskrivas och på så vis frambringa en känsla för upplevelsen i förväg. 

 Schneider och Bowen (1995) samt Karlsson och Horbec (2006) framhåller att kunders 

förväntningar på tjänster är annorlunda jämfört med deras förväntningar på varor. Vidare 

menar författarna att förväntningarna även skiljer sig från tjänst till tjänst och att det inte finns 

ett enda svar på vad kunder förväntar sig av en service. Aronsson och Tengling (2003) stödjer 

detta och menar att även om två personer befinner sig i samma situation kan de ha olika 

uppfattningar på vad som var tillfredsställande och inte under serviceleveransen. Om servicen 

anses vara bra eller dålig beror uteslutande på kundens upplevda värde och förväntningar, 

vilka företaget måste nå upp till (Aronsson & Tengling 2003, Schneider & Bowen 1995).  

De organisationer som förstår de många olika nyanserna kunders förväntningar består av och 

som strävar efter att leverera dessa, kommer att vara i en överlägsen konkurrenskraftig 

position, jämfört med de som bedömer sina kunders krav som allmängiltiga (Schneider & 

Bowen 1995). Kapferer (2010) understryker att den distinkta skillnad mellan varor och 

tjänster gör att det blir viktigt att ta vara på de små detaljerna eftersom det är de som skapar 

känslor och förväntningar. Moorthi (2002) understryker att en tjänst ska marknadsföras på ett 

återhållsamt vis så att företaget inte riskerar att lova mer än vad som sedan kan levereras.  

4.1.6 Storytelling 

Mossberg (2008) framhåller den globala trend som innebär att skapa ett företag, eller delar av 

ett företag så som en vara eller en tjänst, kring en historia. Många företag idag har enligt Fog 

et al. (2010) börjat inse vikten av att använda sig av känslomässiga dimensioner i 

varumärkesskapande. Ett användbart verktyg för att lyckas med detta är storytelling. Falonius 

(2010) definierar begreppet storytelling som när ett företag skapar en historia kring ett 

varumärke för att framkalla associationer hos externa kunder. Historier skapas även kring 

företagets ägare, dessa historier kan enligt Mossberg (2008) vara så väl verkliga som fiktiva. 

Fog et al. (2010) vidhåller att historien bakom ett varumärke bygger på företagets kultur, 

värderingar och känslor samt att en bro mellan företaget och konsumenten bildas. Begreppet 

kan också användas internt då personalen kan tänkas arbeta bättre om företaget skapat en 

historia som skapar engagemang och samsyn (Falonius 2010). Vidare menar författaren att 

storytelling kan användas som ett effektivt verktyg i den interna förankringen av varumärket. 

Storytelling kan enligt Falonius (2010) ses som ett högst användbart förankringsverktyg om 
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det används på rätt sätt, det vill säga att skapa och sprida en historia för att spegla företagets 

och varumärkets värderingar, vilka sedan skapar starka band internt mellan de anställda men 

också extern mellan varumärket och kunderna. Fog et al. (2010) påstår att företag som 

använder sig av storytelling kan hjälpa kunden med att definiera sig själva med varumärket 

och vidare kommunicera vem kunden egentligen är.  

4.2 Det fysiska rummet 

4.2.1  Varumärkets koppling till servicelandskapet 

Varumärkes mening skapas enligt Kornberger (2010) inom företagets väggar, med hjälp av de 

materiella attributen, den övergripande upplevelsen, atmosfären och mest av allt de anställda. 

Wakefield och Blodgett (1999) accentuerar att den dagliga pressen på att serviceföretag ska 

leverera en oförglömlig serviceupplevelse kan dock resultera i att ledningen förbiser eller 

avstår från att investera i inredning och design. Enligt Wilson et al. (2008) är vissa tjänster 

mer beroende av de fysiska elementen, dessa är då nyckeln till att kunna leverera upplevelsen 

(Moorthi 2002, Wilson et al. 2008). Detta är fallet för de kunder som tar del av tjänster i 

nöjessammanhang och generellt söker att uppleva känslosvall eller njutning (Wakefield & 

Blodgett 1999). Sådana tjänster är ofta utformade med avsikten att förhöja spänning markerar 

författarna, varpå den fysiska miljön får en viktig roll och som strategiskt framhävs i 

marknadsföringen. Eftersom ett hotells kärntjänst är att erbjuda ett inbjudande rum och en 

skön säng att sova i blir de fysiska faktorerna i allra högsta grad viktiga (Wilson et al. 2008). 

Moorthi (2002) uppmärksammar dock att även om ett hotell har en tilltalande design får den 

ett lägre betyg av gästen om servicen tar tid eller är likgiltig, på så vis är kärntjänsten och de 

kompletterande tjänsterna i en service lika viktiga. 

4.2.2 Rummets betydelse 

Den fysiska omgivningens utsmyckning och design kommer enligt Wakefield och Blodgett 

(1999) sannolikt att påverka kundernas uppfattning och känslor, dock markerar författarna att 

detta är något som sällan uppmärksammats i forskningen om servicekvalitet. Countryman och 

Jang (2006) framhåller att den fysiska omgivningen även har en påverkan på människors 

beteenden och apostroferar att Bitner tog konceptet om atmosfärens betydelse ett steg längre 

genom att studera hur den påverkade konsumenter i servicesammanhang. Bitner (1992) 

påpekar att den fysiska omgivningen fungerar som en indikator för kunden innan den tar del 
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av servicen, den ger en uppfattning om servicekvalitén och människorna som jobbar där. En 

hotellanläggning innehåller flera servicelandskap men hotell lobbyn framhålls av Countryman 

och Jang (2006) som en av de viktigaste, eftersom det första intrycket hos gästen oftast skapas 

där. Författarna påpekar att tidigare forskning oftast enbart fokuserats på enskilda element i 

den fysiska miljön och att det finns få mätningar som visar hur de tillsammans bidrar till 

kundens helhetsintryck. Vad gäller service markerar Moorthi (2002) är det inte de enskilda 

elementen som är viktiga utan hur de immateriella och de materiella faktorerna fungerar 

tillsammans. Författaren påtalar att kundens tillfredsställelse avgörs utifrån den totala 

upplevelsen, vilket då ställer krav på att det finns en synergi i allt från kärnproduktens kvalitet 

och hur den levereras, till miljöns atmosfär.  

4.2.3 Tre utmärkande komponenter 

Enligt Bitner (1992) anses servicelandskapet fungera som tjänstens omslag och innehar tre 

utmärkande komponenter; omgivningens atmosfär, rummets layout och funktion samt skyltar, 

symboler och artefakter. Författaren förklarar att den första komponenten har att göra med allt 

ifrån färg, ljus, temperatur, buller, lukt och musik vilka alla påverkar kundens fem sinnen som 

i sin tur påverkar deras uppfattning om miljön. Enligt Hultén et al. (2008) har människors 

sinnen länge varit helt uteslutna i marknadsföringssammanhang, trots att det länge funnits 

vetskap om deras stora betydelse. Författarna menar att de fem sinnena är helt avgörande för 

människans upplevelser och spelar då en roll vid köp- och konsumtionsprocesser. Hultén et al. 

(2008) visualiserar att när sinnena involveras kan företag nå kunderna på ett djupare och mer 

individuellt sätt. Enligt författarna gäller det att förstå och ta fasta på sina kunders känslor och 

agera utifrån detta. Baserat på tidigare forskning, påpekas det enligt Wakefield och Blodgett 

(1999) att kunders reaktioner på den fysiska omgivningens konkreta aspekter är av en mer 

känslomässig karaktär. Medan Bitner (1992) betonar att både kunder och anställda påverkas 

och reagerar kognitivt, emotionellt och psykologiskt till miljön i servicelandskapet. På så vis 

måste både hjärna och hjärta nås hos kunden för att företaget ska kunna skapa en ultimat 

sinnesupplevelse, vilken ligger till grund för en djupare personlig behovstillfredsställelse där 

både emotionellitet och rationalitet tillgodoses (Hultén et al. 2008).  

 

Den andra komponenten relateras enligt Bitner (1992) till hur företaget valt att konstruera och 

placera utrustningar och möbler för att gynna serviceleveransprocessen. Ett servicelandskap 

fungerar enligt Wilson et al. (2008) som ett redskap för personerna som vistas där, 

utformningen kan antingen underlätta eller försvåra flödet av aktiviteter mellan dessa. 
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Författaren antyder att service antingen kan upplevas som njutsam eller som rentav 

frustrerande beroende på miljön där den utspelas. Det blir då viktigt att bejaka på vilket sätt 

servicelandskapet möjliggör och påverkar de sociala interaktionerna (Wilson et al. 2008). 

Även identifiera vems behov som måste uppmärksammas i miljöns utformning; kunden, den 

anställde eller båda (Bitner 1992). I ett servicelandskap där både personal och kunder vistas 

ska den fysiska omgivningen helst stödja både parternas behov och preferenser simultant, 

författaren påpekar dock att det kan vara svårt att tillgodose alla deras behov. 

 

Den sista komponenten är attribut som ska underlätta och vägleda kunderna genom 

servicemötet (Bitner 1992). När individer äntrar ett rum uppstår enligt Schneider och Bowen 

(1995) det grundläggande behovet av att orientera sig fortast möjligast. Forskare inom 

området har identifierat två typer av orientering; det ena är platsorientering som syftar på 

kundens funderingar på hur denne ska ta sig från en plats till en annan inom rummet, den 

andra typen är funktionsorientering vilken handlar om att försöka reda ut hur systemet 

fungerar (Schneider & Bowen 1995). Rummets formgivning kan enligt Wilson et al. (2008) 

ge anvisningar för kunderna var de får och inte får lov att vistas, hur de ska förhålla sig till de 

anställda och vilken typ av interaktioner som uppmuntras.  

 

Kapferer (2010) förklarar att den ökade trenden av arkitektur och inredning tyder på en 

önskan av att ha mer kontroll över kundens intryck och upplevelser. Servicelandskapet kan 

enligt Grönroos (2009) planeras, designas och utvecklas av organisationen själv vilket 

följaktligen medför en viss kontroll. Utsmyckning och design kan vara användbart för att 

skilja de olika delarna i servicelandskapet från varandra, exempelvis kan ett hotell ta ut ett 

högre pris för ett större rum eller viss typ av kategori (Wilson et al. 2008). Grönroos (2009) 

menar att vissa faktorer som företaget stöter på inte är kontrollerbara, så som väderlek och 

konkurrenternas beteenden, viktigt är därför att ta vara på det som är möjligt att kontrollera så 

att de okontrollerbara inte blir fler. I liknande mening menar Wilson et al. (2008) att företag 

kan genom att strategiskt planera dra nytta av den fysiska omgivningens utformning så att den 

överrensstämmer med organisationens övergripande mål och vision samtidigt som den 

tillgodoser både kundernas och de anställdas behov.  

4.2.4 Organisatoriska mål och image speglas i servicelandskapet 

Den fysiska omgivningen kan enligt Bitner (1992) ligga till grund för ett företags framgång, 

den kan hjälpa organisationen att nå sina uppsatta interna och externa målsättningar, men den 
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kan även hindra organisationen från att nå dessa. Nguyen (2006) poängterar det faktum att det 

är svårare för tjänsteföretag att se kopplingen mellan företagets image och dess erbjudande. 

Därför kan andra materiella element vara användbara för att göra företagets image mer 

konkret och begriplig (Nguyen 2006, Bitner 1992). Enligt Hultén et al. (2008) går alltfler 

företag ifrån tanken om servicelandskapet som en plats för att enbart sälja varor och tjänster 

till att istället se det som en plats där de kan bygga sin varumärkesimage. Att arbeta med form 

och sinnesuttryck i servicelandskapets interiör kan enligt författaren vara ett sätt att uttrycka 

varumärkets identitet. Servicelandskapet visar på vilket sätt företaget skiljer sig från andra 

företag (Wilson et al. 2008, Hultén et al. 2008). Enligt Wilson et al. (2008) fungerar det som 

en visuell metafor för den immateriella servicen. Författarna menar att servicelandskapets 

fysiska utsmyckning fungerar likt ett inslagningspapper ger kunden en idé om vad som finns 

inuti, det vill säga tjänsten som kommer att levereras. Det fungerar på samma vis enligt 

författarna som varuförpackningar, vilka är framtagna och designade i syftet att avge en viss 

sorts image och locka fram en känslomässig reaktion.   

4.3 Service Management  

4.3.1 Serviceleveransen 

Som nämnts tidigare består tjänster av processer som utgörs av en serie aktiviteter, Grönroos 

(2009) hävdar att olika typer av resurser används för att tillfredsställa kunden och lösa dennes 

problem. Kunden återfinns inne i organisationen inom tjänstesektorn och interagerar på så vis 

med personalen och ses därmed som en resurs och som en stor del av serviceprocessen 

(Grönroos 2009, Wilson et al. 2008, Bitner 1992). Med vetskap om detta aktualiserar 

Grönroos (2007) att när det gäller service sammanfaller oftast kundernas värdeskapande 

processer med den process där tjänsten skapas. Normann (2000) framhäver att anställda blir 

medvetna om deras roller och sin prestige på grund av att kunden inte bara är en åskådare utan 

dennes närvaro bidrar till en social dynamik. Författaren påtalar att kunden själv är tvungen 

att ta emot intryck och att det på så vis finns en stor chans att motivationen och kompetensen 

hos de anställda förstärks. Gummesson (2002) vidhåller att kunden inte bara tar in och 

uppfattar kontakten med personalen när den produceras och levereras utan all sorts kontakt 

med organisationen spelar stor roll för helheten. Eftersom kunden aktivt deltar genom hela 

serviceprocessen att denne har möjlighet att utvärdera hela leveranssystemet (Normann 2000, 

Wilson et al. 2008). Enligt Normann (2000) går det att urskilja både mjuka och hårda attribut i 

serviceleveransprocessen. Med grund i ovanstående diskussion hävdar Grönroos (2007) 



Den dynamiska hotellverksamheten som ett enat varumärke 

 

28 

 

därmed att kunden bör betraktas som en medaktör i serviceleveransen och att det är de 

personliga upplevelserna som är avgörande för hur servicekvaliteten uppfattas. Wilson et al. 

(2008) påpekar att om kunden är aktiv och ställer frågor kan denne bidrar till leveransen av 

servicekvalitet, kunden tar då ansvar för sin egen tillfredsställelse.  

 

Servicekvalitet är oerhört komplext eftersom tjänsten är immateriell (Grönroos 2007, Wilson 

et al. 2008). Enligt Grönroos (2007) kan kvalitet i detta fall helt enkelt definieras som kundens 

upplevda kvalitet. Tjänstekvalitet handlar på så vi enligt författaren om hur kundens 

förväntningar påverkar deras värdering av servicen efter att den levererats. Vidare framhåller 

Grönroos (2007) att det är i sanningens ögonblick kunden bestämmer vad de har för 

uppfattning om ett företag. Hur kunden upplever kvalitet beror på relationen mellan kunden 

och de anställda vilket ligger till grund för hur bra kvaliteten är (Gummesson 2002). 

Författaren markerar att företaget bör ha samma definition på kvalitet som kunderna har.   

 

Gummesson (2002) förklarar att vi går mot ett samhälle där värdeskapande står i fokus. 

Utifrån samma resonemang hävdar Grönroos (2009) att företag bör titta på sin organisation 

utifrån ett serviceperspektiv eftersom logiken har spridit sig till olika branscher och det är 

alltså inte bara viktigt inom tjänstesektorn längre. Kunder är inte intresserade av varor, 

tjänster, kunskap och information utan snarare vad de kan göra för oss, alltså vilket värde 

exempelvis tjänsten kan bidra med (Grönroos 2007). Värdet finns dock enligt Gummesson 

(2002) inte hos företaget som något de kan lämna över utan kunden skapar sitt eget värde 

utifrån sin uppfattning om företaget. 

4.3.2 Människorna i servicelandskapet - levande varumärken 

Grönroos (2007) betonar att den klassiska uppdelningen mellan producent och konsument inte 

längre är lika självklar och att det skett en förändring i marknadsföringslandskapet. Även 

Wilson et al. (2008) stödjer detta och understryker att de anställda inom en verksamhet har en 

roll som marknadsförare då de representerar organisationen och kan påverka kundens 

uppfattning om företaget och deras belåtenhet av upplevelsen. Kapferer (2010) förklarar att 

när det gäller tjänsteföretag finns det inte någon skillnad mellan det interna och det externa, 

utan menar att det är vad som är bakom varumärket som utgör det. Det är den anställde som 

bär varumärket inte några få sekunders reklamannonsering (Kapferer 2010, Karlsson & 

Horbec 2006). De bör därför enligt Karlsson och Horbec (2006) vara kundfokuserade hela 

tiden då de utför sina arbetsuppgifter. 
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Ind (2007) framhåller att det ofta skrivs om organisationer likt abstrakta konstruktioner och 

värdeskapande i termer av finansiella mått och framhäver att även varumärken tenderas talas 

om på ett konstruerat sätt. Författaren menar att varumärken är skapta och konsumerade av 

människor; organisationer är en samling människor som gått ihop i strävan om en gemensam 

orsak och det är människorna som skapar värde. Schneider och Bowen (1995) understryker att 

de anställda är organisationen för kunderna de servar. Det är den kollektiva makten från 

individer i en organisation som skapar och upprätthåller konkurrensfördelarna (Ind 2007). 

Människor; personal och kund, har kommit att spela en allt större roll i skapandet av ett 

varumärke (Grönroos 2007, Falonius 2010, Ind 2007). Varumärken inom tjänstesektorn är 

enligt Kornberger (2010) inte byggda utifrån en vara utan snarare utifrån de anställda som 

levererar tjänsten. Detta påstående tar Wilson et al. (2008) till en högre dimension och 

påpekar att de anställda inom servicebranschen är själva varumärket. Beteenden, åtgärder, 

språk, kläder, manér och vanor blir på så vis varumärkets uttryck (Kornberger 2010). Vad 

gäller varor är det helt tvärtom menar Kapferer (2010) där syns varan hela tiden, aldrig 

fabriken eller de anställda. Ind (2007) hävdar att det centrala i varumärkesupplevelsen är 

relationen mellan de anställda och kunderna. 

4.3.3 Sanningens ögonblick 

Enligt Kapferer (2010) är varumärkesupplevelsen inom servicesektorn helt och hållet driven 

av vad som sker i stunden då kunden möter företagets servicepersonal, vare sig det gäller ett 

café, en bank eller ett hotell. Moorthi (2002) apostroferar att om interaktionen är givande eller 

inte beror kemin mellan de båda parterna. Karlsson och Horbec (2006) samt Aronsson och 

Tengling (2003) understryker att serviceleveransprocessen är en serie av interaktioner; 

moments of truth.  Karlsson och Horbec (2006) framhåller vikten med dessa ögonblick och 

förklarar att en kund kan välja att aldrig mer komma tillbaka på grund av att denne blivit 

besviken på ett enda ”moment of truth”. Schneider och Bowen (1995) markerar att om kunden 

inte tycker servicen är bra, så är den inte det. Som poängterats tidigare utvärderar kunder som 

tar del av tjänster inte sin upplevelse utifrån det slutgiltiga resultatet, utan väger in alla de 

interaktioner han eller hon haft med företaget och dess anställda (Karlsson & Horbec 2006). 

Författarna poängterar att om företaget misslyckas med ett eller flera ”moments of truth” så 

kan detta äventyra det slutliga resultatet och vidare företagets försäljning och vinst. Den 

anställde har enligt Kapferer (2010) en viktig roll i situationer där kunder känner sig besvikna 

eftersom det är de som kan få kunden att ändra inställning och glömma ett eventuellt uppstått 
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missnöje. Sanningens ögonblick kan som Aronsson och Tengling (2003) uttrycker det även 

ses som möjligheternas ögonblick, där företaget och dess personal har chans att visa att de är 

bättre än konkurrenterna. 

4.3.4 Varumärken måste prestera både internt och externt 

Kornberger (2010) förklarar att varumärken till en början var ett sätt att kontrollera kundens 

undermedvetna, idag ska varumärken även kunna prestera lika väl inne i organisationen och 

skapa underliggande mönster som fungerar likt riktlinjer för de anställdas agerande. Kapferer 

(2010) framhäver att när varumärken ska upprättas inom servicesektorer är 

internaliseringsprocessen avgörande; inuti organisationen måste de anställda se varumärkets 

värde som sitt eget. Dessa värden måste förklaras och motiveras i verksamhetens alla delar 

och få dessa att genomsyra det vardagliga uppträdandet (Kapferer 2010). Enligt Lagergren 

(1998) bör en organisation inte byggas uppifrån, istället bygger framgångsrika verksamheter 

på alla medarbetares delaktighet och en gemensam förståelse för företagets syfte och framtida 

vision.  

 

Falonius (2010) framhåller att för vissa företag är medarbetarnas kompetens, attityder och 

personlighet helt avgörande, speciellt inom service, utan ett internt varumärkesarbete blir där 

endast tomma ord, brutna löften och besvikna kunder kvar. Kapferer (2010) framhäver det 

faktum att människors olikheter är oundvikliga och är definitivt en utmaning i dessa fall. 

Varumärken kommer enligt Kornberger (2010) som en naturlig följd från de anställdas 

beteenden. Även Wilson et al. (2008) poängterar att alla mänskliga handlingar är delaktiga 

och spelar en stor roll även i serviceleveransen och enligt Kapferer (2010) är de anställdas 

personlighet och kompetens råmaterialet av service. En service kan enligt Moorthi (2002) till 

viss del bli standardiserad med tiden, dock kräver den mer variation. Eftersom varumärken 

generellt utlovar regelbunden kvalitet menar Kapferer (2010) att definitionen av starka normer 

för beteenden och ageranden blir väldigt viktig inom tjänsteföretag.  

 

Falonius (2010) framhäver att den viktigaste aspekten vad gäller varumärkesarbetet är just 

den interna satsningen, utan engagemang från medarbetarna kommer målet att skapa ett starkt 

varumärke aldrig bli verklighet. Det viktigaste verktyget ledningen har för att bygga 

resultatrika varumärken är enligt Lagergren (1998) samt Echeverri och Edvardsson (2002) 

kommunikation, alla måste förstå den process som påverkar varumärkets utveckling. Ind 

(2007) menar att det krävs att alla organisationens avdelningar har en förståelse för 
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organisationens ideologi och tror på dess värden. Detta kan endast uppnås genom att skapa en 

gemensam känsla för syften och värden vilket genererar i riktigt engagemang (Ind 2007). 

Medarbetare med engagemang och lust till att vara medaktörer i ett varumärkes skapande 

kommer enligt Falonius (2010) ge ett ökat värde på företaget och ett framgångrikt varumärke. 

 

Falonius (2010) och Ind (2011) hävdar att ett effektivt internt arbete hjälper till att knyta ihop 

det dagliga arbetet med varumärkesstrategin. Detta är en metod enligt Kapferer (2010) för att 

få hela organisationen att se sig själv som ett varumärke. Lagergren (1998) påpekar att det 

som styr attraktionskraften och styrkan i en organisations gemensamma varumärke är 

kvaliteten och effektiviteten i den totala kommunikationen kring varumärket. Kornberger 

(2010) betonar att varumärket blir ett verktyg för att komma åt och hantera organisationens 

mening, vilket kan ses som tydligare än begreppet organisationskultur.  

4.3.5 Att rekrytera, tillvarata talanger och skapa trivsel 

Ind (2007) förklarar att intellektuellt kapital ligger i hjärtat av ett varumärkes värdering och 

visar på det enorma behovet av att fokusera på att rekrytera de mest lämpliga människorna 

och sedan vårda deras talanger. Även Schneider och Bowen (1995) understryker vikten i att 

anställa rätt typ av personer som kommer att ha nära kontakt med företagets kunder, samt att 

utbilda och utrusta dessa så att de ska kunna ta hand om kunderna och nå upp till deras 

förväntningar. Författarna poängterar att rätt personer är helt enkelt de som är villiga att 

leverera utefter kundernas behov och förväntningar.  

 

Schneider och Bowen (1995) förklarar att kvalitetskontroll inom servicesektorn är en human 

resource management-funktion, den naturliga kontakten mellan personal och kunder inom 

dessa organisationer gör att rekrytering och utbildning av personal får en ännu viktigare roll. 

Ind (2007) apostroferar att företagsledningar måste förstå vad som motiverar de anställda att 

ansluta sig till ett företag, vad som får de att stanna och vad som uppmuntrar de att identifiera 

sig med de organisatoriska målen. Författaren framhåller att varumärken kan komma att bli 

levande om organisationer engagerar sig i de anställdas djupare behov. Företagets ledning har 

i uppgift att tydliggöra vad de tror på och ta fram ett ramverk i vilket individer kan växa (Ind 

2007). Det första kommer då vara till hjälp för att säkerställa om organisationen och de 

anställda passar varandra medan det sistnämnda handlar om att tro på individen. Falonius 

(2010) understryker vikten att företaget strävar efter att motivera, utveckla och erbjuda 

karriärmöjligheter till sina anställda för att långsiktigt behålla dessa.  
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Företag kan inte förvänta sig från sina anställda att de ska behandla kunderna väl om de inte 

själva är glada och nöjda med sin situation (Kapferer 2010). Nöjd personal bidrar enligt 

Wilson et al. (2008) till nöjda kunder som i sin tur kan förhöja de anställdas känsla för sitt 

jobb. Jones och Lockwood (1994) framhäver att det bör ligga i ledningens intresse att se till 

att personalen trivs av två olika anledningar; i första hand eftersom att de anställdas 

handlingar kommer att spegla hela organisationens handlingar och i andra hand för att 

personliga handlingar kan spela roll i ett team. Ind (2007) framhäver att levande varumärken 

måste vara byggda på en fast grund men även vara kapabla att hantera evolution och 

förändringar. Författaren menar att företag hela tiden måste ge sina kunder nya orsaker till 

varför de ska köpa deras varumärke. 

4.3.6 Företagskultur 

Schneider och Bowen (1995) påtalar att företagskultur är nyckeln till att kunna koordinera de 

anställda. Wilson et al. (2008) markerar att detta kan ses som ett hjälpmedel för ledningen 

eftersom det praktiskt taget är omöjligt att ha fullständig kontroll över sina anställda i alla 

situationer. Schneider och Bowen (1995) menar att den klassiska ordergivande modellen 

utmanas inom många företag och att det är ännu svårare för en ledning inom ett tjänsteföretag 

att kontrollera de anställda än vad det är inom tillverkande företag. Detta eftersom de hela 

tiden här arbetar på egen hand och ansikte-mot-ansikte med kunden. Wilson et al. (2008) 

påpekar att de anställdas beteenden starkt influeras av de normer och värderingar som präglar 

organisationskulturen. I ett tjänsteföretag kan därför klimatet eller kulturen i arbetsmiljön 

verka som en guide för de anställdas beteenden (Schneider & Bowen 1995). Författarna 

menar att rätt beteende måste finnas i själva atmosfären på företaget.  

4.3.7 Kundens roll och deras påverkan på sin egen och andras upplevelser 

Eftersom kunden är med och närvarar under serviceproduktionen kan denne enligt Wilson et 

al. (2008) också påverka sin egen tillfredsställelse. Genom att välja olika beteenden som 

antingen är lämpliga eller olämpliga, effektiva eller ineffektiva, produktiva eller icke 

produktiva bidrar kunden till eller minskar möjligheten till att leverera en god service. Detta 

stöds av Grönroos (2009) som framhåller att hur tjänsteerbjudandets kvalitet upplevs beror 

delvis på kunden själv och dennes inflytande. Om kunden på bästa sätt skall kunna bidra till 

denna process krävs enligt Wilson et al. (2008) att denne förstår sin roll och uppgift i den 
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angivna situationen, vilket är extra viktigt om kunden tar del av tjänsten för första gången. 

Karlsson och Horbec (2006) poängterar att ingen är så dum att de bokstavligen tar till sig det 

kända ordspråket kunden har alltid rätt eftersom kunder många gånger är oinformerade, 

orealistiska eller helt enkelt oförskämda. Författarna förklarar att vad meningen syftar på är 

att resultatet av interaktionen mellan kunden och den anställde alltid skall vara en nöjd kund, 

eftersom det trots allt är kunden som gör att företaget genererar vinst. 

4.4 Det virtuella servicelandskapet 

4.4.1 Dialogen på Internet  

Wikström et al. (1998) framhäver färdigheten med att kommunicera med omvärlden som 

ytterst central om företaget ska överleva i konkurrensen. Företag bör inte enligt Gilmore och 

Pines (2002) begränsa sig till den fysiska världen utan måste även kommunicera via den 

virtuella. Hultén et al. (2008) vidhåller att servicelandskapets utformning har en stor betydelse 

när det gäller för företag att synliggöra och förtydliga sitt varumärkes identitet och 

värderingar i marknadsföringen. Författarna framhåller att servicelandskapets delar främst 

idag kommuniceras via hemsidor på internet i olika uttryck innehållande olika färger, 

exteriörer och grafik. Företag måste enligt Zarrella (2010) och Weber (2009) lära sig använda 

de nya teknologiska lösningarna och sociala medier eftersom alla kunder gör det, vilket då ger 

nya möjligheter till att nå dessa. Falonius (2010) apostroferar att varumärken har en helt 

annan transparens för kunder idag än vad de tidigare haft eftersom att de finns synliga på 

Internet, webbplatser, bloggar etcetera.  

 

Echeverri och Edvardsson (2007) markerar det faktum att tjänster är immateriella och därför 

behöver kommuniceras på ett annat vis än materiella varor. Virtuell kommunikation är därför 

enligt författarna det viktigaste marknadsföringsverktyget för serviceföretag. Wilson et al. 

(2008) vidhåller att tjänsteföretag arbetar mycket med att framhäva fysiska attribut på sina 

webbsidor för att försöka kommunicera och demonstrera den serviceupplevelse de önskar att 

leverera. Inom hotellsektorn levereras en immateriell service men hotell kan trots detta enligt 

författarna visa sina interiörbilder på olika nätverk för att locka till sig gäster. Exempelvis är 

det svårare för en redovisningsbyrå, som också de levererar tjänster, att leverera en 

interiörbild för att locka till sig kunder (Echeverri & Edvardsson 2007). Grönroos (2007) 

påvisar Internets roll som så viktig att det blir en del i serviceprocessen. Echeverri och 
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Edvardsson (2007) tydliggör att serviceföretag inte endast kommunicerar via ansikte-mot-

ansikte idag, utan tar in mindre traditionella mediebaserade kommunikationskanaler.  

 

Hultén et al. (2008) markerar att individens självständighet står i fokus i det virtuella 

servicelandskapet där möjlighet erbjuds att tillgodose sina egna behov. Weber (2009) 

framhäver dessa sociala nätverk som ett samlingsställe där individer kan samlas och diskutera 

gemensamma intressen och uttrycka åsikter. Grönroos (2007) indikerar att internet är ett 

verktyg som inte bara används för marknadsföring utan också för att skapa ett samspel i den 

interaktiva marknadsföringen. I nära koppling till detta har Wikström et al. (1998) förutspått 

vikten med att kommunicera med sin omvärld och att kunderna skulle vara de som 

representerade omvärlden. Genom interaktion med kunden skulle företaget kunna komma att 

förvandla denne till en medproducent (Wikström et al.1998). Kornberger (2010) framhäver att 

den virtuella världen baseras på varumärken och symboler, men att det egentligen inte finns 

någon att referera till. Företag bör tala med snarare än till sina kunder i sin marknadsföring 

och Weber (2009) förklarar vidare att världens bästa sätt att lyckas med detta är genom 

sociala medier. I nära koppling till detta antyder Gilmore och Pine (2002) att dagens kunder är 

immuna mot meddelanden riktade mot sig och de belyser vikten för företag att istället skapa 

en upplevelse med kunden. 

4.4.2 Sociala nätverk 

De senaste åren har de sociala nätverken utvecklats där både intern och extern marknadsföring 

kommuniceras genom olika medier (Falonius 2010). Exempel på befintliga sociala medier är 

Facebook, Twitter, Youtube och Linkedin. Det gäller för ett företag att lyckas förena digital 

teknologi och känslor på bästa möjliga vis för att lyckas kommunicera virtuellt (Hultén et al. 

2008). Falonius (2010) hävdar att cirka 120 000 nya bloggar skapas varje dag och markerar 

därmed svårigheten för marknadsförare att behålla kontrollen över vad som diskuteras om 

varumärkena på Internet. Sociala medier tillåter vem som helst att blanda sig in i diskussioner 

och yttra sig (Weber 2009). Echeverri och Edvardsson (2007) påstår att det är nästintill 

omöjligt att kontrollera mottagarens förståelse vid mediebaserad kommunikation så länge inte 

en företagsrepresentant kan iaktta och bidra med förtydliganden. Det är därför viktigt att 

aktivt arbeta med de moderna verktygen och sociala medierna för att behålla kontrollen 

(Falonius 2010). Vid användandet av sociala nätverk påtalar Grönroos (2007) att det inte är 

företaget som tar kontakt med kunden utan tvärtom. Utvecklas det sedan till en serviceprocess 

kan det först då bildas en relation mellan företag och kund. Wilson et al. (2008) menar att 
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Internet ger enorma förutsättningar för företag att presentera sin service men att ha i åtanke är 

också att detta bidrar till att kunder skapar förväntningar och sätter standarden för 

serviceleveransen vilket är högst nödvändigt att företaget kan leva upp till.  
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5. Empirisk och teoretisk analys 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras i koppling till vår teoretiska 

referensram. I slutet av varje huvudrubrik kommer en personlig reflektion, denna avser att 

sammanfatta det vi anser viktigast att ha med till slutsatsen. För att underlätta läsningen 

följer återigen en kort presentation av våra respondenter, vilka vi genomgående i texten 

kommer vi att referera till med efternamn. 

Satu Andersson, VD, Nordic Light Hotel. 

Lars Pihl, Designer, Nordic Light Hotel. 

Sofia Johansson, Event Living Room Sales & Marketing Manager, Clarion Hotel Post. 

Daniel Stenbäck, Hotelldirektör/VD, Clarion Hotel Post. 

Kristoffer Kinnunen, Receptionschef och webbansvarig, Riverton Hotell. 

Tommy Falonius, Författare och Varumärkesstrateg, Ohde & Co. 

Micco Grönholm, Director Brand Development, Pyramid Communication AB. 

5.1 En värdefull symbol  

5.1.1 Varumärken drabbar alla  

Falonius definierar ett varumärke som ursprungligen en vara eller tjänst plus de kundupplevda 

mervärden som kopplats till produkten, dessa kan exempelvis vara design, social status, 

lättillgänglighet, leveranssäkerhet, det vill säga mjuka parametrar. Grönholm lyfter fram att 

det egentligen inte handlar så mycket om produkten i sig utan snarare om de associationer 

som människor har till ett företag, en vara eller tjänst.  Detta är ett resonemang som ligger 

nära vad Keller et al. (2008) och Kapferer (2010) understryker, att varumärken bygger på 

associationer som skapar upplevda skillnader och utger därmed ett mervärde för kunden. 

Dessa mentala associationer ökar då enligt Keller (2008) värdet på varan eller tjänsten. 

Grönholm poängterar vidare att många tror att varumärken endast är logotyper av företag men 

varumärken i det vidare perspektivet är ett socialt och kulturellt fenomen, de markerar och 

inkluderar oss i ett sammanhang. Det kan då dras en parallell till det som påpekas av Melin 

(1999); att utvecklingen inom varumärkesområdet har visat att företagens intresse gått från 

materiella tillgångar till immateriella. 

Falonius framhäver att de flesta i näringslivet idag, även i den offentliga sektorn, har en insikt 

i att varumärken är otroligt viktiga för deras långsiktiga överlevnad och lönsamhet. Detta kan 

kopplas till det Keller (2008) bland andra hävdar; att varumärken blivit ett nyckelverktyg för 

företag att framhäva sina fördelar. Grönholm poängterar också att en ofta bortglömd variabel 

och viktig uppgift för ett varumärke är att, utöver att driva försäljning, öka människors 
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tolerans för fel och brister. Detta är något som även Falonius (2010) uppmärksammar då han 

markerar att vissa varumärken tilltalar oss mer än andra och dessa har vi mer överseende med 

medan de vi värderar mindre enkelt går att byta ut.  

Falonius understryker att synen på varumärken finns överallt, de är så pass viktiga att de inte 

går att bortse från; alla är drabbade av varumärken. Grönholm poängterar att vi människor 

oftast använder varumärken för att kunna göra någon form av trygga val, vare sig det gäller 

ett köp för ett företags räkning eller för sin egen räkning. Falonius apostroferar att 

varumärken har blivit viktiga eftersom de hjälper oss att välja i det fruktansvärda utbud som 

finns; vid exempelvis köp av bil, kläder och schampo väljer vi efter varumärken.  

”Varumärket hjälper oss konsumenter i en djungel av produkter”. 

(Falonius 2/12-2011) 

 

Detta resonemang stämmer överrens med det som Ind (2007), Keller (2008), Kornberger 

(2010) samt Kapferer (2010) framhäver, att ett varumärke fungerar som ett hjälpmedel för att 

reducera konsumentens oro då denne står inför sina köpval.  

5.1.2 Mötet med företaget 

Falonius uttalar att det interna arbetets betydelse är påtagligt viktigare i tjänsteproduktion, 

eftersom en tjänst produceras och konsumeras samtidigt. Till skillnad från en fysisk vara, där 

företag kan jobba med kvalitet och produktutveckling i lugn och ro, måste ett företag i sin 

tjänstemarknadsföring göra allt samtidigt; uppfatta kundens behov, göra en analys och sen 

leverera det denne tror att kunden uppskattar. Det finns en viss närhet till det Grönroos (2007) 

påpekar, att tjänster består av serviceprocesser vilka inte går att bortse ifrån när det talas om 

servicemärken, eftersom det är i just denna situation det djupaste intrycket skapas hos kunden. 

Det Grönholm understryker är även det relevant i denna kontext. Han menar att i alla 

sammanhang där varumärkesägaren har direktkontakt med slutkunden bygger människorna, 

alltså företagets anställda, varumärket i betydligt högre utsträckning än kommunikation. Detta 

rör, enligt honom, det allra flesta företag, utom de som inte möter sina kunder till exempel 

Nike, Coca Cola och Marlboro.   

”Coca Cola träffar aldrig sina kunder”. 

(Grönholm 29/11-2011) 
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Grönholm markerar därmed att det är utifrån hur människorna inom ett företag beter sig som 

ett varumärke skapas. Det som skiljer sig menar Falonius är agerandet; gränssnittet mellan 

den som levererar tjänsten och konsumenten. Detta har ett samband med Kornbergers (2010) 

resonemang om att ett varumärke inom servicesektorn inte är byggt utifrån en vara utan 

snarare utifrån de anställda som levererar tjänsten. Författaren diskuterar vidare hur 

beteenden, åtgärder, språk, kläder, manér och vanor blir till varumärkets uttryck. Även en 

koppling kan göras till Kapferer (2010), som framhåller att när det gäller varor är det helt 

tvärtom där är det varan som syns hela tiden, aldrig fabriken eller de anställda.  

Falonius prononcerar en tydlig trend de senaste åren där självaste leveransen av tjänsten blir 

allt viktigare. Detta kallar han för beteendet; hur företaget möter sin kund. Falonius 

exemplifierar att vid försäljning av resmål, erbjuder många företag mer eller mindre likadana 

resor, skillnaden är hur du som kund blir bemött och uppmärksammad av företaget. Grönholm 

markerar till och med att relationen mellan en levande säljare och köpare kan ses som 

viktigare än företaget i sig. Det finns en naturlig koppling till Kapferer (2010) och hans 

påstående om att varumärkesupplevelsen inom servicesektorn helt och hållet är driven av vad 

som sker i stunden då kunden möter företagets servicepersonal. Falonius åsyftar att detta är 

högst aktuellt inom hotellsektorn där det nästan bara handlar om bemötande, gästen får 

visserligen ett rum men han menar att hygienfaktorer erbjuds mer eller mindre överallt. Han 

menar att mervärden ligger oerhört mycket i bemötandet. Denna menig ligger väldigt nära 

Kornbergers (2010), han apostroferar att för tjänsteföretag är serviceleveransprocessen själva 

tjänsten och det är resan till målet som är det centrala då kunden utvärderar resultatet. 

5.1.3 Vägen till varumärket 

För att bygga ett varumärke måste företag enligt Grönholm börja med att vara äkta mot sig 

själva och även mot sin omvärld, vad företaget än väljer att göra måste de göra något de 

innerligt tror på och göra det väldigt bra. Enligt Grönholm byggs ett varumärke genom två 

kanaler, den ena är genom varumärkets beteende, där både produkt och personal räknas in, det 

andra är genom varumärkets kommunikation. Det innebär då att det finns två kanaler att 

leverera en varumärkesupplevelse genom; kommunikationen är den del som företaget kan 

använda sig av för att skapa önskade associationer och rikta förväntningar på varumärket. 

Grönholm uppskattar att 80 procent av varumärket byggs genom beteende och 20 procent 

genom kommunikation. En närhet kan då ses till det som Kapferer (2010) vidhåller att ett 

varumärke skapas i kundens medvetande efter att denne kommit i kontakt med företaget på 
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flera olika sätt. Vidare menar författaren att designen av kontaktpunkterna på så vis blir 

otroligt viktiga, eftersom alla måste förmedla varumärket. Något som bör lyftas fram i 

koppling till detta är Grönroos (2007) uttalande om att situationen ser annorlunda ut för 

tjänster eftersom de är mer dynamiska. Författaren understryker att tillverkande företag kan ta 

till en mer planerad marknadskommunikation för att utveckla ett varumärke; eftersom varan 

är färdigproducerad då varumärkesprocessen startar kommer varan inte ändra sina 

egenskaper. Vad gäller varumärkesutveckling inom tjänsteföretag är det enligt Grönroos 

(2007) kundens medverkan i processen som ligger till grund för framgång, planerandet av den 

bör därför utgöra det centrala arbetet.  

 

Falonius menar att det finns en naturlig arbetsgång för upprättandet av ett varumärke. Först 

och främst krävs en nulägesanalys där företaget undersöker vad som redan finns på 

marknaden. Det är viktigt enligt honom att inte imitera utan att hitta sin egen nisch som riktas 

mot en intressant målgrupp. Företaget bör därefter analysera målgruppen för att ta reda på vad 

de uppskattar och vilka mervärden som sätts i fokus understryker Falonius. Pihl förklarar att 

då Nordic light Hotels varumärke skulle upprättas var det viktigaste att skapa en nisch som 

inte tidigare fanns i Sverige. De var det första designhotellet i landet vilket upprättades innan 

marknaden egentligen visste vad ett designhotell kan stå för. Pihl anser att det centrala i deras 

nisch är förändring där de siktar på att bygga om sin lobby tre gånger om året i olika teman. 

Som en naturlig följd kan Melins (1999) påstående lyftas fram då författaren framhåller vikten 

av att försöka vara först ut på marknaden för att hitta en stark position, fördelen med det är att 

företaget själva kan välja vilken position som är mest fördelaktig.   

 

Johansson berättar om deras arbete att upprätta Clarion Hotel Post där Clarion är ett 

varumärke inom Nordic Choice, som är själva koncernen. Clarion Hotel Post är ett varumärke 

i sig men har även med sig en del från kedjans egen brand manual. Johansson menar att 

varumärket är en del av hotellets identitet, det som kommuniceras både internt men också 

externt.  Hon förklarar vidare att de vill skapa en image och en atmosfär med hjälp av DJs, 

stand-up, gospel, oväntade saker som tillför spänning, någonting extra i upplevelsen och 

självklart hundra procentig service. De övre skildringarna speglar det som Hultén et al. (2008) 

framhäver då de menar att alltfler företag går ifrån tanken om servicelandskapet som en plats 

för att enbart sälja varor och tjänster till att istället se det som en plats där de kan bygga sin 

varumärkesimage. Att arbeta med att framhäva form och sinnesuttryck i ett servicelandskaps 
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interiör kan enligt författarna uttrycka ett varumärkes identitet och vara ett sätt att 

differentiera sig. 

Kinnunen förklarar att Riverton är medlem i World Hotels, men att hotellet står mer eller 

mindre självständiga. World Hotels är ingen kedja i den bemärkelsen men de hjälper till att 

marknadsföra hotellet, även med att dra ner hotellets utgifter och för att underlätta samarbete 

vid stora event i Göteborg.  Detta kan ses som ett exempel kopplat till det som förklarats av 

Page och Connell (2006) samt Aronsson och Tengling (2003) att frammarschen av 

hotellkedjor har gjort att många mindre oberoende hotell går samman och bildar konsortier för 

att kunna vara med i konkurrensen. Samarbetet mellan dessa gör att de kan utnyttja 

stordriftsfördelar och erhålla fördelar från nationell och internationell marknadsföring samt 

bulkprisavdrag. 

5.1.4 Det externa följer det interna 

Falonius förklarar att syfte och vision måste sitta i ryggmärgen hos de som driver och arbetar 

på ett hotell, alla bör veta vad som vill uppnås och hur hotellet önskar bli uppfattade. Han 

menar att en varumärkesplattform måste formas och sedan genomsyra hela organisationen. 

Pihl understryker att han inte skiljer medarbetare och kund åt eftersom ledningen måste vara 

lika tydliga inåt mot de anställda för att de ska kunna vara tydliga utåt mot gästerna. Han 

klargör att det inte räcker med en designad yta, utan det måste vara likadant bakom kulisserna 

för att fungera. Resonemanget har en närhet till Ind (2007) som framhäver att det krävs att alla 

organisationens avdelningar har en förståelse för verksamhetens ideologi och tror på dess 

värden. Detta kan enligt författaren endast uppnås genom att skapa en gemensam känsla för 

syften och värden vilket i sin tur genererar i äkta engagemang.  

Kinnunen markerar att han ser Riverton som ett varumärke, men förklarar att denna 

uppfattning skiljer sig mellan de anställda och att det eventuellt är tydligare för de som varit 

anställda en längre tid. Detta tror han beror på att de på hotellet inte jobbar lika aktivt med 

kärnvärden som kedjehotellen, där personalen matas med dessa värden från dag ett. På 

hotellet är de anställda inte lika hårt styrda av riktlinjer utan försöker anpassa sig efter gästers 

behov och önskemål. Falonius påpekar att det inte finns några genvägar för att skapa ett 

varumärke, varje medarbetare på hotellet oavsett lokalvårdare, receptionister eller servitörer, 

måste vara fullständigt klara över vad företaget vill förmedla. Det är relevant att göra en 

koppling till Kapferers (2010) argumentation att när varumärken ska upprättas inom 
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servicesektorer är internaliseringsprocessen avgörande; inuti organisationen måste de 

anställda se varumärkets värde som sitt eget. Dessa värden måste förklaras och motiveras i 

verksamhetens alla delar och få dessa att genomsyra det vardagliga uppträdandet.  

Falonius påtalar att företag måste ha en genomtänkt strategi för sitt varumärkesarbete, det vill 

säga innan de gör något externt, reklam, kampanj eller annons, måste de ha klart för sig vad 

de vill förmedla. Det är viktigt att ha en plan för sitt varumärke och ifrågasätta var de befinner 

sig idag och var de vill vara imorgon.  

”Innan vi går ut med något externt måste vi göra i ordning hemma” 

 (Falonius 2011-02-02). 

 

Pihl presenterar att Nordic Light Hotels värdeord är äkta, artistiskt och progressivt och lägger 

till en tagline som säger ”Coolt med värme, hightech med enkelhet”. Andersson utvecklar 

detta och framhäver det specifika medarbetarkonceptet vilket består av energi, mod och 

begeistring. Det handlar enligt Andersson om att ha energi i mötet med gästen, ha ett mod och 

våga leverera service, att våga ta för sig och ha en passion för sitt yrke. Det ovan nämnda 

medarbetarkonceptet är även aktuellt på Clarion Hotel Post då de ingår i samma koncern, 

Nordic Choice. Stenbäck framhåller dock att hotellets egna värdeord består av personligt, 

kreativt och passionerat. Han vidhåller vikten av att framhäva personen bakom de fina 

titlarna, det vill säga de anställda. En koppling kan göras till Kapferer (2010) som påpekar att 

de anställdas personlighet och kompetens utgör råmaterialet av service. Det finns även en 

poäng i det han lyfter fram om att varumärken generellt utlovar regelbunden kvalitet och att 

det då inom tjänsteföretag blir väldigt viktigt att definiera starka normer för beteenden och 

ageranden. Falonius understryker att i servicesektorn är det enkelt och billigt att skapa 

konkurrensfördelar, i grund och botten handlar det om ett vänligt bemötande som inte kostar 

någonting. Allt som krävs menar han är att investera några timmars utbildning för sina 

medarbetare.  

5.1.5 Lova inte mer än vad som kan hållas 

Johansson vidhåller att Clarion Hotel Post inte säljer en produkt utan snarare en upplevelse. 

De har som löfte att de ska bry sig lite mer om sina kunder, tanken är att skapa en skön känsla 

på hotellet. Pihl framhäver att Nordic Light Hotel många gånger uppfattas som coola, de ser 

dock detta som negativt eftersom företaget då framstår som stela och avger känslan av att bara 

vissa passar in. Pihl tror att design förknippas med coolhet men på hotellet önskar de i så fall 
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framstå som coola med värme, där ödmjuka och tillgängliga personer arbetar och välkomnar 

alla. Att vissa uppfattningar om hotellet går isär kan ses som en koppling till Kapferers (2010) 

modell: The product and the brand (se figur 3), där han förklarar att halo effekten endast 

uppstår först när kundens tolkning stämmer överrens med företagets uppfattning om 

varumärket. Det finns även en närhet till det Kinnunen understryker att det finns ett glapp i 

den interna och externa uppfattningen om Riverton eftersom vissa gäster placerar de i ett lägre 

fack än de egentligen tillhör. De anser sig vara ett bra fyrstjärnigt hotell, med professionell 

och serviceinriktad personal, bra konferenslokaler och många fina rum. Dock är de både 

medvetna och ödmjuka inför vetskapen att några av rummen och allmänna ytor är i behov av 

renovering.  

Andersson uttalar att Nordic Light Hotel lägger stor vikt vid att skapa förväntningar hos sina 

gäster innan de anländer. Hon påpekar svårigheten i detta som är att lyckas överträffa dessa. 

Att skapa en image och en känsla genom text, bild och word-of-mouth som alla följer en röd 

tråd vilken gästen sedan väl på plats känner igen är ett måste. Även Stenbäck talar om 

förväntningar och understryker att de vill känna sig trygga i det de gör så att de kan vara säkra 

på att leverera över gästens förväntan. Det är relevant att lyfta fram Schneider och Bowen 

(1995) i denna diskussion. Författarna påtalar att organisationer som förstår och strävar efter 

att leverera de många olika nyanser kunders förväntningar består av, kommer vara i en 

överlägsen konkurrenskraftig position, jämfört med de som bedömer sina kunders krav som 

allmängiltiga. Företag bör enligt Grönholm överträffa de förväntningar som skapats utifrån 

kommunikationen.  

”Det är alltid bättre att lova det man kan hålla än att försöka hålla det man lovar” 

(Grönholm 2011-11-29). 

Kinnunen förklarar att Riverton speglas av en personlig touch, de arbetar med att ta emot 

personliga bokningar till skillnad mot de större kedjorna, vilket gör att gästen har chans att 

möta samma person vid in-check som vid bokning. Kinnunen artikulerar att ofta levererar 

personalen över förväntan och löser saker snabbare än vad folk är vana vid, detta har en 

anknytning till att hotellet är privatägt och beslut kan därmed tas betydligt snabbare än på de 

större hotellen. Kinnunen berättar att de har haft för avsikt att renovera hela hotellet i flera år 

men att detta projekt har förskjutits på grund av bygglov, idag är endast tre fjärdedelar av 

rummen klara. Detta menar han medför att en del gäster kan bli besvikna då de kommer in i 

lobbyn eller i rummen som eventuellt inte levererar deras syn på fyrstjärnig standard.  

Moorthis (2002) apostrofering är relevant att lyfta fram i detta sammanhang, en tjänst ska 
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marknadsföras på ett återhållsamt vis så företaget inte riskerar att lova mer än vad som 

verkligen kan levereras.  

5.1.6 Företagets egna berättelser 

Falonius understryker storytelling som något företag bör jobba med idag, ofta framstår 

företagsledaren som en mytisk figur det cirkulerar historier runt både internt och externt. I 

många fall är de medvetet med och planterar dessa historier, bra exempel på detta menar 

Falonius är Steve Jobs och Ingvar Kamprad. Alla dessa historier är därmed en jätteviktig del 

av deras varumärke. Detta kan kopplas till Mossberg (2008) som lyfter fram att historierna 

kan vara så väl verkliga som fiktiva. I anslutning till detta påpekar Falonius att alla företag 

inte har naturligt intressanta historier att berätta, det finns företag som fejkar en historia för att 

bygga ett varumärke. Han exemplifierar den amerikanska restaurangen Joe Farelli på Avenyn 

i Göteborg. Restaurangens story bygger på Joe som sägs vara en italiensk gangster från 40-

talet. På väggarna hänger foton på Joe och i menyn finner kunden hans favoritlasagne. 

Falonius framhäver dock att Joe aldrig funnits men att restaurangen lyckats skapa en historia 

från ingenting. Han markerar att detta går an eftersom det blir en ”rolig grej”, dock kan 

kunderna känna sig en aning lurade vilket medför att en viss försiktighet bör antas.  

Johansson vidhåller deras historia som äkta vilken främst handlar om hur gamla Göteborg 

möter det nya. En del av den storytelling som görs grundar sig i att de vill att hotellet ska vara 

en mötesplats. Hon framhäver dessutom de berättelser som redan finns i huset vilket är ett 

posthus byggt redan 1925, detta kommer tillvaratas genom att namnge lokalerna därefter. 

Falonius påpekar att för att skapa en stark historia kring sitt varumärke behövs medarbetarnas 

hjälp, berättelserna bör arbetas med internt så de anställda blir en del av historien och på så 

vis blir en del av mytologin i företagskulturen. Han påpekar att när de är tillräckligt starka 

internt kan de gå ut externt. Historier kan handla om vad som helst, exempelvis om en lyckad 

affär som gjordes för några år sedan. Här kan en parallell dras till det Fog et al. (2010) 

vidhåller, att historien bakom ett varumärke bygger på företagets kultur, värderingar och 

känslor vilket då gör att en bro mellan företaget och konsumenten bildas. 

Något som är centralt i detta avsnitt är det faktum att varumärken skapar associationer hos 

kunden som bidrar till ett slags mervärde, när det kommer till servicemärken åsyftas detta 

mervärde ligga i bemötandet. Något som även kan identifieras är att serviceorganisationer 

arbetar med att skapa förväntningar genom kommunikation, kunden sägs bygga sin 

uppfattning om företagets varumärke efter att denne kommit i kontakt med det via olika 
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kanaler. Förväntningarna uppmanas sedan att levereras på plats, paralleller kan då dras till 

det framträdande faktum att allt hänger på hur företaget möter sin kund. Vi har även lyckats 

urskilja vikten av de anställdas förståelse för organisationens mål och att en designad yta inte 

räcker långt. 

5.2 Tjänstens hårdvara 

5.2.1 Att tillvarata det fysiska rummet 

Falonius påpekar att det fysiska rummet spelar en stor roll och apostroferar att kunden möter 

varumärket genom fyra olika touch points; kommunikation, beteende, tjänsten och den fysiska 

miljön. Ett varumärke kommuniceras i olika sammanhang vilket medför att ett intryck skapas 

hos kunden om hotellet. Beteendet står för hur kunden blir bemött och detta understryker 

Falonius som något oerhört viktigt. Tjänsten i sig talar också om vad det är för slags hotell, 

erbjuds endast rum och mat eller tillhandahålls olika slags paketerbjudanden. Falonius 

vidhåller att den fysiska miljön; inredning och rum speglar vad varumärket står för. Dessa 

fyra kanaler inkluderas alltid då ett varumärke ska byggas men vilka som anses essentiella 

beror på branschen. Inom hotellsektorn anser Falonius att miljön och beteende är de viktigaste 

faktorerna för att skapa ett hotellvarumärke. I liknande mening framhäver Kornberger (2010) 

att ett varumärkes mening skapas inom företagets väggar, med hjälp av de materiella 

attributen, den övergripande upplevelsen, atmosfären och mest av allt de anställda. För att 

tydliggöra det fysiska rummets roll i jämförelse med individens bör Moorthi (2002) 

uppmärksammas. Författaren menar att även om ett hotell har en tilltalande design får den ett 

lägre betyg av gästen om servicen tar tid eller är likgiltig, på så vis är kärntjänsten och de 

kompletterande tjänsterna i service lika viktiga.  

 

Falonius påpekar att miljön visar vad gästen kan förvänta sig; är det litet eller stort, exklusivt 

eller lågbudget? Detta har en viss närhet till det Wilson et al. (2008) poängterar om att vissa 

tjänster är mer beroende av de fysiska elementen i servicelandskapet eftersom dessa har en 

stor inverkan på hur vi upplever tjänsten. Andersson framhäver också att hårdvaran är en 

viktig del i hotellets helhet där hon tillägger att exempelvis häftiga lampor kan väcka 

uppmärksamhet. Pihl påtalar att de själva inte bestämmer helt över vilka installationer som 

görs på hotellet, eftersom det ibland har samarbeten med utomstående företag. Pihl menar att 

de vill att närhet alltid ska återspeglas i de olika installationerna men att det inte alltid går att 

styra i rätt riktning. En koppling går att göra till det Grönroos (2009) betonar, att på samma 
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vis som den fysiska miljön påverkar människorna i rummet, påverkar även människorna 

miljön med sin närvaro och sitt beteende. Vidare förklarar författaren att dessa sociala och 

fysiska interaktioner bidrar till de anställdas välmående och motivation samt till kundens 

slutliga uppfattning (Grönroos 2009). I samband med detta är det intressant att 

uppmärksamma en mindre lyckad installation i lobbyn Pihl berättar om, innehållande 

lyktstolpar, taggtrådar och fåglar i en isblå miljö och med en ljussättning som framhävde 

taggarna. Detta tilltalade verkligen livsstilsmänniskor, designfolk och modefolk. Dock fanns 

ingen värme eller bekvämlighet i installationen vilket bidrog till en stel atmosfär på hotellet. 

Detta stred emot Nordic Light Hotels tagline ”Coolt med värme” och blev istället ”Coolt utan 

värme”.   

Grönholm antyder att den fysiska platsen har en väldigt stor inverkan på varumärket och att 

allt i rummet helst bör förmedla samma budskap. Vidare exemplifierar han att om 

kommunikationen riktar förväntan till att exempelvis vara väldigt familjärt och mysigt, men 

gästen väl på plats möter en lobby i stil med italienskt 70-tal blir denne missnöjd redan innan 

de interagerar med personalen. Detta argument ligger nära Bitners (1992), som påpekar att 

den fysiska omgivningen fungerar som en indikator för kunden innan den tar del av servicen 

och att den ger en uppfattning om servicekvalitén och om människorna som jobbar där.  

Johansson framhäver vikten av att hitta rätt känsla och atmosfär för det fysiska rummet, med 

hjälp av olika typer av möblering; låga soffor, högre barstolar, draperingar, kristallkronor, 

öppen spis, konst, ljussättning etcetera vill de skapa en viss hemmakänsla för sina gäster. 

Dessutom vill de framhäva det gamla postkontoret genom att inreda med gamla engelska 

originalgjorda postboxar. Johansson och Stenbäck lyfter fram energi, känsla, driv och 

interaktion som ytterligare ingredienser de önskar i byggnaden. Deras tankesätt kring rummen 

och planerna om hur de ska byggas kan liknas vid den diskussion Wilson et al. (2008) för om 

möjligheten för företag att dra nytta av den fysiska omgivningens utformning genom 

strategiskt planering. Detta så att den överrensstämmer med organisationens övergripande mål 

och vision samtidigt som den tillgodoser både kundernas och de anställdas behov. Detta kan 

även kopplas till Johanssons förklaring om att rummets funktionalitet även är något de 

strategiskt jobbar med när det fysiska rummet designas, det är viktigt med ett lätt flöde då 

service levereras exempelvis nämner hon att bagagerummet ska vara nära receptionen och att 

personalen kan ha en bra överblick över entréerna. Det finns en direkt anslutning till Wilson 

et al. (2008) som framhåller att ett servicelandskap fungerar som ett redskap och menar att 

utformningen kan antingen underlätta eller försvåra flödet av aktiviteter mellan personerna 
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som vistas här. Även en koppling till Bitner (1992) kan föreslås, författaren framhåller en av 

tre utmärkande komponenter i servicelandskapet som förutses underlätta och vägleda 

kunderna genom servicemötet. 

5.2.2 Att väcka känslor och skapa upplevelser 

Pihl aktualiserar varumärken som A och O och att de strävar efter att leverera en upplevelse i 

varje moment. Den första kontakten gästen får med hotellet är sällan rent fysisk, innan 

besöker denne antingen hemsidan eller bokar via telefon. Andersson fyller i att den specifika 

känslan med Nordic Light Hotel finnes när gästen kommer in och insuper kombinationen av 

människor och designen. Det är en svår känsla att beskriva och bör därmed upplevas menar 

hon. Detta kan relateras till problematiken bland andra Kornberger (2010) och Normann 

(2000) omnämner, att en tjänst inte kan demonstreras likt en vara. Dock poängterar författarna 

att tjänsten kan beskrivas och på så vis frambringa en känsla för upplevelsen i förväg. Vilket i 

sin tur kan kopplas till Johansson som poängterar att det gäller att genom beskrivning kunna 

locka gäster till hotellet för att få chansen att visa byggnaden och vad de går för. Detta anser 

hon vara en del av varumärkesbyggandet. Johansson påpekar att det centrala är att vara 

supertydlig med vad deras varumärke Clarion står för, hur de profilerar sig och hur de stärker 

konceptet utåt.  

Grönholm anför att det är i samspelet mellan människor som en tjänst skapas. Johansson 

påtalar att de vill vara ett hotell som är till för alla som är genuint intresserade av att möta 

andra människor. Aktiviteterna och underhållningen de planerar för hotellet ska enligt 

Johansson inte vara av den karaktär gästen endast beskådar utan snarare uppmuntra till 

möten. Hon poängterar att de vill ta hänsyn till och lyfta fram det dynamiska i rummet. I 

närhet till denna tankegång kan en koppling göras till Wilson et al. (2008) som påpekar att det 

är viktigt att bejaka på vilket sätt servicelandskapet möjliggör och påverkar de sociala 

interaktionerna som utspelas här. 

Pihl menar att det är en resa i sig att jobba med personalen så de inser att de ansvarar för 

upplevelsen i varje moment. Karlsson och Horbec (2006) kan lyftas in då de förklarar att 

relationerna till kunderna bygger på deras upplevelser från alla interaktioner de haft med 

företaget.  Pihl markerar att för att höja vetskapen hos personalen och för att poängtera vikten 

av detta, har de tagit bort vanliga titlar och ersatt dessa med nya. Exempelvis finns titeln Light 

and Atmosphere Manager, även titeln Ansvarig för ankomstupplevelsen vilken tillägnas 
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receptionisterna. I nära anslutning är Moorthis (2002) påstående relevant att lyftas fram. 

Författaren menar att när det gäller service är det inte de enskilda elementen som är viktiga 

utan hur de immateriella och de materiella faktorerna fungerar tillsammans. Vidare menar han 

att kundens tillfredsställelse avgörs utifrån den totala upplevelsen, vilket då ställer krav på att 

det finns en synergi i allt från kärnproduktens kvalitet och hur den levereras, till miljöns 

atmosfär.  

 

Upplevelsen som skapas utifrån sinnena ska gå linje med varumärket menar Falonius, 

exempelvis är det otroligt viktigt hur det luktar och låter när en gäst kommer in på ett hotell. 

Han betonar att varumärkesskapande handlar mycket om psykologi och om hur människor 

fungerar, tänker, agerar, kommunicerar och vad som får oss att ticka. 

”I varumärkesarbete försöker man ju komma innanför pannloben på människor”  

 (Falonius 2011-12-02). 

 

 En nära parallell kan dras till Hultén et al. (2008) som påpekar att företag måste försöka nå 

kunden på ett djupare plan för att tillgodose både emotionella och rationella behov.  

Andersson förklarar att hotellmiljön handlar mycket om sinnen och att de arbetat jättemycket 

med det visuella och det auditiva. Även Pihl understryker att de arbetar mycket med musik 

och förklarar att de väldigt länge jobbade med den hårda elektroniska musiken men är numer 

inriktade på soul efter att de växt ifrån den coola kostymen. För att skapa den rätta atmosfären 

är ljussättning, ljud och musik i olika miljöer väldigt viktigt menar Johansson. Inom Clarion 

finns en speciell radiokanal som är anpassad efter dygnets rytm. Ljussättning av fasaden och 

musik som spelas utåt mot gatan kommer att skapa en atmosfär redan innan gästen stiger in. 

Pihl framhäver att de även arbetat med dofter men att de inte riktigt nått hela vägen än. De ska 

dock göra ett nytt försök när de byggt klart den nya mötesavdelningen. Johansson förklarar att 

de har ett program som kallas för Clarion Atmosphere där de idag arbetar med olika typiska 

dofter. Grönholm poängterar att dofter kan fungera som en stämningshöjare men det ska 

också beaktas att det finns folk som inte tål dofter. Vidare diskuterar Johansson smak som ett 

viktigt sinne för helheten och att det i framtiden kan bli viktigt, men att de inte arbetar aktivt 

med det idag. Hon klargör att känselsinnet sitter i interiören där de kommer att arbeta med 

rustika material och mycket sammet för att skapa en maffig känsla.  

 
Grönholm förklarar att ett varumärke kan bli mer konkret om företaget strategiskt arbetar med 

sinnena eftersom vi upplever genom våra sinnen. Han framhäver dock att det skall finnas en 
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naturlig koppling och att företaget inta ska krysta fram något bara för att. Detta ligger i närhet 

till det Hultén et al. (2008) understryker, att det gäller det att förstå och ta fasta på sina 

kunders känslor och därefter agera utifrån detta. Falonius hävdar att det kan vara lättare för 

människor att associera med ett företag om de exempelvis kan säga hur de smakar eller luktar. 

Detta kan även tas i bruk för att få medarbetarna att lättare förstå vad organisationen står för, 

istället för att läsa en strategisk text, kan ett företag påtala att de är som en kaffe och en 

kanelbulle.  

5.2.3 Det fysiska rummets roll i marknadsföringen 

Falonius hänvisar tillbaka till de fyra kanalerna var kunden kommer i kontakt med 

varumärket. I tjänsteföretag är beteendet och rummet viktigast; reklamen mindre viktig. 

Tjänsten som ett hotell erbjuder är ganska lika, de tar efter varandra. Att använda den fysiska 

miljön som en marknadsföringskanal är perfekt menar han och nämner Avalon hotell i 

Göteborg med deras unika utomhuspool som ett exempel, vilken för många utgör hela 

varumärket. Han påpekar dock att allt som försiggår i poolen inte kan ses som positivt för 

varumärket. Det finns en koppling till Bitner (1992) som framhäver att den fysiska 

omgivningen kan ligga till grund för ett företags framgång och kan hjälpa organisationen att 

nå sina uppsatta interna och externa målsättningar. Men enligt författaren kan den även i mer 

eller mindre utsträckning hindra organisationen från att nå dessa. 

Johansson presenterar en film de gjort för att illustrera och frambringa en känsla av den 

fysiska byggnad som ännu inte står klar. Stenbäck klargör att de har ett färdigt koncept vilket 

de lyckats sälja in utan några verkliga bilder på hotellets fysiska rum. Han menar att finns en 

historia att presentera går konceptet att sälja i alla fall och påpekar att de redan två månader 

innan öppning har sålt för 100 miljoner. Vad detta beror på menar han är delvis på grund av 

hotellet som en del av hotellkedjan Choice och även ägaren Petter A. Stordalen men en stor 

del tror han har att göra med hotellets läge, byggnad och storlek. Johansson understryker att 

de lyckats väl med att skapa en ”snackis” och en känsla för hotellet. Stenbäck fyller i att de 

redan är ute och föreläser om hotellet och att de då ibland glömmer av att det inte ens har 

öppnat. En koppling kan göras till Grönroos (2007) som påtalar att om ett varumärke ska 

uppnå den eftersträvade identiteten beror på hur väl företaget arbetat med att framförskaffa 

ramar som kunden kan använda sig av. 



Den dynamiska hotellverksamheten som ett enat varumärke 

 

49 

 

I detta avsnitt har vi lagt märke till att det fysiska rummet speglar vad varumärket står för, 

vilket artar sig bäst om allt i rummet förmedlar samma budskap. Vi har dessutom 

uppmärksammat att rummets design och utsmyckning bidrar till en viss stämning på hotellet 

och kan påverka människors beteenden. Vi har även kunnat identifiera att hotellen strategiskt 

arbetar med att framkalla rätt känsla och atmosfär och att det finns klara tankar om vad de 

önskar ska ske i byggnaden. Det framträder att personalen ansvarar för kundens upplevelse 

och att människors sinnen spelar roll för att förstärka denna. 

5.3 Individen som en viktig ingrediens   

5.3.1 Den mänskliga leveransen  

Grönholm förklarar att alla varor och tjänster är utvecklade av människor och människan är 

därför en nyckelkomponent. Falonius betraktar varumärkesbyggnad inom tjänstesektorn som 

svårare just för att det inte finns någon fysisk vara och att det är helt beroende av 

medarbetarna. Därför är det strategiskt helt avgörande att hitta rätt personer som ska leverera 

tjänsten. Han drar en parallell till produktionsföretag där de kan bygga en fräckt designad 

vara, men där kunden aldrig träffar människorna som varit med under tillverkningen. Däremot 

i hotellsektorn har det inte så mycket med byggnaden eller maten att göra förklarar Falonius 

utan det beror egentligen på människorna och kundbemötandet om gästerna återkommer eller 

ej. Detta resonemang har en närhet till Wilson et al. (2008) som understryker att de anställda 

inom en verksamhet har en roll som marknadsförare då de representerar organisationen och 

kan påverka kundens uppfattning om företaget; deras belåtenhet av upplevelsen. Även 

Johansson påpekar vikten av den mänskliga faktorn och menar att de inte blir bättre än hur 

deras personal beter sig. Falonius menar att varor kommer och går men att i tjänstesektorn 

handlar det om människor och samspelet mellan dessa.  

 

”Det ligger helt i medarbetarnas händer om man ska bygga tjänstevarumärken” 

(Falonius 2011-12-02). 

 

Viktigt i denna diskussion är att framhäva det Grönroos (2007) påpekar, att när det gäller 

service sammanfaller oftast kundernas värdeskapande processer med den process där tjänsten 

skapas. Falonius menar således att det inte går att bygga ett varumärke med hjälp av reklam, 

speciellt inte i tjänstesektorn. Det spelar ingen roll vad företaget lovar i reklamen eller 

annonsen menar han, för blir gästen när den anländer till hotellet besviken och inte får det 

utlovade kommer denne bli missnöjd och prata vidare om detta. Vi kan se en koppling till 

Grönroos (2007) påstående att när det gäller att utveckla varumärken inom service, utgörs det 
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centrala arbetet att planera och genomföra serviceprocessen. Vidare markerar författaren att 

om servicen ger ett negativt intryck hos kunden spelar den planerade 

marknadskommunikationen ingen roll.  

 

Pihl menar att de till en början lät känslan styra över de olika teman som installerades och att 

vissa viktiga bitar för helheten då utelämnades. Personalen måste alltid förstå de olika 

installationerna som görs eftersom att de är en del av temat. Idag anser Pihl att de är bra på att 

föra fram budskapet till personalen som inte bara förväntas agera i linje med temat utan ofta 

bär någon form av passande detalj. Andersson fyller i att de anställda är själva leveransen av 

varumärket, så länge deras beteende följer installationens tema tillåtes dessa. En parallell kan 

dras till Kapferer (2010) då han framhäver att när varumärken ska upprättas inom 

servicesektorer är internaliseringsprocessen avgörande; företagets värden måste förklaras och 

motiveras i verksamhetens alla delar och på så vis få dessa att genomsyra det vardagliga 

uppträdandet. I koppling till detta aktualiserar Grönholm att människor spelar en avgörande 

roll i service och därför bör företag ha en klar tanke om vad deras kunder ska uppleva. Detta 

menar han skall kopplas till företagskultur, vilket enkelt uttryckt är ägarens och/eller 

ledningens idé om vad bolaget ska stå för och vad de tror på. Även Kinnunen påtalar att för att 

lyckas är det nödvändigt med en enad bild i detta sammanhang. 

5.3.2 Servicekonceptet 

Pihl markerar att de anställda måste känna sitt företag och vad som förväntas av dessa. Det 

krävs tydliga författningsbeskrivningar, annars blir det på chans vilken servicenivå företaget 

levererar. Därför har de på Nordic Light Hotel en ”On Stage Manager” som kontinuerligt 

jobbar med personalen, för att locka fram personligheter och en avslappnad stämning. Vidare 

menar han att servicen så långt som möjligt inte ska vara så uppsträckt utan personalen ska 

snarare gå ner på knä för att möta gästen. Kinnunen förklarar att på Riverton strävar de efter 

ett arbetssätt som i den mån det är möjligt ska vara flexibelt. Han framhåller utmaningen med 

att få alla att arbeta på samma sätt, personalen måste själva kunna ta egna initiativ. Kinnunen 

poängterar att även om hotellet till exempel inte har någon butler ska någon tillgänglig 

självklart ta saker i egna händer och hjälpa till. Något som han dessutom påpekar är att även 

om de anställda agerar plikttroget kan det uppstå missnöje hos gästen. Det är viktigt att kunna 

identifiera på vilka grunder klagomålet görs för att bedöma om kompensation är relevant eller 

ej. I vissa fall menar han att gäster inte påvisar sitt missnöje förrän det är dags att lämna 

hotellet, vilket inte ger en möjlighet att rätta till det uppstådda problemet. I nära koppling 
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framhåller Grönroos (2009) att hur tjänsteerbjudandets kvalitet upplevs beror delvis på 

kunden själv och dennes inflytande. Även Wilson et al. (2008) kan lyftas fram då författarna 

påvisar att kunden kan förhöja serviceleveransens kvalitet om denne tar ansvar för sin egen 

tillfredsställelse, genom att närvara aktivt, ställa frågor och framföra klagomål vid 

servicemisslyckanden. 

Hultén et al. (2008) påpekar att på grund av tjänsters särpräglade tillverkningsprocess bör 

tjänsteproducenter främst fokusera på kundens närvaro och välbefinnande. I närhet till detta 

förklarar Andersson att de inte jobbar med en manual eftersom de har en föränderlig miljö, 

detta skulle totalt gå emot sättet de vill agera. De jobbar helhetsmässigt med 

temainstallationerna vilket gör att servicen förändras i takt med denna. Andersson poängterar 

att deras medarbetarkoncept hela tiden handlar om att kliva upp på scen både för gäster och 

för medarbetare. Andersson förklarar att de röstar fram månadens ”on stage hjälte” som 

nomineras både av gäster och av hotellets egna medarbetare. 

”Vi frågar oss är du on stage när du kommer till jobbet och är du inte det då ska du inte vara 

på där”  

(Andersson 2011-11-14). 

 

Vidare hävdar Andersson att det handlar mycket om att förstå vad varumärket ska stå för och 

dess grundläggande värderingar. Detta kan kopplas till Lagergren (1998) som menar att 

bakom företagsnamnet, märket eller symbolen, samlas deras gemensamma vision, kunskap 

och kraft. Vidare påpekar Andersson att de ger internutbildningar, alltifrån 

ledarskapsfrukostar till miljöutbildningar. Även designvandringar görs i syfte att ge 

personalen en tydlig förståelse för designen. Johansson uttalar att de inom Clarion Post 

kommer att arbeta med internutbildningar men viktigast är att alla anställda har glöden 

naturligt i sig från början. Stenbäck framhåller att det finns vissa ramar personalen bör agera 

inom men att den gärna ska mixas med en personlig känsla. Det ska därmed finnas en häftig 

balans där personalen får utrymme att leva ut samtidigt som de måste ha en grundtrygghet. 

Denna diskussion visar en tendens att ligga nära det Falonius (2010) hävdar, att ett effektivt 

internt arbete hjälper till att knyta ihop det dagliga arbetet med varumärkesstrategin, vilket 

enligt Kapferer (2010) är en metod för att få hela organisationen att se sig själv som ett 

varumärke. 
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5.3.3 Se individen 

Pihl framhäver vikten av att få rätt människor som medarbetare på hotellet och idag arbetar de 

med castings där CV inte är det primära, istället är det personligheter och personer de vill 

komma åt. Upplevelsen är i fokus och det gäller, menar han, att locka rätt människor. Pihl 

förklarar att de allra flesta tjänstedelar kan människor lära sig, det går däremot inte att lära sig 

att vara rätt typ av människa eller att vara tillgänglig. Vid rekrytering menar även Grönholm 

att CV inte bör vara det centrala; de som söker bör snarare dela grundläggande idéer och inte 

vilja arbeta för att de får betalt utan för att de vill. Vidare poängterar han att om företaget och 

den sökande delar värderingar och de tror på samma saker bör företaget anställa personen. I 

nära koppling till vad Pihl nämner ovan framhåller Grönholm att det är lättare att göra en 

trevlig människa duktig än att göra en duktig människa trevlig. Detta resonemang stämmer 

överrens med Schneider och Bowens (1995) aktualisering om vikten av att anställa rätt typ av 

personer som kommer att ha nära kontakt med företagets kunder, samt att lära upp dessa så de 

ska kunna ta hand om kunderna på bästa vis. 

Kinnunen markerar att på Riverton skiljer sig rekryteringsprocessen av receptionister 

beroende på vad det är för tjänst som ska tillsättas och vilka personer de för närvarande har 

anställda. På en ansvarstjänst menar han krävs det tidigare erfarenhet medan på en vanlig 

tjänst går de mer på personlighet än på CV. Han påpekar även att personkemin ska stämma 

överrens med övriga personer i receptionen. Falonius hävdar att en värdegrund ska delas av 

alla och vara en vision som alla jobbar efter. Utefter denna vision bör företaget rekrytera 

människorna som ska hjälpa företaget att nå sitt mål. Resonemanget kan styrkas av Ind (2007) 

som förklarar att intellektuellt kapital ligger i hjärtat av ett varumärkes värdering och visar på 

det enorma behovet av att fokusera på att rekrytera de mest lämpliga människorna och sedan 

vårda deras talanger. Vilket vidare kan kopplas till det Andersson förklarar, att grundläggande 

värderingar är svåra att lära upp och att dessa måste finnas någonstans inne i var medarbetare. 

Hon menar att de kan forma personalen utifrån varumärket och efter de strategiska val som 

görs inom verksamheten. Ett system kan i stort sett vem som helst lära sig menar hon, men 

utan energi blir det väldigt svårt. 

Falonius framhäver att företag bör rekrytera i linje med sin varumärkesstrategi och med sin 

vision om vad de vill åstadkomma. Företaget bör ha en värdig grund med tre till fyra 

kärnvärden som alla anställda tror på exempelvis kundfokus eller hög servicegrad. Sen måste 

det finnas en klar tanke om hur de ska skilja sig från de andra hotellen och vad varumärket 
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ska lova. De anställda menar Falonius måste veta vad grundpelarna är och hur de ska agera 

mot kunder etcetera. Rekrytering måste göras i linje med varumärket så företaget får de 

människor som delar samma värderingar som de menar han. I närhet till detta poängterar 

Lagergren (1998) att en organisation inte bör byggas uppifrån, framgångsrika verksamheter 

byggs istället på alla medarbetares delaktighet och gemensam förståelse för företagets syfte 

och framtida vision. Andersson påpekar att eftersom de arbetar genomgående med olika 

teman är det relevant att vid en anställningsintervju ta reda på hur pass förändringsbenägen 

den sökande är. En aktuell fråga blir då hur det skulle kännas för personen att bära olika 

klädesplagg relaterat till de olika installationerna. 

 

”Viktigt är att den anställde kan se att den är en del utav verksamheten och en del utav 

installationen och en del utav varumärket”  

(Andersson 2011-11-14). 

 

Stenbäck menar att varumärket byggs runt konceptet och personalen. En del av Clarion Hotel 

Posts rekrytering görs via talangjakter och workshops där de sökande får chansen att visa vad 

de verkligen går för, de sökandes CV tittar de på efteråt markerar han. Deras talangjakter har 

gett en otrolig respons från de sökande och Stenbäck hävdar att deras mål är att bli Göteborgs 

bästa arbetsplats.  Falonius påtalar att om ett företag är känt för något positivt så är dessutom 

varumärket positivt laddat, vilket i sin tur bidrar till bättre kunder och bättre medarbetare. En 

egen gren inom varumärkesbyggandet är enligt Falonius employer brandning som växt 

mycket de senaste åren. Många konkurrensutsatta företag i dag måste ha de bästa 

medarbetarna vilket gör att de måste jobba med att ta fram ett varumärke för potentiella 

medarbetare. 

5.3.4 Tillsammans når vi målen 

Kinnunen förklarar att det finns goda möjligheter för personalen att växa på Riverton eftersom 

det inte finns några specifika riktlinjer för respektive tjänst som slaviskt måste följas. Han 

menar att de kan forma positionerna efter behov och talang. Andersson förklarar att typen av 

människor som anställs på Nordic Light Hotel är väldigt kreativa med många åsikter. Det 

finns enligt henne flera exempel på hur organisationen förändrats utefter förslag och idéer från 

de anställda. Andersson understryker de anställdas trivsel som en jätteviktig faktor för att 

organisationen ska få behålla personalen och menar att de gärna satsar på de duktiga. Dessa 

tankegångar ligger nära det Ind (2007) påpekar, om vikten av att företagsledningar måste 

förstå vad som motiverar de anställda att ansluta sig till företaget, vad som får de att stanna 
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och vad som uppmuntrar de att identifiera sig med de mål organisationen önskar uppnå. 

Vidare kan Stenbäcks resonemang tas i beaktning där han poängterar att företaget hela tiden 

jobbar med ledarskap och försöker tillsätta ledare som ser sin personal. Han menar att det 

handlar om att skapa en kultur där medarbetarna själva vågar ta ställning.  

Stenbäck markerar att företaget inte kan ansvara för att personalen ska må bra men de kan 

hjälpa dessa dit. För att veta hur personalen mår planerar de enligt Stenbäck att införa en så 

kallad temperaturmätare, där personalen efter varje skift uppmanas att svara på en fråga om 

arbetsdagens gång. Även Andersson tar upp personalens trivselfaktor och förklarar att de utför 

en medarbetarundersökning en gång om året vilken mäter ledarskapet men också 

arbetsmiljön. Dessutom har de personalforum en gång i månaden där aktuella ämnen tas upp, 

markerar hon. Diskussionen leder naturligt in på det Wilson et al. (2008) åsyftar om att nöjd 

personal kommer att bidra till nöjda kunder som i sin tur kan förhöja de anställdas känsla för 

sitt jobb. 

Pihl förklarar att allt måste vara en helhet och att det blir något som hotellet förknippas med. 

Andersson understryker att hotellet jobbar med en uppdaterad produkt som hela tiden bör 

utvecklas för att följa den röda tråden. I samma ögonblick förklarar hon att designen och 

uttrycken bereder väg för interaktioner eftersom det finns en hel del att tala om vad gäller 

deras innehåll, detta menar hon är kopplingen mellan design, funktion och service. Andersson 

påpekar att det finns en tagline inom Design Hotels som hon bara älskar; ”made by originals”. 

Innebörden påvisar att det är människorna bakom hotellprodukten som skapar den och inte 

själva produkten i sig.  Argumentationen ligger nära Kornbergers (2010) påstående att 

serviceleveransprocessen är själva produkten, han menar att resan till målet är det centrala då 

kunden utvärderar resultatet. I anslutning till detta kan Kinnunen lyftas fram som omnämner 

att de har svårt att leverera en helhet, gäster kan vara jättenöjda med rummen men blir 

besvikna när de kliver in i restaurangen. Han menar att en helhet inte kommer att kunna 

levereras förrän hela byggnaden är renoverad. Kinnunen understryker att vissa delar av 

hotellet är jättebra och andra mindre bra, detta gör att det ena drar ner det andra. Detta 

påstående ligger nära Gummessons (2002) som vidhåller att kunden inte bara tar in och 

uppfattar kontakten med personalen när den produceras och levereras utan all sorts kontakt 

med organisationen spelar stor roll för helheten. Det finns även en närhet till Kapferer (2010) 

som tydliggör detta fenomen med hjälp modellen Brand Identity Prism (se figur 4), vilken 

påvisar sex steg som hör ihop med varandra och tillsammans formar en strukturerad enhetlig 

bild. Detta leder oss in på den diskussion som förs av Johansson som påtalar att Clarion Post 
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arbetar mycket med att genomgående försöka skapa en känsla av röd tråd. På hotellet finns 

det en person som bär titeln ”Attitude Manager”, hans roll är att ansvara för flödesbiten och 

hur de olika delarna hänger ihop och blir till en helhet. Även människorna inkluderas i detta, 

menar hon, för att säkerställa att deras agerande går hand i hand med allt de gör.  

Kinnunen förklarar att eftersom helheten inte finns i dagsläget är det också svårt att skapa en 

enhetlig företagskultur. Han menar att det finns en viss uppdelning mellan de olika 

avdelningarna vilket kan bero på att de jobbar i skilda lokaler. Falonius påpekar att 

företagskultur byggs av de enskilda människorna och framhäver vikten av att bygga en positiv 

och stark sådan, där de anställda vågar fråga och hjälpa varandra. Han poängterar vidare att 

företagskultur handlar om hur det är att arbeta på företaget eller hur bra medarbetarna trivs. 

”En plan, en strategi för varumärket visst, men man får aldrig glömma att försöka skapa en 

företagskultur”  

Falonius (2011-12-02). 

 

Han förklarar att en företagskultur inte bara uppstår av sig själv utan kommer från en tydlig 

vision, värdegrund och vad organisationen vill uppnå tillsammans. Som koppling till detta kan 

Wilson et al. (2008) lyftas fram, då det påpekas av författarna att de anställdas beteenden 

starkt influeras av de normer och värderingar som präglar organisationskulturen. I samma 

mening hävdar Falonius att det går att välja vilken kultur som ska skapas och vidare också att 

det går att ändra en redan etablerad sådan som tenderat att bli negativ. Han menar vidare ju 

mindre organisationen är desto lättare är den att förändra.  

 

”Varumärket har en utsida och en insida och insidan är företagskulturen.” 

Falonius (2011-12-02). 

 

Falonius påpekar att när det talas om varumärken är det väldigt lätt att fokusera på den 

externa delen men insidan av varumärket, företagskulturen, är lika viktig. Han förklarar att 

företag definitivt kan ta hjälp av företagskultur för att stärka sitt varumärke. Företagskultur är 

inom tjänstesektorn det allra viktigaste eftersom anställda hela tiden träffar kunder menar han. 

Varumärket byggs enligt Falonius kontinuerligt genom kunderna, därför är det viktigt att alla 

på företaget säger samma sak utåt och delar samma tankegångar. En koppling kan göras till 

Schneider och Bowen (1995) som apostroferar företagskultur som en nyckel för att 

koordinera de anställda; likt en guide för önskvärda beteenden.  

 

Något som framgår i detta avsnitt är att hotellverksamheter helt och hållet är beroende av 

sina medarbetare, de anses inta rollen som varumärkesleverantörer i mötet med kunden. Vi 
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har åter igen lagt märke till att det vardagliga arbetet bör genomsyras av organisationens 

mål men att det även ska finnas plats för personligt ansvarstagande och egna initiativ. Vidare 

har vi identifierat hur viktigt det är att finna rätt människor till organisationen och att den 

mest avgörande aspekten är personlighet vid anställningar. För att behålla de anställda har 

vi lagt märke till att respondenterna ofta lyfter fram motivation och trivsel som nödvändiga 

faktorer.  

5.4 Mötet i det virtuella  

Andersson påtalar att Nordic Light Hotel arbetar mycket med sociala medier och använder sig 

av aktuella sociala forum så som Facebook och bloggar. Deras hemsida är transparent var 

gästen kan dela med sig av sina tankar om sin vistelse på hotellet. Hon poängterar att det är 

viktigt att gäster kan lämna och läsa både ris och ros på deras forum, som även hotellet kan ta 

till sig och kontinuerligt svara på i den takt de hinner.  Även Johansson påtalar att på Clarion 

Hotel Post är de väldigt transparenta vad gäller hemsidan och sociala forum. De interagerar 

aktivt med gäster på internet och använder sig av exempelvis Twitter, Facebook och My 

Newsdesc. I anslutning till detta resonemang kan Echeverri och Edvardsson (2007) lyftas 

fram, där de markerar att om företagsrepresentanter iakttar och aktivt bidrar med 

förtydliganden, kan mottagarens förståelse till viss mån kontrolleras. Även Grönholm påpekar 

att det är oerhört viktigt för företag att ha en öppen och transparent hemsida och hävdar att det 

hittills inte finns något praktexempel att lyfta fram i Sverige. I anslutning till dessa argument 

finns en koppling till Falonius (2010) apostrofering, att varumärken har en helt annan 

transparens för kunder än vad de tidigare haft eftersom att de finns synliga på internet. Även 

Weber (2009) framhäver transparensen på nätet när han betonar att det via sociala nätverk 

diskuteras gemensamma intressen och uttrycks åsikter. I närhet till detta menar Falonius att 

chattforum har en oerhört hög trovärdighet. Han påtalar att det inte längre går att komma ifrån 

det, ingen kan hindra dialogen på Internet. 

”Det går inte ens att överskatta den betydelsen som nätet har”  

(Falonius 2011-12-02).  

 

Grönholm menar att företag tror att sociala medier är en ny reklamkanal vilket inte är fallet 

eftersom det krävs interaktion, marknadskommunikation förvandlas till 

marknadskonversation. Grönholm framhåller att nätbaserade diskussioner om varumärken 

oftast uppstår när företag har problem, vilka då intar en mer defensiv roll. Istället menar 

Falonius att företag bör delta i diskussionerna och försöka rätta till misstag. Johansson 

framhäver att de ser en möjlighet i att lära sig av det som sägs på internet, kanske speciellt då 
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om det sägs något negativt. Stenbäck hävdar att de håller sig till konceptutvecklingen och 

kärnvärdena men om de inte är transparenta kommer de inte kunna märka om de fungerar. 

Grönholm påpekar att den sociala webben innebär fantastiska möjligheter och menar vidare 

att företag inte ens behöver prata utan bara lyssna för att ta del om vad folk tycker och tänker 

om organisationen. Grönholm poängterar att detta kan tillföra en idé om vad som sägs om 

varumärket och därmed om organisationen är på rätt väg eller inte. Detta resonemang har en 

viss närhet till Webers (2009), som menar att företag snarare bör tala med sina kunder än till 

dessa i sin marknadsföring och att sociala medier är ett enormt bra sätt att lyckas med detta. 

Falonius förklarar att ett varumärke inte är vad företaget tror att det är utan det är vad nätet 

säger att det är. Falonius poängterar att varumärken är ute och surrar på nätet och att det inte 

går att kontrollera vad som sägs om det. I närhet till detta yttrar Weber (2009) att sociala 

medier tillåter vem som helst att blanda sig in i diskussioner och framföra sin åsikt. Grönholm 

för diskussionen ett steg längre och påstår att nätet tydliggör att det är kunden som äger 

varumärket och inte företaget. 

”Kunden äger värdet av ett varumärke”  

(Grönholm 2011-11-29). 

 

Varför detta citat uppmärksammas är för att värdet enligt Grönholm finns i kundens huvud 

och att det således bör finnas en ömsesidig kontakt mellan säljaren och kunden.  Stenbäck 

poängterar att de släpper löst sitt varumärke genom sociala medier och poängterar det faktum 

att kunden är med och utvecklar varumärket. Johansson poängterar vidare att om de skapar ett 

bra innehåll sprids budskapet på egna vägnar. En koppling kan göras till Grönroos (2007) som 

understryker att om det någon som bygger ett varumärke är det kunden, företaget skapar 

endast ramar som kunden kan använda sig av. Detta går i linje med det Stenbäck aktualiserar, 

han menar att de innehar ramarna men kunden skapar sedan sin egen uppfattning.  

 

Detta avsnitt präglas av diskussioner som framhäver nätets enorma betydelse och 

genomslagskraft eftersom vem som helst kan göra sin röst hörd. Vi har även identifierat att 

kundens uppfattning om varumärket inte går att kontrolleras och att missförstånd kan 

elimineras om företaget blandar sig i dialoger som förs via forum. Något som framgår är om 

företags hemsidor är transparenta kan varumärkets trovärdighet stärkas. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt vill vi föra en mer personlig diskussion där våra egna reflektioner kring olika 

fenomen framträder. Centrala aspekter som vi finner intressanta kommer inledningsvis 

framhävas i form av tendenser vi uppmärksammat, vi vill påpeka att detta inte är ett försök 

till att generalisera utan snarare att lyfta fram återkommande påståenden från 

respondenterna. Vi vill även framhäva att de tendenser vi lyfter fram också är styrkta av vår 

teori. Därefter besvaras uppsatsens syfte vilket genererar till ett svar även på 

forskningsfrågan, var och en presenteras för sig för att ge en mer överskådlig bild. 

Slutsatserna presenteras utifrån uppsatsens teoretiska och empiriska delar. Vi vill återigen 

påpeka att de slutsatser vi kommit fram till inte kan appliceras på alla hotellverksamheter 

utan endast hotell med servicelandskap som erbjuder många möjligheter och präglas av en 

påtaglig frontlinje. 

6.1 Tendenser från det empiriska materialet 

 Den mänskliga faktorn  

Alla respondenter är överrens om att den mänskliga faktorn har en avgörande roll 

inom tjänsteföretag eftersom de hela tiden träffar gästerna. Många diskussioner har 

även berört att de anställda är med och skapar varumärket. Det har visat sig att deras 

agerande därför måste gå i linje med företagets vision vilket även måste genomsyra 

det vardagliga arbetet om ett enat uttryck ska kunna ta form. 

 

 Personlighet framför Cirriculum Vitae  

Något som påpekats av alla respondenter är att det är otroligt viktigt att hitta rätt 

personer till organisationen eftersom det är dessa som ska leverera varumärket. 

Dessutom anses personlighet i många fall vara viktigare än erfarenhet och CV.  

 

 Det fysiska rummet 

Att servicelandskap, de fysiska rummen, spelar en avgörande roll för varumärket och 

perceptionen av företaget är de flesta överrens om. Vissa respondenter påpekar att 

servicelandskapets design och funktion har en påverkan på människorna som vistas 

där.  

 

 Att leverera en helhet 

Respondenterna delar uppfattning om att det måste finnas en förståelse för 

organisationens kärnvärden, vilka bör genomsyra organisationen och speglas i allt 

företaget tar sig för. De är alla överrens om att företagskultur kan ses som en 

förutsättning för att skapa en helhet och vidare ett varumärke. De anställdas trivsel 

framhävs som en viktig aspekt för att locka fram ett engagemang.  

 

 Överträffa förväntningar 

Något som påpekats av våra respondenter är att tjänsteföretag ska sträva efter att skapa 

förväntningar, dock endast i linje med den upplevelse de sedan på plats kan leverera.  
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 De virtuella forumen 

I enhetlig mening ser de alla att forum, transparenta hemsidor och interaktioner på 

internet inte går att bortse ifrån. Det påpekas även av respondenterna att företagen bör 

delta i dialogen för att till viss del kunna kontrollera sitt varumärke men att det även är 

viktigt att förstå och respektera kundens makt över varumärkets mening.  

 

6.2 Besvarande av uppsatsens forskningsfråga och syfte 

Följande forskningsfråga och syfte kommer att besvaras; 

 Vilken betydelse har servicelandskap för varumärkesbyggande inom hotellsektorn?  

 

Syftet med denna uppsats är att analysera och klargöra karaktäristiska drag i 

servicelandskap inom hotellsektorn och vilka faktorer i servicelandskapet som har en 

avgörande roll för varumärkesbyggande. Vidare är avsikten att studera på vilket sätt 

ledningen kan tillvarata servicelandskapet för att strategiskt bygga ett starkt varumärke. 

 

För att tydliggöra vill vi bryta isär syftet eftersom det består av tre delsyften; 

 

 Vi åsyftar att analysera och klargöra karaktäristiska drag i servicelandskap inom 

hotellsektorn. 

 Vi vill även analysera och klargöra vilka faktorer i servicelandskapet som har en 

avgörande roll för varumärkesbyggande. 

 Vidare är avsikten att studera på vilket sätt ledningen kan tillvarata servicelandskapet 

för att strategiskt bygga ett starkt varumärke. 

 

6.2.1 Delsyfte 1  

Karaktäristiska drag i servicelandskap inom hotellsektorn. 

I ett servicelandskap av den kaliber som hotell är går det att framhäva vissa mer eller mindre 

framträdande karaktäristiska drag. Servicelandskapet på hotell innehåller många typiska 

serviceinslag och erbjuder ett stort antal möjligheter jämfört med många andra 

serviceverksamheter. Typiskt för en sådan här anläggning är att människor vistas i 

servicelandskapet under olika omständigheter och tidsintervaller, det kan handla om veckor, 

dagar eller timmar. De möjligheter som finns att ta del av i servicelanskap inom hotell är inte 

endast till för de gäster som bor på hotellet utan vissa delar erbjuds även för dagsbesökare. 

Detta är inte fallet på exempelvis en bank där vistelsens syfte endast är att uträtta ett 

bankärende för att sedan lämna platsen.  
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Ett hotell erbjuder inte bara en tjänst utan är en tydlig mötesplats för människor från alla 

världens hörn, både affärs- och privatresenärer. Vi har lagt märke till att det inom hotell 

återfinns olika sorters interaktioner som kan särskiljas från varandra. Delvis kan mötet mellan 

gäster uppmärksammas, vilka ofta själva kan styra graden av interaktion till varandra. 

Dessutom bör möten inom organisationen uppmärksammas eftersom samarbetsförmågan 

mellan avdelningarna med stor sannolikhet kommer att påverka mötet med kunden. Vår studie 

har visat att alla hotellets avdelningar tillsammans måste leverera en enhetlig bild av 

verksamheten för att den ena inte ska riskera att dra ned den andra. Vidare återfinns mötet 

mellan gästerna och de anställda, som i de servicelandskap vi haft som ambition att studera, är 

nödvändiga för att servicen ska kunna erhållas. Både från de empiriska och teoretiska delarna 

av vår uppsats har vi kunnat utläsa att det är i detta möte den anställda representerar 

organisationen vilket tyder på vikten av dennes roll. Det framgår att det är i detta möte gästen 

bildar sin uppfattning och utvärderar hotellverksamheten. I samband med detta är det 

väsentligt att lyfta fram den påtagliga frontlinje som ett hotell av denna karaktär består av. Vi 

har kunnat urskilja olika sorters frontlinjer vilka alla har visat sig bära ett enormt ansvar för 

verksamheten och gästernas syn på hotellet. De första som möter gästerna är dock 

receptionerna vilka vi har kunnat identifiera som den mest påtagliga frontlinjen eftersom de 

ansvarar för första intrycket.  

Vi vill också poängtera att i vår studie har det visat sig att interaktioner inte bara sker 

människor emellan utan det fysiska rummet är något som människorna också interagerar med 

och blir påverkad av. Ett hotell har ett servicelandskap som präglas av olika delar, dels finns 

de allmänna utrymmena så som lobby, restaurang, bar, spa etcetera och dels det egna privata 

hotellrummet. Alla dessa rum och dess innehåll har visat sig tillsammans bidra till bilden av 

hotellet, allt från vad som serveras vid frukostbuffén till hur lakanen doftar. Vi vill därmed 

igen lyfta fram att det typiska för servicelandskap på hotell är att det erbjuder företaget och 

gästerna många möjligheter. Det består av ytor som på ett strategiskt vis kan tillvaratas av 

organisationen för att framhäva vad de står för. Beroende på vad företaget vill uppnå kan 

rummen formas och designas därefter, vill de skapa en lugn och skön atmosfär eller en livlig 

mötesplats? Det är relevant att dessutom påpeka den funktionella aspektens viktiga roll i 

servicelandskapet. Grundläggande för att kunna leverera hotelltjänsterna använder sig 

personalen av diverse nödvändiga system. Detta kan vara allt från bokning- och kassasystem 

till att hissen fungerar. Det har visat sig att även denna aspekt inte går att utesluta då den 

funktionella biten är en förutsättning för flödet av tjänsteleveransen. 
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6.2.2 Delsyfte 2  

Faktorer i servicelandskapet som har en avgörande roll för varumärkesbyggande 

Vår studie har visat att det finns vissa utmärkande drag i servicelandskapet som spelar större 

roll än andra då hotell ämnar bygga ett varumärke för sin verksamhet. De två mest 

framstående faktorerna anser vi tveklöst vara de anställda och den atmosfär företaget lyckas 

skapa i det fysiska rummet.  Det för att personlig service i högsta grad är framträdande inom 

hotellsektorn och blomstrar på ett intressant och spännande sätt nära varumärket. Som tidigare 

påpekats bär de anställda på hotellet som möter kunderna ett enormt ansvar för hur 

organisationen och i sin tur varumärket ska framstå. Ett annat resonemang som också tidigare 

förts är att även det fysiska rummet speglar vad organisationen står för. Det intressanta här är 

att den atmosfär som företaget lyckats skapa med hjälp av de materiella och immateriella 

attributen har visat sig ha en viss påverkan på hur de sociala interaktionerna tar form och 

utspelar sig. På så vis hänger de två nämnda aspekterna ovan samman, eftersom de påverkar 

varandra simultant. Atmosfären har visat sig kunna uppmuntra till möten men även vara i 

vägen för att människor på ett naturligt sätt ska mötas, detta har vi kunnat identifiera med 

hjälp av Nordic Lights mindre och mer lyckade installationer. Hur väl varumärket kommer till 

uttryck har visat sig beror på den ambition företaget har att forma det fysiska rummet, 

varumärket kan därmed sägas kunna utryckas mer eller mindre kraftfullt.  

Atmosfären och människorna bidrar till den upplevelse som gästen aktivt tar del av. Det unika 

för serviceorganisationen är att bjuda in till något alldeles extraordinärt som gästen minns och 

gärna tar del av igen. Hotell är en förmånlig sektor i den bemärkelse att det finns goda 

möjligheter att utnyttja de materiella attributen så som loungeavdelningar och byggnader i sin 

marknadsföring till skillnad från många andra serviceorganisationer, exempelvis har en 

revisionsbyrå inte samma förutsättningar. De erbjuder liksom hotell en tjänst men kan inte på 

samma vis dra nytta av att framhäva sina lokaler för att locka kunder. Det har i vår studie 

dock visat sig att det är upplevelsen det hänger på, att skylta med något som inte kommer att 

levereras i slutändan är att begå ett misstag. Vi ser att det har ett klart samband med 

förväntningar som rummen genom marknadsföring kan hjälpa till att skapa. Vi har även 

identifierat att hotell inte bara präglas av det fysiska servicelandskapet utan även det virtuella. 

Det framgår att det fysiska och det virtuella måste stämma överrens, det ena får inte lova mer 

än det andra. Förväntningar skapas av löften som ges till gästen innan den tar del av den 
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faktiska tjänsten. När gästen väl är på plats är det viktigt att den utlovade servicen levereras 

och inte går isär med varumärkeslöftet.   

 

Vad vi egentligen ämnar framhäva är att alla delar är beroende av varandra i 

varumärkesbyggandet och att det i slutändan är helheten som avgör hur starkt varumärket 

upplevs.  Inom hotellsektorn kan detta ses som en utmaning med tanke på den dynamiska sfär 

som återfinns och servicelandskapets olika möjligheter. Det har visat sig att vissa aspekter kan 

lyfta andra, en gäst som exempelvis är missnöjd med sitt rum kan ändå få en positiv 

inställning till hotellet om denne möts av strålande servicepersonal. Dock har vi kunnat utläsa 

att varumärkesuppfattningen aldrig blir lika bra som när alla delar stämmer överrens. Både 

vår empiri och vår teori framhäver det faktum att det är gästen som bestämmer hur 

varumärket uppfattas och tillfredsställelsen avgörs utifrån den totala upplevelsen och alla 

kontakter denne har haft med företaget. Därför blir det viktigt att människorna i 

organisationen, likväl ledning som medarbetare, det fysiska rummets atmosfär från ljud, ljus, 

doft, inredning till design, även det virtuella rummet och marknadsföringen talar samma 

språk. Allt bör leva i synergi med varandra. Det fysiska rummet går att strategiskt planera 

men utmaningen blir personalen eftersom de bär det stora ansvaret för gästens upplevelse. För 

att kunna påverka deras beteende har det visat sig handla om att vinna deras förståelse, att 

jobba inifrån och ut. Det centrala blir då hur företagsledningen koordinerar alla dessa delar så 

de levererar samma budskap och agerar i enlighet med organisationens vision och det slutliga 

målet; att skapa ett starkt varumärke.  

6.2.3 Delsyfte 3  

På vilket sätt ledningen kan tillvarata servicelandskapet för att strategiskt bygga ett starkt 

varumärke. 

Vi skulle vilja poängtera att det i ett tidigt skede innan servicelandskapet utformas först och 

främst måste finnas en klar tanke om vad organisationen vill uppnå. Denna tanke bör sedan 

följa likt en röd tråd i allt företagsledningen tar sig för. Den formade tanken blir till företagets 

vision som bör speglas i servicelandskapet som därmed kan fyllas med önskvärda ting för att 

skapa ett starkare intryck hos gästen. Design och funktion ska prägla servicelandskapet, både 

svara för visuell attraktion men även för flödesbiten under serviceleveransen vilket påpekats 

tidigare. Vi har kunnat urskilja att det är i detta fysiska rum som varumärket kommer till liv 

och dess utformning ska i allra högsta grad finnas i åtanke då rummet konstrueras.  
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Nästa del är att rekrytera människor. Det har visat sig att dessa ska leverera det organisationen 

önskar, för att utföra detta viktiga uppdrag måste de förstå och dela organisationens mål för 

att önskvärt beteende ska kunna genomsyra det dagliga arbetet. Detta är inte något som 

kommer av sig självt. Vi anser att det handlar om att ge och om att ta. De anställda har egna 

mål och visioner i livet som bör tillgodoses av ledningen. På samma vis som de anställda ska 

försöka tillgodose organisationen ska organisationen tillgodose den anställde. Vi har lagt 

märke till att först då kan de leva i harmoni med varandra. Därför bör ledningen ta reda på vad 

individen söker med sin anställning i företaget och om de kan få varandra att växa i önskade 

riktningar. 

Det framhålls på flera håll i uppsatsen att det bör finnas ett effektivt internt arbete som ska 

knyta ihop det dagliga arbetet med varumärkesstrategin. Vi anser på dessa grunder att ett 

varumärke kan verka som en hjälp eftersom det är konkret och klart, uttalat och visuellt. Det 

diskuteras om att varumärkesbyggande kan få en skjuts av en positiv företagskultur i sin 

strävan att nå framgång, men kanske det istället kan ses som ett nytt sätt att arbeta enhetligt. 

Företagskultur sitter i väggarna och är oftast något outtalat, det kan då vara svårt för att inte 

tala om den nyanställde att veta om de oskrivna reglerna. Detta är inte fallet med varumärket, 

det har tydliga riktlinjer och även en visuell symbol. Att samordna alla avdelningar har visat 

sig bli explicitare under ett varumärkes regi. Därmed anser vi att varumärket tar sig an 

uppgiften att föra samman organisationen på ett helt nytt sätt. Denna diskussion kan föras ett 

steg vidare; då serviceverksamheter kräver en extra dos av denna enhetliga känsla, skulle 

varumärken i denna aspekt kunna ses som till och med viktigare för serviceorganisationer att 

arbeta med än för tillverkande företag. För att knyta an till detta delsyfte har det visat sig att 

ledningen på olika vis kan tillvarata servicelandskapet för att bygga ett strategiskt varumärke, 

vilket vi framhäver ovan, men vi ser alltså även tecken på att ledningen kan ta hjälp av 

varumärket för att bygga en enhetlig organisation. Vi kan i vår studie urskilja att företag idag 

strävar efter att skapa en stark företagskultur, men vi anar att den strävan istället kommer att 

utmynnas i en strävan efter ett starkt varumärke, vilket är ett koncept i vår mening där 

företagskultur nätt och jämt redan är inkluderat. 
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6.2.4 Besvarning av forskningsfråga 

Vilken betydelse har servicelandskap för varumärkesbyggande inom hotellsektorn? 
 

 

Vi har kunnat identifiera att servicelandskapet inom hotellsektorn inte bara har en betydande 

roll utan något som förvånade oss var att det är den avgörande platsen för att bygga ett 

varumärke. På samma sätt som serviceupplevelsen präglas av en process, präglas även 

varumärket av en process. Det är det dynamiska, okontrollerbara och oförutsägbara som 

ligger till grund för hotellverksamheter. Vi anser i detta avslutande skede att service och 

varumärken går hand i hand. Varumärket följer serviceprocessen likt en skugga; vad som 

händer då tjänsten levereras färgar av sig på varumärket. Det som går att kontrollera då 

tjänsten levereras bör företaget kontrollera. Enligt oss finns det två klossar på vart ett 

servicemärke står på. Den ena går att planera medan den andra är och bör förbli dynamisk. 

Det fysiska rummen på ett hotell, med sin inredning och design, kan planeras för att förhöja 

upplevelsen och standarden för tjänsten, men det unika mötet och människors beteenden går 

inte att förutspå till sin fulla karaktär. Det är detta som bidrar till spänning för båda parterna 

vilket gör upplevelsen av företaget unikt. Människornas förutsättningar och motivation till att 

leverera servicen har i vår studie visat sig ligga till grund för organisationen och dess 

varumärke. 

Ett varumärke inom de flesta serviceorganisationer bör vara byggt inifrån och ut. Byggt 

utifrån ledningens klara mål och vision vilket sedan överförs till medarbetarna och bygger på 

en gemensam förståelse för varandras behov. Hur varumärket har artat sig internt överförs 

sedan till det externa, det vill säga till kunderna och detta görs slutligen inom företagets egna 

fysiska arena. Vi har kunnat urskilja att de fysiska attributen kan lyfta de dynamiska 

rollspelen och de dynamiska rollspelen kan lyfta de fysiska attributen. Som bäst gör sig 

varumärket om det får stöd av båda klossarna. Det har visat sig att det är först då 

servicelandskapet kommer till sin fulla rätt och levererar ett helhetsintryck hos gästen. Där 

alla pusselbitar faller på plats och den eniga varumärksbilden blir synlig.  

Vi nöjer oss inte med att det finns två klossar utan har sett tecken på en har mer inflytande 

över den andra. Något som omnämns på flera ställen i uppsatsen är att rummet påverkar 

människors beteenden, det spelar då stor roll hur företaget tar vara på sina fysiska ytor för att 

förhöja känslan för att skapa en atmosfär där viljan finns att interagera. Den fysiska 

omgivningen är onekligen en viktig faktor men i vår studie har det visat sig att rummen 

snarare kan betraktas som ett hjälpmedel inom hotellsektorn, ett stöd och en invit för att nå 
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den ultimata serviceleveransen. Varför vi framhäver detta är för att många hotell erbjuder 

samma slags tjänst och hotell med samma antal stjärnor skiljer sig sällan åt. Som tidigare 

påpekats är det centrala att varumärken skapar associationer hos kunden som bidrar till ett 

slags mervärde, det är detta kunden dras till och förlitar sig på. Vad gäller service framgår det 

såväl i teoretiska delar som empiriska att allt hänger på vad som sker i stunden då företaget 

möter sin kund. Det mervärde som skapas för servicemärken kan då konstateras ligga i 

bemötandet. Därmed kan det reflekteras över att den mänskliga faktorns betydelse går förbi 

de fysiska attributen i varumärkets leveranskurva. Det är bemötandet som 

serviceorganisationer konkurrerar med, detta går inte att komma ifrån. Det är den personliga 

servicen som gör att gästen återvänder till hotellet, inte den sköna sängen även om den också 

bidrog till den ultimata service- och varumärkesupplevelsen. 

Detta kan vi även hävda med grund i det som sker på Clarion Hotel Post. Deras framgång har 

redan tagit fart även fast hotellets fysiska rum än inte står klart. Ingen har egentligen fått stiga 

in genom portarna och trots detta har de startat sin frammach. De har redan lyckats påbörja 

processen att bygga sitt varumärke genom förväntningar. Människan är otroligt viktig även i 

detta sammanhang eftersom det visat sig att vi kan skapa nästan vad vi vill genom väl valda 

ord. Om de lyckas uppnå eller till och med att överträffa dessa förväntningar återstår med 

spänning att se. Det är här servicelandskapets roll i varumärkesbyggandet ståtligt träder fram, 

det är i denna arena som matchen avgörs; kampen om gästens trivsel och återkomst. 

Servicelandskapet är platsen där varumärket kommer till liv. 

6.3 Egen modell 

För att tydliggöra hur vi anser att en service i detta fall inom hotellsektorn blir till ett 

varumärke illustrerar vi med modellen nedan (se figur 6). Modellen visar hur 

serviceleveransprocessen färgar av sig på varumärkesprocessen i det fysiska rummet, vilket är 

den plats där varumärket kommer till liv och visar sin fulla karaktär. Vidare blir 

serviceupplevelsen ett med varumärkesupplevelsen och det är den gästen minns. 
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