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Sammanfattning 

Titel: Because Customers Are Worth It! - En studie om val av hygienartiklar inom 

hotellbranschen 

Författare: Romina Gonzalez, Caroline Mac och Ivona Mihajlovska 

Handledare: Kaisa Lund 

Kurs: Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) 

 

Syfte: Vårt syfte med denna studie är att skapa djupare förståelse kring hur hotell arbetar 

med sina val av hygienartiklar för att nå kunder på ett djupare plan och förstärka deras 

sinnesupplevelser. För att uppnå detta kommer vi att analysera och jämföra ett flertal hotell 

där aspekterna organisationsstruktur, varumärken och kvalitet kommer att behandlas ur ett 

sinnesmarknadsföringsperspektiv. Genom detta syfte har vi utmynnat dessa 

frågeställningar: 

·    Hur väljer hotell de hygienartiklar som de erbjuder sina hotellgäster? 

·    Hur kan hotellens val av hygienartiklar förstärka kundens sinnesupplevelse? 

Metod: Uppsatsen är baserat på en kvalitativ studie med en abduktiv ansats, med detta 

menar vi att informationen som samlats in har haft ett växelspel mellan teoretiska och 

empiriska aspekter. Den primära data, för vår studie, har samlats in i form av personliga 

intervjuer samt telefonintervjuer, och den sekundära data har samlats in från vetenskapliga 

artiklar och litteraturer. 

Slutsatser: Under skrivprocessen har vi kommit fram till hur aspekter inom 

organisationsstruktur, varumärken och kvalitet haft en bidragande roll kring hur hotell 

väljer sina hygienartiklar. Vi har även lyft fram betydelsen av sinnesupplevelser och hur 

dessa kan påverka gästernas vistelse på hotell. Under studieprocessen har vi insett att det 

råder brist på kundmedvetenhet hos den högsta ledningen inom hotellbranschen rörande 

hygienartiklar som erbjuds i hotellrummens badrum.  Eftersom även små detaljer kan bidra 

till en sinnesupplevelse för hotellgäster. 

 

Nyckelord: Hygienartiklar, hotell, sinnesmarknadsföring, organisationsstruktur, 

varumärke, kvalitet, värdeskapande 
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Abstract 

The purpose of our thesis is to create a deeper understanding of how hotels with their 

hygiene products can reach their customers on a deeper level and enhance their sensory 

experiences. To acquire this, we have decided to analyze and compare a few hotels and 

their organizational structure, branding and quality from a sensory marketing perspective. 

This purpose has leaded to our research questions: How do hotels choose their hygiene 

products that they provide to their customers? How can their chosen hygiene products 

enhance the customer’s sensory experiences? 

 

The study is based on a qualitative research methodology with an abductive approach; this 

is because of the information that has been collected, is based on an interaction between 

theoretical and empirical aspects. The primary sources have been collected from personal 

and telephone interviews. The secondary sources have been collected from scientifical 

articles and literatures. 

 

During the writing process, we have been able to conclude how aspects of organizational 

structures, brands and quality have had an important role on how hotels choose their 

hygiene products. We have also identified the importance of sensory experiences and how 

it can enhance the visitations in hotels. It is recognized that there is a lack of customer 

awareness on hygiene products; we have therefore recognized that small details such as 

hygiene products can contribute to an even better experience for hotel customers. 

 

Keywords: Hygiene products, hotels, sensory marketing, organizational structure, brands, 

quality, value-creation 
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Inledning 
I detta kapitel inleder vi med att introducera vår studie via en historisk bakgrund om hotell 

för att sedan komma in i studiens fokusområde som behandlar hygienartiklarna på 

hotellrummens badrum. Vidare presenterar vi en problemdiskussion kring vår studie som i 

sin tur leder till våra forskningsfrågor, syfte och de avgränsningar vi valt. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag finns det många olika typer av hotell, allt från mycket enkla till oerhört lyxiga 

anläggningar som kan tillhandahålla olika grader av service samt produkter (Núñez-

Serrano, Turrión & Velázquez 2013). En hotellkedja bildas när tre eller fler hotell drivs 

gemensamt, det vill säga att hotellen förlitar sig på en eller flera samarbetsmetoder för att 

uppnå vinst och utveckling (Chin & Tsai 2013). Till skillnad från oberoende hotell har, 

enligt Jones och Lockwood (1989), hotellkedjor och dess verksamhet inte någon 

begränsning av var dessa ska vara placerade/ lokaliserade. Detta innebär att hotellkedjor 

erbjuder sina tjänster på ett antal orter och områden där det förväntas bli en kundefterfrågan 

(Jones & Lockwood 1989).  

 

Enligt Venison (1983) definieras ett hotell som ett, oftast stort, hus vars ändamål är att 

förse resenärer med mat, logi, etc. Denna definition innehåller några av de karaktärsdrag 

som moderna hotell besitter, dock betonar denna inte komplexiteten och mångfalden av de 

hotelltjänster som erbjuds gästerna. Jones och Lockwood (1989) definierar däremot hotell 

som en operation som erbjuder logi och stödtjänster till personer som befinner sig borta 

från hemmet där dessa kan äta, dricka, bada, tvätta, slappna av, göra affärer och många fler 

aktiviteter. Jones och Lockwood (1989) menar att många av aktiviteterna som utförs på ett 

hotell är relaterade till de olika val människor gör angående hur de spenderar sin tid, 

antingen på jobbet eller på fritiden. Andra aktiviteter däremot har att göra med den 

vardagliga funktionen av en människas existens som måste, genom sin natur, utföra dessa 

var de än befinner sig (Jones & Lockwood 1989). Även Lashley och Morrisson (2000) 

beskriver att människor har ett naturligt behov att utföra vissa aktiviteter vardagligen, detta 

innebär att de även skall kunna utföra dessa aktiviteter när de är bortresta. Därför är det av 

yttersta vikt att hotell och de hotellrum som erbjuds kunderna ska vara funktionella 
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samtidigt som de ska framhäva och förmedla en känsla av hem för att kunden ska vara nöjd 

och bekväm. Vidare menar författarna att kopplingen mellan upplevelser i hemmet och 

inom de turistiska upplevelserna har oförklarligt ignorerats, vilket leder till att hotellen har 

det svårt att förstå kunders behov. Därför betonar författaren att det är av yttersta vikt att 

först och främst förstå sig på hemmet för att sedan i sin tur kunna förstå hotellet och hur 

denna kan uppnå kundernas behov och önskan. 

  

Eftersom kunder förväntar sig oftast att hotellrummet ska spegla deras hem, är det därför 

av stor vikt att hotellrummen tillsammans med badrum håller en bra standard på interiör, 

inredning, hygien samt hygienartiklar (Lashley & Morrisson 2000). Quitzao och Ropke 

(2009) beskriver badrummet som ett sensuellt rum där gäster ska kunna koppla av och ha 

ett mån om sitt välbefinnande. Författarna förklarar att badrummen har blivit en viktig del 

inom hotellbranschen samt bidragit till mängder av badrumsrenovationer. Detta beror på att 

människor idag har blivit vana att rengöra sig själva mer regelbundet än förr, vilket i sin tur 

har medfört till att badrummen förbättrats för att passa de fysiska villkoren människor har 

etablerat. Enligt Quitzao och Ropke (2009) dekorerades och utrustades hotellbadrummen 

förr i tiden med mattor, tapeter och gardiner för att skapa en mer hemtrevlig känsla, idag 

däremot har detta förändrats till ett mer hygieniskt utseende mest på grund av den 

västerländska idén på hygien. Hygienen kan därför förklaras som en kroppslig komfort som 

bestämmer utvärderingen av badrummet eftersom renlighet prioriteras över bekvämlighet 

(Quitzao & Ropke 2009). Av denna anledning har därför hygienen fortfarande en central 

betydelse för badrummen. Quitzao och Ropke (2009) menar dock att badrumsupplevelsen 

kan förbättras och förhöjas om badrumsartiklarna har en bättre kvalité, vilket i sin tur kan 

anses som mer attraktiva för människor. Författarna diskuterar att detta resonemang är en 

av anledningarna till att badrumsinredning börjat utvecklas alltmer samt främja nya 

funktioner och produkter för att kunna uppfylla människors behov och efterfrågan. 

Brunner-Sperdin och Peters (2009) beskriver att turister idag förväntar sig inte enbart 

professionella tjänster, utan önskar också tillfredsställande upplevelser. Författarna hävdar 

att varor och tjänster måste förse kundernas upplevelser. Anledningen till detta är eftersom 

människor idag söker efter mer givande, minnesvärda och njutbara konsumtionsupplevelser 

för att kunna känna sig nöjda och tillfredsställda (Brunner-Sperdin & Peters 2008). Dock 
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anser vi att hotell omedvetet har bortsett från att uppfylla konsumenters önskan om 

kvaliteten på de hygienartiklarna i hotellrummens badrum som de erbjuder sina kunder. En 

av anledningarna är att hotellen har höga krav på  att erbjuda miljömärkta hygienartiklar till 

sina gäster, dock kommer detta problem diskuteras i nästa avsnitt.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Eftersom sinnesmarknadsföring är ett någorlunda nytt koncept inom hotellbranschen, finns 

det i dagsläget ingen tidigare litteratur eller forskning som styrker hur 

sinnesmarknadsföring har implementerats på de hygienartiklar hotell erbjuder kunder. Då 

vi begränsat oss inom regionerna Stockholm och Kalmar har vi därmed inte hittat någon 

forskning. Av den anledning upplevde vi därför att en förundersökning krävdes för att vi 

skulle få en förståelse för hur hotell arbetar med hygienartiklar och valet av dessa. 

Förundersökningen grundade sig i spontana samtal med Hotell Brofästet, Best Western 

Plus samt Rituals. I samband med dessa samtal framkom det tydligt att de flesta hotell i 

Sverige är centralt styrda vilket innebär att det är den högsta ledningen som bestämmer 

valet av hygienartiklar. Detta styrker både Louise Bottner (2014-10-31), platsansvarig på 

Best Western Plus i Kalmar, och Marie Palm Olsson (2014-10-28), receptionschef på 

Hotell Brofästet i Kalmar, då de berättar att de inte har någon makt vid valet av 

hygienartiklar och hygienartiklarnas leverantörer. Enligt Bottner börjar hotell omedvetet 

arbeta alltmer med att förstärka kundens sinnen genom att välja trevligare interiör och 

inredning. Detta styrker Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) då de argumenterar att 

sinnesmarknadsföringen är grunden för en långsiktig konkurrensfördel hos verksamheter. 

  

Hultén et al. (2011) beskriver att de fem sinnena, nämligen syn, ljud, lukt, känsel och smak, 

är helt avgörande för en människas direkta upplevelse av olika köp-och 

konsumtionsprocesser. Vidare förklarar författarna att ett företag inte enbart ska leverera 

varor eller tjänster utan även på ett djupare plan involvera de mänskliga sinnena för att 

kunna erbjuda en mer personlig upplevelse. Idag kan vi se att hotell alltmer börjar inse 

vikten av att beröra kundens alla fem sinnen. Detta är något som vi grundar på den 

förundersökning som vi utfört, däremot finns det i dagsläget ingen tidigare forskning som 

styrker detta, det vill säga hur hotell väljer hygienartiklar ur ett 
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sinnesmarknadsföringsperspektiv för att förstärka kundens sinnesupplevelse. Vi upplever 

därför att detta är en del av problemet som bör studeras då vi tydligt kan se utifrån 

förundersökningen att hotell har ignorerat värdet i att erbjuda kvalitetsbaserade 

hygienartiklar. Däremot har vi funnit undersökningar och tidigare forskning kring 

hygienartiklar ur ett miljömässigt perspektiv.  

 

Enligt Hanneberg (1996) har miljöfrågor fått en större betydelse inom turistindustrin då 

hotell runtom i Sverige börjar inrätta inköpsavtal med andra företag som erbjuder 

miljövänliga produkter. Att byta ut tvålar och engångsförpackningar är vanligt inom 

hotellbranschen eftersom det minskar på avfallshanteringen och även kostnader 

(Hanneberg, 1996). Vi upplever dock att detta tankesätt gör att hotell får ett tunnelseende, 

det vill säga tanken att vara så miljövänliga som möjligt och att erbjuda miljömärkta 

produkter gör att dessa känns simpla och standardiserade. Brécard (2014) beskriver 

däremot att miljömärkningen på produkter är det bästa sättet att informera konsumenterna 

om miljökvalitén på varor och tillverkningsprocessen, dock menar författaren att 

produkternas innehåll i detta fall är dold. Enligt Brécard (2014) kan etiketten på 

miljömärkta produkter ha överflödigt med information vilket gör att faktamängden på 

etiketten blir oskarp. Detta innebär att konsumenten blir förvirrad samtidigt som denne får 

det svårt att veta vilken utav alla etiketter som är miljömässigt bättre än en annan. Vidare 

betonar författaren att även om kunder upplever att en etikett är ett tecken på miljökvalitet, 

så kommer kunden att välja en etikett i enlighet med den bild den förmedlar, snarare än den 

bifogade informationen på kvalitéten som den garanterar (Brécard 2014).  

  

Å andra sidan diskuterar Cetin och Dincer (2014) att i takt med att produkter blivit alltmer 

miljömärkta, har det medfört till en massproduktion av standardiserade produkter vilket 

även lett till att kunders upplevelser blivit standardiserade då produkterna inte utstrålar 

någon unik karaktär. Cetin & Dincer (2014) menar att standardiserade upplevelser medför 

till att produkter förlorar sin äkthet och essens vilket bidrar till att de blir allt vanligare och 

opersonliga. Vidare förklarar författarna att om upplevelser blir standardiserade kan dessa i 

sin tur förlora sitt autentiska värde, speciellt inom massproduktion. Cetin och Dincer 

(2014) lyfter fram att det har blivit alltmer svårare att differentiera hotelltjänster som lider 
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av standardisering och imitationer. Detta har medfört till att ett flertal företag försöker 

skapa upplevelser för kunder genom att fokusera på design och leverans för att differentiera 

sina tjänster, vilket i sin tur leder till att de förbättrar kundens upplevelse och lojalitet till 

företaget (Cetin & Dincer 2014). Utifrån vår förundersökning har vi förstått att flertalet 

hotell använder sig av standardiserade hygienartiklar och brister därmed i att urskilja sig 

från mängden samt glappar med kunders förväntan och upplevelse. Haussman (2007) 

styrker vårt påstående och förklarar att ett flertal hotellkedjor och självständiga hotell 

använder oklassificerade och okända varumärken på sina hygienartiklar, såsom 

kroppslotion, tvål och schampo. Därför är det viktigt, enligt Golder, Mitra och Moorman 

(2012), att hotell sinsemellan konkurrerar med kvalitet samtidigt som kunder söker efter 

kvalitet. 

  

1.3. Problemformulering och forskningsfrågor 

Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till att hotell missat vikten att 

hygienartiklar ska nå kundens fem sinnen. Detta eftersom de använder sig av 

standardiserade hygienartiklar med okända varumärken som förlorat sin unika karaktär, på 

grund av de höga krav hotell har genom att vara miljövänliga. Dessa faktorer har därför 

utmynnat till våra forskningsfrågor som lyder:  

 

Hur väljer hotell de hygienartiklar som de erbjuder sina hotellgäster?  

Hur kan hotellens val av hygienartiklar förstärka kundens sinnesupplevelse? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa djupare förståelse kring hur hotell arbetar med sina val 

av hygienartiklar för att nå kunder på ett djupare plan och förstärka deras sinnesupplevelse. 

För att uppnå detta kommer vi därför analysera och jämföra ett flertal hotell där aspekterna 

organisationsstruktur, varumärken och kvalitet kommer att behandlas ur ett 

sinnesmarknadsföringsperspektiv. 
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1.5. Avgränsningar 

För att på ett tydligt och genomförbart sätt utföra vår studie har vi valt att avgränsa oss på 

hotell inom Sverige. Vi väljer även att fokusera på ett antal hotell, där vissa är belägna i 

Stockholm medan andra finns i Kalmar. Hotellen vi valt att studera är hotellkedjor med en 

högre standard som är klassificerade mellan tre till fyra stjärnor. Uppsatsen kommer att 

begränsas ytterligare genom att vi enbart fokuserar på de hygienartiklar som erbjuds i 

gästrummens badrum. Ytterligare avgränsningar i denna studie är att vi kommer behandla 

ämnet ur ett management perspektiv, för att kunna göra detta måste vi dock även belysa hur 

företagen ser på kunders behov, förväntningar och önskemål. 
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Metod 

I detta avsnitt redogör vi för den forskningsmetod och ansats vi har valt att arbeta utifrån 

samt presentera den empiriinsamling som vi utfört för att uppnå uppsatsens syfte. Kapitlet 

kommer även inkludera begrepp som informationsinsamling i form av primär -och 

sekundärdata, reliabilitet och validitet. Avslutningsvis kommer avsnittet att presentera ett 

kritiskt ställningstagande av metoden. 

 

2.1 Forskningsansats 

Forskningsansatser är, enligt Andersen (2012), tillvägagångssätt där forskaren kan dra 

vetenskapliga slutsatser ifrån. Därför är forskarens uppgift att skapa en så sanningsenlig 

bild som möjligt av det som denne studerar, menar både Patel och Davidsson (2011) och 

Bryman och Bell (2013). Författarna menar att det finns tre olika synsätt som en forskare 

kan arbeta på med den framtagna teorin och empirin; deduktivt, induktivt eller abduktivt. 

  

Den deduktiva metoden kan enligt Andersen (2012) beskrivas som en bevisföringsväg där 

forskaren utgår från generella principer och drar slutsatser om enskilda händelser baserat på 

dessa principer. Bryman och Bell (2013) förklarar däremot det deduktiva synsättet som den 

vanligaste uppfattningen som finns mellan teorier och verklighet. Vidare menar både Patel 

och Davidson (2011) och Bryman och Bell (2013) att de teorier som valts ut i en deduktiv 

ansats används för att grunda hypoteser som sedan prövas på verkligheten. Författarna 

menar att forskaren, vid ett deduktivt tillvägagångssätt, utgår från tillgängliga teorier och 

annan information inom ett visst område för att sedan ta fram hypoteser som kan besvaras 

genom empirisk insamling. En deduktiv inriktning i en forskning kan, enligt Patel och 

Davidson (2011), stärka objektiviteten då materialet redan tagits fram av redan existerande 

teori. Författarna menar att denna metod leder till att processen inte blir förskönad av den 

enskilde forskaren och dennes vinklade uppfattningar. 

  

Den andra forskningsansatsen som en forskare kan välja att arbeta utifrån är det induktiva 

tillvägagångssättet. Andersen (2012) skriver att induktionen utgår från empirisk insamling 

som forskaren sedan ska knyta samman till teorin. Enligt Patel och Davidsson (2011) är 

den induktiva ansatsen ett sätt för forskaren att studera ett forskningsämne utan att i förväg 
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anskaffa redan befintlig teori om ämnet. Författarna menar att forskaren istället utgår från 

sin egen insamlade empiri och formar teorier utifrån den. Även Bryman och Bell (2013) 

stödjer detta tankesätt och menar att induktion handlar om att ta fram ny teori på ett område 

efter att empiriinsamlingen har utförts. Vidare förklarar författarna att ett induktivt synsätt 

associeras med en kvalitativ ansats och att ett deduktivt synsätt förknippas till en 

kvantitativ ansats. 

  

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det vanligtvis induktiva anslag i en deduktiv ansats 

och vice versa. Gummesson (2012) förklarar denna arbetsprocess som ett växelspel mellan 

deduktion och induktion och menar att det skapar ett tredje förhållningssätt, nämligen den 

abduktiva ansatsen, där forskaren arbetar fram och tillbaka under processens gång mellan 

teori och empiri. Även Esaiasson et. al (2012) framhäver att det abduktiva synsättet är ett 

förhållningssätt som betonar ett starkare växelspel mellan det deduktiva och induktiva. 

Enligt Patel och Davidsson (2011) utgår abduktionen från ett enskilt problemområde där 

forskarna formulerar ett antagande som kan förklara problemområdet. Vidare förklarar 

författarna att en abduktiv ansats i en studie kännetecknas därmed av ett induktivt 

förhållningssätt till en början. Detta innebär att forskaren använder sig av den kunskap som 

denne besitter innan området undersöks. Olsson och Sörensen (2011) beskriver denna 

kunskap som en förförståelse som bygger på erfarenheter eller föreställningar om 

forskningsområdet. 

 

I denna studie utgick vi från en abduktiv ansats eftersom vi utifrån våra egna erfarenheter, 

via vistelser på olika hotell, har upplevt att ett visst kundbehov inte har uppfyllts av 

hotellen, nämligen att hygienartiklar som dessa erbjuder sina gäster inte håller tillräckligt 

hög kvalitet. Samtidigt upplevde vi att hygienartiklarna som oftast erbjuds idag inte 

förstärker kundernas sinnesupplevelse under hotellvistelsen. Av denna anledning ansåg vi 

att detta ämnesval var ett intressant forskningsproblem som vi ville undersöka och 

analysera kring. Det första materialet som insamlades bestod därför i form av en 

förundersökning av hotellbranschen för att vi skulle både bekräfta och misskreditera en del 

av våra tidigare uppfattningar. Detta innebär att vår studie påbörjades av en induktiv ansats 

för att därpå växla till en deduktiv ansats då vi ville bekräfta den information vi hade 
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införskaffat via förundersökningen genom befintliga teorier. Efter att vi utgått från det 

empiriska problemet samt förundersökningen, satte vi oss in i teorin där vi hade en 

förförståelse om vilka begrepp vi ansåg primära att undersöka i närhet till problemet. 

Materialet till empirikapitlet samlades in innan teorin var fullständigt färdigställd och därav 

har vår arbetsprocess blivit mer åt det abduktiva hållet. Utifrån vår empiriinsamling har vi 

fått lägga till och ta bort relevant och irrelevant teori i teorikapitlet. Av denna anledning har 

vår arbetsprocess av insamling av teori och empiri lett till ett växelspel mellan induktion 

och deduktion. Slutligen har vi i denna studie arbetat fram och tillbaka med 

forskningsfrågan och syftet för att få dessa att stämma in med den empiri och teori som vi 

valt att fokusera på. Avslutningsvis vill vi framhäva att växelspelet mellan induktion och 

deduktion ledde fram till en större medvetenhet i arbetet samt underlättade för oss att få 

grepp om helhetsbilden.  

 

2.2. Forskningsmetoder 

En metod är, enligt Edling och Hedström (2003), en koppling mellan teoretisk och 

empirisk data. Huvudsyftet i denna koppling är att skapa en balans mellan det teoretiska 

och empiriska materialet. Enligt Bryman och Bell (2013) kan balansen mellan teori och 

empiri i en vetenskaplig studie utföras genom två olika forskningsansatser; den kvantitativa 

och den kvalitativa ansatsen. Enligt författarna innebär den kvantitativa forskningsmetoden 

att studien baseras på numeriska värden och hypoteser. Dessa numeriska värden och 

hypoteser har, enligt Patel och Davidsson (2011), som syfte att prövas i empirin, det vill 

säga att en tolkning görs utifrån empirin om huruvida hypotesen är sann eller falsk. 

  

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär den kvalitativa forskningsansatsen att forskaren 

baserar sin studie på ord. Författarna menar att tillskillnad från den kvantitativa metoden 

kan en kvalitativ forskningsansats bidra till en mer djupare förståelse om en individs 

beteende. Patel och Davidsson (2011) styrker detta påstående och menar att om syftet med 

studien är att tolka och förstå individers beteenden och upplevelser bör forskaren använda 

sig av en kvalitativ ansats. Den tydliga skillnaden mellan de två forskningsansatserna 

förklaras även av Hartman (2004) som argumenterar att den kvalitativa metoden kan 

benämnas som en kvalitet eller egenskap, medan den kvantitativa metoden kan mätas på 
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olika sätt, som till exempel längd, vikt och volym. Även Patton (2002) beskriver de två 

metoderna på liknande sätt, dock förklarar författaren att den kvalitativa metoden riktar sig 

mer mot djupare analyser och öppenhet som enligt Bryman och Bell (2013) kräver en mer 

genomgående undersökning av forskaren. Detta innebär att insamling av underliggande 

data krävs, menar Merriam (2009), för att forskaren ska kunna förstå och tolka materialet. 

  

Enligt Yin (2011), i den kvalitativa forskningen, räcker det med att forskaren studerar 

några få objekt för att kunna dra egna slutsatser utifrån de studerade områdena. Vidare 

menar författaren att på detta sätt skapas det en större personlighet i den kvalitativa 

metoden än i den kvantitativa. I den kvalitativa ansatsen är, enligt Bryman och Bell (2013), 

även arbetssättet mindre strukturerat än vad den är i den kvantitativa arbetsprocessen. 

Författarna förklarar att det kvalitativa sättet har även en större öppenhet och flexibilitet, 

där den kronologiska ordningen i innehållsförteckningen inte behöver stämma överens med 

den som forskarna använt i arbetsprocessen. Flexibiliteten gör att forskarna kan röra sig i 

olika riktningar och anpassa sin arbetsprocess efter materialet som samlas in (Bryman & 

Bell 2013). Även tillvägagångssättet för insamling av empirin skiljer sig mellan de två 

ansatserna, beskriver Bryman och Bell (2013). Författarna menar att en kvantitativ intervju 

utgår vanligtvis ifrån enkäter eller gruppintervjuer, där antalet respondenter är större samt 

där det även kan förekomma kodning för frågor och statistisk data. Bryman och Bell (2013) 

hävdar att intervjuerna i en kvalitativ ansats är personliga och vanligtvis sker via personliga 

möten eller via telefon. 

  

Till denna studie valde vi den kvalitativa forskningsmetoden eftersom vi ansåg att den är 

den bäst lämpade forskningsmetoden för att kunna skapa en djupare förståelse för hur 

hotellen väljer de hygienartiklar de erbjuder sina hotellgäster samt hur valet av 

hygienartiklarna kan förstärka kundens sinnesupplevelse under hotellvistelsen. 

Anledningen till att den kvalitativa forskningsmetoden är bättre lämpad, än den kvantitativa 

forskningsmetoden, är då vi utgick från ett problem som grundade sig i verkligheten vilket 

innebär att studien bygger på teorier utifrån den förundersökning som vi utfört samt våra 

egna tidigare erfarenheter vid hotellvistelser. Ännu en anledning till att vi valde det 

kvalitativa forskningsmetoden var då vi ansåg att våra forskningsfrågor var tillräckligt 
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öppna och bredda så att vi kunde utföra djupare analyser och tolkningar kring dessa. Det 

kvalitativa sättet har även gett oss möjligheten av vara mer flexibla i vårt arbetssätt och 

arbetsprocessen, vilket har underlättat forskningen i denna studie.  

 

2.3 Operationalisering 

Operationalisering innebär, enligt Bryman och Bell (2011), att man mäter vissa givna 

begrepp där syftet är att sammanpressa den teori som används för att sedan kunna översätta 

teorierna till ett språk som innebär samma syfte oavsett vem begreppet presenteras för. 

Vidare förklarar författarna att operationalisering även kan användas för att urskilja 

nyckelbegrepp, samt för att klargöra de begrepp som förekommer i teorin. 

Operationalisering hjälper till att utveckla intervjufrågor som är kopplade till de olika 

nyckelbegreppen (Bryman & Bell 2011). 

Teoretiskt område Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Teoretiska källor 

 

Sinnesmarknadsföring 

 

5a, 5b 

 

5a – 5c 

 

5a – 5c 

 Hultén,  Broweus & 
Van Dijk  (2010) 

 Krishna (2010) 

 

 

Organisationsstruktur 

 

 

1f, 6b 

 

 

1g 

  Espino-Rodriguez & 
Taylor (2006) 

 Yen & Teng (2013) 
 Jones & Lockwood 

(1989) 
 Salem (2014) 
 Qiu, Wang & Nian 

(2014) 

 

 

Varumärken 

 

 

4a, 4b 

 

 

4a – 4c 

 

 

4a – 4j 

 Marconi (2000) 
 Pennington & Ball 

(2009) 
 Mohan & Bhupinder 

(2009) 
 Spence (2012) 
 Buchholz & 

Wöndermann (2001) 

 

 

Kvalitet 

 

 

6a – 6c 

 

 

6a – 6c 

 

 

6a – 6c 

 Dortyol, Varinli & 
Kitapci (2014) 

 Golder, Mitra & 
Moorman (2012) 

 Pardey (2007) 
 Zang, Ye & Law (2011) 
 Altmann (2014) 
 Watkins (2005) 
 Kim & Perdue (2013) 
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Tabell 1. Här visas de begrepp som används, ihop länkat med de intervjufrågor (Bilaga 1, 

2 och 3) och teoretisk källa som är kopplad till nyckelbegreppet. 

 

2.4. Informationsinsamling 

Gustavsson (2004) förklarar att informationsinsamling görs av forskaren och kallar det för 

personligt kunskapande. Författaren nämner att det finns olika typer av personliga 

kunskapandetillfällen, såsom intervjuer, samtal och dialoger. Detta beskriver han även som 

en samlingsbeteckning för all kunskapande som äger rum i en ansikte-mot-ansikte 

situation. Larsen (2009) framhåller att informationsinsamling är en synnerligen central fas i 

undersökningsprocessen. Det är information som forskaren själv samlar in med olika 

metoder, där sökning efter relevant material ska utgöra grunden för det analytiska arbetet. 

Mer utförligt beskriver Larsen (2009) att datainsamlingen kan samlas in från olika källor, 

såsom genom primär och sekundärdata där undersökningar som andra gjort och finns 

tillgängliga i böcker, rapporter och avhandlingar utgör den sekundära datan. Medan 

intervjuer, enkäter och observationer utgör den primära datan (Larsen, 2009). Bryman och 

Bell (2011) understryker med att informationsinsamling är en forskningsmetod som utgör 

en teknik för insamling av data, där forskaren kan använda sig av ett flertal instrument, som 

till exempel enkäter, intervjuformulär eller deltagande observationer. 

 

Vårt insamlingsmaterial grundar sig i en kvalitativ studie där vi valt att behandla båda 

metoderna, primär -och sekundärdata. Detta för att skapa en trovärdig och informationsrik 

studie där uppsatsen har ett bearbetat underlag. De primära källorna har vi tagit fram via 

observationer, intervjuer, vår kunskap om ämnet vi vill analysera samt en förundersökning. 

Tillvägagångssättet för vårt insamlande material har bestått av semistrukturerade intervjuer, 

där vi noggrant utvecklade en intervjuguide, liknade ett frågeformulär med huvudrubriker 

och underfrågor. Rubrikerna utformade vi utifrån vår förundersökning som vi gjorde för att 

få en klarare bild kring vårt problemområde. Intervjufrågorna utvecklades ytterligare 

 

 

Värdeskapande 

 

 

3a, 3b 

 

 

3a – 3c 

 

 

3a – 3g 

 Yoo & Bai (2007) 
 Gröönroos (2008) 
 Han & Back (2007) 
 Berry, Carbone & 

Haeckel (2002) 
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genom de valda teorier samt vår egen förförståelse kring studiens problemområde. 

Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer framför andra intervjumetoder är 

på grund av att genom semistrukturerade frågor ges möjligheten till att ställa följdfrågor 

vilket ger oss en djupare förståelse. Underfrågor hjälper och underlättar för forskaren då 

hen enkelt kan titta tillbaka på intervjuguiden om denne till exempel skulle komma av sig 

eller att respondenten börjar tala om ett irrelevant ämne för forskarens studie. Med tanke på 

att vi hade en relativt bred förförståelse om problemområdet så föll det sig naturligt vilka 

teman vi ville beröra och ha med i intervjuguiden. 

 

Vår sekundära insamling av relevant material är främst taget från litteratur, vetenskapliga 

artiklar och tidningsartiklar. Denna metod kommer att tydliggöras mer djupgående i 

nästföljande avsnitt.  

  

2.4.1. Primärdata 

Enligt Booth, Colomb och Williams (2004) består primära källor av det material som 

forskarna direkt använder – ”rådata” med ett annat uttryck. På områden som historia och 

litteratur utgör de primära källorna texter och andra lämningar från den tidsperiod som 

forskaren är intresserad av (Booth et al., 2004). Larsen (2009) lyfter fram att primärdata är 

ny data som forskaren själv samlar in med olika metoder. Andersen (2012) anger att 

metoder för insamling av primärdata kan delas in i stimulidata och icke-stimulidata. 

Författaren beskriver begreppet stimulidata som bildinspelningar, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer samt enkäter. Icke-stimulidata betecknar författaren som alla 

former av observationstekniker. 

 

Intervjuer 

Gustavsson (2004) beskriver att huvudmålet med en intervju är att samla data av ett 

objektivt slag och därmed försöka förklara den objektiva verkligheten. En intervjuguide 

enligt Johannessen och Tufte (2002) är inte ett frågeformulär, utan en lista över teman och 

generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång. Intervjuguiden innehåller ofta 

underpunkter eller underfrågor som bidrar till att teman täcks och fördjupas. Teman väljs ut 

efter de forskningsfrågor som studien ska belysa. Tanken med intervjuguiden är att 
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identifiera centrala del-teman som ingår i studiens forskningsfråga (Johannessen & Tufte 

2002). Andersen (2012) beskriver att i en semistrukturerad intervju brukar det finnas en 

utarbetad intervjuguide där denna består av olika ämnen/teman som intervjupersonen 

besvarar under intervjuns gång. Bryman och Bell (2011) framhåller att en semistrukturerad 

intervju handlar i regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning av frågor som 

generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema. Frågemallen är utvecklad på så vis att 

intervjuaren får möjlighet att ställa ytterligare frågor, så kallade följdfrågor (Bryman & 

Bell 2011). 

 

Urval 

Larsen (2009) beskriver att inom kvalitativa metoder är urval av variabler inte lika vanligt 

som i kvantitativa metoder, detta på grund av att kvalitativa metoder inte sysslar med 

generalisering. Hon menar att forskaren är intresserade av en annan typ av variation, 

information som kan ge oss en kvalitativ bild av ett fält eller område. Författaren betonar 

att forskaren är intresserad av att uppnå en djupare förståelse och därför är en intervjuguide 

en bra grund för studien. Johannessen och Tufte (2002) understryker att avsikten med 

kvalitativa ansatser är att generera överförbar kunskap och inte att göra statistiska 

generaliseringar. De menar att forskaren istället gör ett så kallat strategiskt urval, som 

betyder att denne medvetet väljer vem som ska delta i undersökningen. 

 

För att få en så genomförbar och djupgående analys som möjligt, gjordes ett strategiskt 

urval för intervjuerna där vi medvetet valde ut deltagarna till vår undersökning. Vi 

bestämde oss tidigt att vi ville intervjua hotell i Kalmar och Stockholm samt ett wellness 

företag. Vi valde dessa två orter på grund av att vi tre författare är bosatta i Kalmar och där 

en utav av oss är från Stockholm. Vi bestämde oss för personliga intervjuer men 

telefonintervjuer som en plan b, det vill säga om respondenten inte skulle kunna närvara 

via en personlig intervju så skulle en intervju via telefon finnas tillgängligt som ett andra 

alternativ. För att få de svar vi behöver har vi valt ut de företag som vi upplever som mest 

relevanta för vår forskning. För att studien ska få en heltäckande bild har vi tänkt på vilka 

personer vi helst vill ska delta för intervjuerna. Vi valde personer med olika 

arbetspositioner inom företagen, med kunnighet inom området hygienartiklar i 
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hotellrummens badrum och även personer som arbetar med utvecklingen av hygienartiklar. 

Vi har därmed pratat med en marknadsföringsansvarig, husmor, platsansvarig, butikschef, 

hotelldirektör och VD. Vi har intervjuat totalt sju personer och urvalen är även utvalda för 

att få in täckande kunskap av experter inom det området vi vill undersöka. Dessa personer 

med olika arbetssysslor gav oss möjligheten till nyttig information där vi fick ta del av 

deras syn och perspektiv på det området studien är baserad på. 

 

Gustavsson (2004) beskriver att telefonintervjuer representerar en vanlig form av 

kvalitativt datainsamlingsförfarande. Vidare beskriver författaren att det positiva med 

denna metod är att det går relativt snabbt och är billigt. Gustavsson (2004) menar även att 

personliga intervjuer har sina fördelar där intervjuerna kan vara omfattande, vilket gör att 

även mer komplexa frågor kan användas. Andersen (2012) förklarar att telefonintervjuer 

skiljer sig mycket från personliga intervjuer, detta då den baserar sig på muntlig 

kommunikation och saknar de visuella hjälpmedel, vilket medför olika nackdelar såsom där 

intervjuaren mister respondentens ansiktsuttryck och om respondenten missuppfattat en 

fråga. Bryman och Bell (2011) understryker att via telefon försvinner förmågan att använda 

sig av visuella hjälpmedel, medan den direkta kontakten, det vill säga ansikte mot ansikte 

kan intervjuaren reagera på olika tecken som kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

 

Vi har använt oss av både personliga intervjuer och telefonintervjuer. Två telefonintervjuer 

har skett på grund av att personligt möte inte gavs som tillfälle då ena intervjupersonen 

befann sig på affärsresa i en annan ort. På grund av tidsbrist av besöket i Stockholm så gavs 

det inget annat alternativ än att använda sig av ytterligare en telefonintervju. Medan de 

resterande fem intervjuerna skett via personliga möten mellan intervjuaren och 

respondenten. Intervjuerna har skett främst inom hotell, mer specifikt så har vår inriktning 

varit hotellkedjor. Intervjupersonerna hade olika arbetspositioner, medvetet valde vi att ha 

en blandning av olika roller personerna har i hotellen, detta för att få en heltäckande bild av 

hur de arbetar med hygienartiklar som erbjuds i hotellrummens badrum. 

 

Enligt Larsen (2009) innefattar kvalitativ data intervjudata, observationsdata, texter och 

dokument samt ljud och bildinspelningar. Författaren hävdar att via samtalsintervjuer är det 
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bättre att spela in samtalet istället för att anteckna. Detta för att samtalet mellan intervjuare 

och respondent ska få det flyt som är nödvändigt, så att intervjuaren på så vis kan 

koncentrera sig bättre på samtalet (Larsen 2009). Vi spelade in alla våra intervjuer, både de 

personliga och telefonintervjuerna, detta gjorde vi för att undvika att gå miste om viktig 

information. Telefonintervjuerna har vi utfört med högtalare, genom att ha använt två 

mobiltelefoner där ena spelar in samtalet medan den andra håller i intervjun med respektive 

respondent. Efter varje avslutad intervju har det varit enkelt för oss att transkribera 

informationen och på så vis säkerställa för oss själva att all information finns lagrad. 

Fördelen med inspelning är att om något skulle vara oklart har vi möjlighet till att gå 

tillbaka för att lyssna på inspelningen. 

 

Andersen (2012) förklarar att det finns en rad etiska regler som forskaren eller 

undersökaren bör följa. Vidare förklarar författaren att forskaren måste ta hänsyn till och 

vara öppen mot de personer och företag som ingår i ett projekt. Bryman och Bell (2011) 

beskriver att etiska faktorer inte får glömmas bort, som till exempel att människors identitet 

förblir anonym (om forskaren och respondenten inte kommit överens om något annat). Vi 

har under studiens gång varit medvetna om att etiska normer krävs, de är viktiga att ta 

hänsyn till för att deltagarna ska förstå att vi som författare kommer att respektera sådan 

information deltagarna inte vill ska publiceras. Vi har noggrant informerat alla 

intervjupersoner angående inspelningen och i vilket syfte det insamlade materialet är till 

för. Detta för att intervjupersonerna ska vara medvetna om vart den utlämnade 

informationen hamnar och även för att deltagarna ska känna sig trygga i samband med 

informationen de lämnar ut till oss. 

 

Nedan framställs de personer vi valt att intervjua för vår studie: 

Telefonintervjuer 

 Blomqvist, Tina. Chefs husmor på Best Western Täby Park Hotell i Stockholm. 

2014-12-04 

 van Santen, Eduard. VD på Rituals i Stockholm. 2014-12-04 

Personliga intervjuer 
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 Andersson, Susanne. Marketing Manager Nordic på Rituals i Stockholm. 2014-11-

25 

 Bottner, Louise. Platsansvarig på Best Western Plus Kalmarsund Hotell. 2014-11-

26 

 Gonzalez, Daniela. Butikschef på Rituals i Stockholm. 2014-11-26 

 Marin, Daniel. Hotelldirektör på First Hotel WITT i Kalmar. 2014-11-27 

 Nilsson, Camilla. Husmor på Hotell Clarion i Kalmar. 2014-11-26 

 

2.4.2. Sekundärdata 

Booth et al. (2004) diskuterar att sekundärkällor eller andrahandskällor innefattar 

forskningsrapporter, böcker och artiklar som grundar sig på primärdata eller primära källor. 

Författarna beskriver att forskaren kan citera dessa sekundära källor som stöd för de egna 

resultaten. Larsen (2009) diskuterar att sekundärdata är först och främst forskningsdata, det 

vill säga data från undersökningar som andra forskare tidigare utfört. Andersen (2012) 

skriver att sekundär datainsamling är betydelsefull för ett projekt om det är möjligt att 

använda redan befintligt datamaterial för att belysa studiens problemställning. Författaren 

upplyser att redan existerande data är bra då forskaren sparar tid och energi på sökandet 

efter information. Medan Gummesson (2007) understryker med att sekundärdata är redan 

existerade dokument, såsom tidningsartiklar, protokoll, utredningar eller Internet. 

Författaren hävdar att dessa dokument kan erbjuda en analys som en snabb-fil, men han 

beskriver även att tron på Internet är tyvärr en övertro, även om Internet är en värdefull 

källa. Enligt Bryman och Bell (2011) fokuserar sekundäranalys på den data som en 

forskare förmodligen inte samlat in själv. Vidare förklarar de att den existerande datan ger 

möjlighet till en utforskning av frågeställningar som är av intresse, utan att behöva gå 

igenom den ansträngande processen det ofta innebär att samla in denna information på 

egen hand. Gummesson (2007) diskuterar om att trovärdigheten brister i sekundära källor 

och förklarar att, utan stöd av muntlig kommunikation och observationer i intervjuer eller 

på möten så blir dokumenten kvarhängande i luften. Vilket innebär att både primära och 

sekundära källor är viktiga för att uppnå trovärdighet i det författaren forskar om. 
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Sekundärkällor som vi använt oss av är främst litteratur från Universitetsbiblioteket i 

Kalmar och Växjö. Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar från 

Linnéuniversitetets sökfunktion - Onesearch. Eftersom delar av vårt forskningsproblem inte 

har undersökts tidigare har vi därför använt oss av tidningsartiklar kring hygienprodukter 

och badrumsinredning. Vi har varit väldigt flexibla inom forskningsprocessens insamling 

av redan existerande dokument kring hygienartiklar, på grund av brist på information om 

det ämne vi vill analysera. Därför har vi breddat våra sökmotorer och försökt hitta andra 

infallsvinklar som hjälpt oss vidare i vår sökning till forskningsproblemet. Då vi vill 

analysera och utreda hur organisationsstruktur, varumärken och kvalitet ur ett 

sinnesmarknadsföringsperspektiv är kopplat till hotellkedjors hygienartiklar i badrummen. 

Från att vara flexibla och nyfikna så har tillvägagångssättet av datainsamlingen lett oss till 

nyttig fakta som varit väldigt informationsrik. Datainsamlingen av sekundära källor som vi 

använt oss av består av en variation av litteratur, tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar 

vilket gjort att studien fått en mer trovärdig och utförlig teoretisk referensram. 

Sekundärkällor har hjälpt oss till att komma mer på djupet i vår arbetsprocess. 

 

2.5. Reliabilitet och validitet 

För att en undersökning ska vara så trovärdig som möjligt finns det ett antal viktiga 

begrepp som en forskare bör ha i åtanke, som exempelvis reliabilitet. Bryman och Bell 

(2011) förklarar reliabilitet som tillförlitlighet eller pålitlighet hos en undersökning eller en 

studie. Reliabilitet innebär alltså hur resultat från undersökningar blir detsamma vid en ny 

framtagen undersökning eller om det kommer att påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det inom kvalitativa studier två former av reliabilitet. 

Det ena formen är extern reliabilitet och innebär utsträckningen till vilken en undersökning 

kan upprepas. För att kunna genomföra en upprepad undersökning, behöver forskaren ingå 

i en social roll som den föregående forskaren, annars kommer inte den nuvarande resultatet 

bli detsamma. Vidare skriver författarna att den andra formen inom kvalitativa studier är 

intern reliabilitet som innebär att forskarna, som undersöker ett visst ämne, ska vara 

enhetliga om hur de tolkar det som ses och hörs. White och McBurney (2013) lyfter fram 
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reliabilitet som en konsistens av mätning som ger samma resultat under olika 

förutsättningar. 

  

Bryman och Bell (2011) fortsätter att nämna ett annat viktigt forskningskriterium - 

validitet, som innebär hur slutsatser från en studie eller undersökning är relevanta och 

hänger ihop. Författarna beskriver olika typer av validitet såsom begreppsvaliditet, intern 

validitet och extern validitet.  Det förstnämnda innebär huruvida den teoretiska validiteten 

speglar det begrepp som valts ut och vad det verkligen betyder. Intern validitet, enligt 

Zikmund, Babin, Carr och Griffin (2010) och Bryman och Bell (2011), handlar om att 

slutsatsen för en undersökning eller studie som innehåller ett kausalt förhållande, inom två 

eller fler variabler och om dessa är hållbara eller inte. Det skapar en fråga om hur pass 

forskarna kan övertyga om en ny oberoende variabel är ansvarig för en beroende variabel 

som funnits till sen tidigare. Bryman och Bell (2011) förklarar att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som utvecklats. 

Inom kvalitativa undersökningar blir detta en styrka på grund av den långvariga närvaron 

och delaktigheten hos en grupp som gör att forskaren kan hålla en koppling mellan 

observationer och begrepp. White och McBurney (2013) lyfter fram att den interna 

validiteten är fundamental eftersom det handlar om orsak och effekt som finns nuvarande 

mellan en oberoende och en beroende variabel.   

  

Vidare förklarar Bryman och Bell (2011) att extern validitet, å andra sidan, innebär om 

resultatet från en studie eller undersökning kan generaliseras utifrån den kontext som 

undersökningen genomfördes på. Enligt Zikmund et. al (2010) innebär den externa 

validiteten även hur resultatet kan appliceras på verkligheten och om det representerar 

befolkningen. Bryman och Bell (2011) förklarar därför att det är i samband med hur och 

vilka individer som valts ut för att delta i en forskares undersökning som blir väsentliga. 

Författarna förklarar att det är på grund av den externa validiteten som forskarna inom 

kvantitativa undersökningar är noggranna med att skapa representativa urval för sin 

undersökning. Vidare förklarar Bryman och Bell (2011) att forskarna inom de kvalitativa 

undersökningar dock har en svårighet eftersom dessa kan utgå från fallstudier och 

begränsade urval som gör att resultatet inte kan generaliseras i den utsträckning som i 
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kvantitativa studier. White och McBurney (2013) hävdar även att den externa validiteten 

innebär att resultat från en studie ska kunna vara densamma vid identiska situationer. 

  

Som tidigare nämnt grundar vår studie på den kvalitativa forskningsmetoden. Genom att 

intervjua personer med olika arbetspositioner har vi på så sätt fått en rikhaltig information 

som kan bearbetas i vår analys. Detta för att få en så tillförlitlig uppsats som möjligt. 

Intervjupersonerna är relevanta för vår studie då de har en inflytande på just det ämnet vi 

ska studera. De teoretiska och empiriska aspekterna i studien har skapat en validitet för vår 

uppsats eftersom de har ett samband med varandra i analyskapitlet. Med hjälp av teoretiska 

begrepp har vi kunnat koppla den empiriska informationen samt förstå oss djupare på 

varför situationen är som den är inom hotellbranschen. Undersökningen som gjorts kan 

även generaliseras utifrån hotellkedjors kontext då samtliga intervjupersoner har sina 

arbetspositioner i sådana hotell. 

 

2.6. Metodkritik 

Bryman och Bell (2011) beskriver svårigheten med att använda sig av en kvalitativ 

forskningsmetod då kvalitativa undersökningar ger stort datamaterial, detta eftersom de 

främst kommer från fältarbeten, intervjuer och andra dokument. Vidare förklarar 

författarna att den kvalitativa metoden oftast är rik på information vilket gör det svårt för 

forskaren att ta sig fram i informationen. Den rika informationen leder till en svårighet för 

forskaren då denne måste utföra olika kodningar av den kvalitativa undersökningen som 

oftast innebär en omedveten fragmentisering och dekontextualisering av texter och 

situationer (Bryman & Bell 2011). Medan Zikmund et al. (2010) nämner att kvalitativ data 

kräver mindre tolkning tillskillnad från de kvantitativa data, samtidigt som att forskaren får 

en djupare förståelse kring ämnet. 

 

Svårigheterna som vi stött på under vår undersökning är brist på information hos några av 

intervjupersonerna. Detta eftersom de inte hade tillgång till viss informationen då de har 

olika arbetspositioner och arbetsuppgifter. Samtidigt fanns det även situationer där vi ansåg 

att vissa av intervjupersonerna var subjektiva kring produkterna på hotellet. Å andra sidan, 

var majoriteten villiga att ge oss information kring deras syn på produkterna vilket slutligen 
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ledde oss till en rikhaltig information för vår uppsats. Detta bidragit till att vi fått en 

djupare förståelse kring vårt ämne. En annan nackdel har varit att några av de tänkta 

intervjupersonerna ställt in en planerad intervjutid. Även om några intervjupersoner ställde 

in tiderna, påverkade det inte vårt insamlingsmaterial då vi ändå fick tillräckligt med 

information via de genomförda intervjuerna. Vi har varit medvetna om att det kan uppstå 

en fragmentisering av vår insamlade information, dock har vi ändå försökt bearbeta 

informationen på ett noggrant och förståeligt sätt. Vilket har bidragit till att vi valt ut endast 

lämplig information för vår uppsats. 
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Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer olika teoretiska aspekter för vårt ämnesområde att behandlas och 

presenteras. Detta för att vägleda oss till en mer trovärdig och tillförlitlig studie samt 

underlätta arbetsprocessens och studiens gång. 

 

3.1. Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur är en viktig komponent till hur olika företag fungerar och hur de når 

ut med information till dess anställda. I detta stycke kommer teoretiska aspekter kring 

organisationsstruktur och kunskapsfördelning att behandlas för att skapa en djupare 

förståelse kring ämnet. 

  

3.1.1. Centraliseringens roll inom hotellkedjor 

Enligt Espino-Rodríguez och Taylor (2006) har stora hotellföretag använt kedjestrategin 

som en ny typ av organisationsform för att kunna expandera sin verksamhet. Författarna 

menar att hotellkedjorna i de flesta fall sökt att centralisera många av deras verksamheter 

för att återge en enhetlig bild och hantera de omfattande effekterna. Kedjor är, enligt 

Espino-Rodríguez och Taylor (2006), uppsättningar av serviceorganisationer som i grund 

och botten utför samma tjänster och där uppsättningarna av serviceorganisationerna är 

sammanlänkade i en större organisation. Inom hotellkedjor kan den dagliga verksamheten 

förklaras som omvandlingsaktiviteter som genomförs i tillhandahållandet av hotellets 

service. Författarna menar att hotellkedjor förvandlar insatser till utfall med hjälp av 

metoder, rutiner, utrustning och människor. Däremot beskriver Yen och Teng (2013) att en 

av utmaningarna för hotellindustrin är att uppnå en balans mellan effektivitet och 

kundanpassning. Med effektivitet menas att företag utvecklar regler, standardisering samt 

oftast utgör ett formellt arbete inom organisationen. Medan kundanpassning kräver en 

öppenhet, medarbetarskap samt enhetlig organisationsstruktur (Yen och Teng 2013). 

 

Enligt Jones och Lockwood (1989) finns det två möjliga metoder för den strategiska 

ledningen av storskaliga hotellkedjor eller så kallade ”multi-plats verksamheter". Antingen 

att de kan styras från centrum eller att kontrollen delegeras ner till platsen eller 

enhetschefen (Jones & Lockwood 1989). Författarna menar att i det förflutna har det 
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funnits en tendens att hotellföretagen vidtagit den tidigare strategin. Vidare betonar Jones 

och Lockwood (1989) att en centraliserad styrning tenderar att resultera i stabila 

hierarkiska styrsystem, ett stort huvudkontor som förmodligen drar nytta av 

stordriftsfördelarna, en starkt märkt produkt och en hög grad av standardisering. Enligt 

Jones och Lockwood (1989) handlar den andra strategin om att försöka minska 

dimensionerna av komplexitet. Ett sätt som hotellbranschen kan utföra denna strategi är att 

effektivt minska effekterna av komplexitet genom att överlåta en del av beslutsfattandet 

och ansvaret till de olika enhetsnivåerna. Ett annat sätt är att minska antalet 

marknadssegment genom att dela upp organisationen i divisioner, vardera med ansvar för 

specifika segment, till exempel tvätt, restaurang och städning (Jones & Lockwood 1989). 

Detta styrker Espino-Rodríguez och Taylor (2006), där de menar att de typer av 

verksamheter som oftast är mest centraliserade i hotellkedjor inkluderar bland annat tvätt, 

informationssystem, försäljningsaktivitet. Hotellkedjor kan vara helt eller delvis 

centraliserade, där enbart några av verksamheterna utförs i hotellet; till exempel, en del av 

boknings/reservationsverksamheten kan förvaltas av kedjan och en annan del av hotellet 

(Espino-Rodríguez & Taylor 2006). Yen och Teng (2013) förklarar vidare att hotellchefer 

påverkas av den traditionella idén av ledarskap och management där de anställda måste 

följa specifika system och instruktioner som har framställts av ledningen. Hotell är därmed 

karaktäriserade av en hierarki av auktoritet och de anställda har därför ingen möjlighet till 

att medverka i beslutsfattandet.  

  

Espino-Rodríguez och Taylor (2006) förklarar att hotellchefer har negativa uppfattningar 

om kvaliteten på centraliserade tjänster. Därför menar författarna att hotellkedjorna bör 

sikta på att anpassa de centraliserade verksamheterna efter de egenskaper som varje enskild 

strategisk affärsenhet innefattar. Detta eftersom det kan hända att inte alla hotell i kedjan 

har samma kategori och pris. Espino-Rodríguez och Taylor (2006) menar att specifika 

verksamheter omfattar rutiner, kompetens och ett språk vars lärande är svårt att samordna 

och för dyrt att överföras till andra enheter i verksamheten. I detta avseende skulle det vara 

bättre att centralisera vissa verksamheter som kräver särskild kompetens och kunskap för 

att minska hotellkostnaderna (Espino-Rodríguez & Taylor 2006). 



29 
 

3.1.2. Kunskapsgapet inom organisationer 

Salem (2014) förklarar betydelsen av en kunskapsfördelning inom företag, författaren 

menar att organisationsstrukturen är formad efter företagets policys, strategier och olika 

system för att bestämma hur denna kunskap kommer att flöda inom organisationen. För att 

detta ska fungera krävs det att företag förändras från en hierarkisk till en mer horisontell 

struktur så att det blir effektivt att föra över samt utveckla kunskap inom organisationer. 

Qiu, Wang och Nian (2014) styrker detta genom att förklara att det finns ett gap mellan den 

kunskap som företag behöver och den kunskap som företag besitter. Författarna menar att 

företag kan besitta en del utav den kunskap som faktiskt behövs vilket innebär att de inte 

har tillräckligt med kunskap för att förstå behov kring utvecklingen av nya produkter eller 

uppnå organisatoriska strategier. 

  

Salem (2014) lyfter fram att kunskapsinsamling stödjer processen till att erbjuda nya 

produkter och tjänster på marknaden, samt att detta resulteras i en kombination mellan 

nuvarande kunskap och ny kunskap vilket kan införskaffas både internt inom företag och 

externt. Genom att samla in kunskap om marknaden blir det en fördel för företag då de 

förstå sig på vad kunden förväntar sig och vilka krav de ställer. Författaren menar därför är 

det främst viktigt för företag att vilja samla in de anställdas nuvarande kunskap för att 

utveckla nya kompetenser speciellt inom hotell då dess anställda har en mer närmare och 

direkt kontakt med kunder. Personalen har oftast en tendens att skapa en social och 

personlig relation med sina kunder som i sin tur kan innebära en starkare kunskapskanal, 

vilket därmed förstärker möjligheten till att samla in denna typ av kunskap som kunder 

besitter (Salem 2014). 

  

3.2 Varumärken 

I detta avsnitt kommer vi att behandla olika teorier kring varumärken och hur dessa byggs 

upp av företag. Samtidigt kommer vi att behandla vad som är viktigt för företag gällande 

varumärken och hur företagen tror att kunder uppfattar dessa. Vi behandlar varumärken 

främst från ett management perspektiv, för att därmed kunna få en helhetsbild måste vi 

även behandla varumärken ur ett kundperspektiv. 
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3.2.1. Varumärkesbyggande 

Enligt Phillips, McQuarrie och Griffin (2014) har varumärkeskommunikation, i den 

moderna marknaden, blivit alltmer visuell. Visuella element har tagit över de verbala 

elementen i varumärkesbyggande. Författarna lyfter fram att visuell varumärkesbyggande 

kan uppstå på flera sätt: vid utformningen av en produkt, som en del av skapandet av 

förpackningar samt genom valet och kombinationen av visuella element för användning i 

reklam och marknadsföring. Keller och Lehmann (2006) diskuterar att ett viktigt och en 

relativ unik aspekt av varumärkesbyggande är varumärkets immateriella tillgångar, det vill 

säga aspekter såsom image som inte involverar fysiska, materiella eller konkreta attribut 

eller förmåner. Ett varumärkes immateriella tillgångar är ett vanligt sätt för företag att 

differentiera sina varumärken tillsammans med konsumenterna (Keller & Lehmann 2006). 

 

Ett varumärke är, enligt Marconi (2000) en produkt som ger funktionella fördelar samt 

mervärden som kunden värdesätter tillräckligt högt för att köpa en produkt eller en tjänst. 

Vidare förklarar författaren att ett varumärke kännetecknas av ett särskiljande namn 

och/eller en symbol som exempelvis en logotyp, varumärke eller förpackningsdesign som 

är avsedda att identifiera de varor eller tjänster från antingen en säljare eller en grupp av 

säljare, men som även används för att skilja dessa varor eller tjänster från konkurrenternas 

(Marconi 2000). Phillips, McQuarrie och Griffin (2014) däremot, definierar varumärken 

som en unik uppsättning av associationer som en organisation strävar efter att skapa och 

bibehålla. Dessa föreningar är väsentliga egenskaper och attribut för varumärket som kan 

leda till upplevt varumärkespersonlighet och varumärkesrelationer med konsumenterna. 

När konsumenterna söker, handlar och konsumerar varumärken, utsätts de för specifika 

varumärkesstimuli såsom logotyper, färger, former, typsnitt, tecken, stilar, och andra 

element som särskiljer varumärket och identifierar det bland andra varumärken och 

produkter (Phillips, McQuarrie & Griffin 2014). Pennington och Ball (2009) menar att ett 

varumärke är en komplex symbol som kan förmedla upp till sex betydelsenivåer; attribut, 

fördelar, värderingar, kultur, personlighet och typ av användare. Vidare förklarar 

författarna att ett varumärke ger en viktig funktion på marknaden, detta genom att låta 

kunden differentiera produkter och antingen upprepa en lyckad eller undvika ett 

otillfredsställande köp eller erfarenhet. 
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Marconi (2000) lyfter fram att när idén om en produkt eller tjänst förvandlas till den 

faktiska produkten eller tjänsten, blir nästa stora fråga att välja rätt namn. Författaren 

menar att det är lika viktigt att ha rätt namn som att ha rätt produkt. Vidare förklarar 

Marconi (2000) att vissa varumärken är så starka att de blir det allmänna namnet på 

företagets produktkategorier. De flesta företag måste av denna anledning arbeta hårt för att 

deras produkter ska över huvudtaget läggas märke till eller ännu mindre stå ut från 

mängden. Marconi (2000) menar därför att första steget för att uppnå en identitet på 

marknaden är valet av ett företagsnamn eller ett produktnamn. Enligt Marconi (2000) är 

vissa namn utvalda för att omedelbart förmedla ett budskap och skapa en effekt. Författaren 

förklarar även att varumärkesbyggande är ett sätt för en produkt, tjänst eller företag att 

sticka ut från mängden. 

  

Vidare beskriver Marconi (2000) att när ett varumärke har kommit till existens, är den roll 

som marknadsförare har att anpassa varumärket till marknaden och att uppmärksamma 

kända och potentiella intressenter. Detta görs genom att företag bygger ett eget kapital i ett 

varumärke, det vill säga genom att bygga ett värde av varumärket. Enligt Hultén et al. 

(2011) innebär det att de inslag företag använder i sin marknadsföring, för att förstärka ett 

varumärkes image hos kunderna, bidrar då naturligt till att skapa en negativ, neutral eller 

positiv upplevelse. Detta kan därför uppfattas på olika sätt beroende på vem som är kund i 

det aktuella fallet (Hultén et al. 2011). För att kunna skapa någon typ av upplevelse hos 

kunderna måste företag enligt Marconi (2000) förstå varför människor konsumerar och 

varför de väljer ett visst varumärke. 

  

3.2.2 Företagens syn på vad kunder vill ha 

Som tidigare nämnt, utgör ett varumärke en del av en produkt eller tjänst, vilket stödjer till 

att åtskilja produkter och tjänster på marknaden. Enligt Mohan och Bhupinder (2009) 

kallas kundens subjektiva och immateriella bedömning av varumärket, utöver dess 

objektivt upplevda värde, för Brand Equity eller Varumärkeskapital. Vidare förklarar 

författarna att de viktigaste underordnande drivkrafterna för varumärkeskapital är 

kundernas varumärkeskännedom, kundernas inställning till varumärket och kundernas 

uppfattning gentemot varumärkets etik. 
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Marconi (2000) förklarar däremot Brand Equity på ett helt annat sätt där pris och kvalitet 

skapar värde som sedan fördelas på företagets image. Författaren menar att ett bättre känt 

varumärke i huvudet på konsumenterna, skulle anses vara ett bättre varumärke. Varumärket 

skulle även bli mer känt om produkten höll en hög kvalitet samt var rätt prissatt. Att en 

produkt är rätt prissätt betyder däremot inte att denna ska vara billig. Marconi (2000) 

menar att en billig produkt kan tolkas som otydlig och förknippas med låg kvalitet som i 

sin tur inte kommer att skapa något värde för kunden. Denna typ av värde är anledningen 

till varför människor väljer ett varumärke framför ett annat, detta och en image - att 

produkten förmedlar en "må bra" kvalitet (Marconi 2000). 

  

Enligt Hultén et al. (2011) är det därför viktigt för ett företag att på individuell nivå sätta 

sinnena i centrum för att kunden ska kunna uppleva ett varumärke på bästa möjliga sätt. 

Vidare förklarar författarna att det handlar om att möta individens beröringspunkter via de 

fem sinnena på ett djupare plan för att mer detaljerat kunna tillfredsställa individens behov. 

Spence (2012) menar att de flesta av människornas vardagliga erfarenheter, åtminstone de 

behagliga, är multisensoriska. Författaren beskriver därmed att en konsuments erfarenhet 

av varumärken och produkter inte är något undantag, och att detta är något som företag 

alltmer börjar inse. Hultén et al. (2011) framhäver att en multisensorisk 

varumärkesupplevelse sker när fler än ett av de fem sinnena bidrar till uppfattningen av 

sinnesupplevelser. Författaren understryker att den känslomässiga kopplingen mellan 

varumärke och konsument har föreslagits som viktiga i byggandet av starka varumärken. 

  

Hultén et al. (2011) menar att för företag handlar det främst om att skapa en medvetenhet 

kring en produkt eller ett varumärke för att uppnå kortsiktiga försäljningsmål. Författarna 

lyfter fram sinnesmarknadsföring som ett sätt för företag att tydliggöra dess identitet och 

värderingar för att på lång sikt kunna bygga upp och etablera en varumärkesimage hos 

kunder. Hultén et al. (2011) redogör att synsinnet är den mest kraftfulla av de fem sinnena 

för att upptäcka förändringar och skillnader i miljön och är den vanligaste i att uppfatta 

varor eller tjänster. Vidare beskriver han att känslan av ljud är kopplat till emotion och 

känslor och att sinnet påverkas av varumärkeserfarenheter och tolkningar. Författaren 

skriver ytterligare om de olika sinnena och hänvisar till att luktsinnet är relaterat till 
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njutning och välbefinnande och nära kopplat till känslor och minnen. Smaksinnet är den 

mest distinkta emotionella sinnet och ofta integrerar med andra sinnen. Sist men inte minst, 

så är känslan av beröring relaterad till information och känslor angående en produkt genom 

fysisk och psykologiska interaktioner (Hultén et al. 2011). Krishna (2010) beskriver att 

studier visar att individer värderar luktsinnet mindre än andra sinnen. Att luktsinnet anses 

mindre viktigt för människors överlevnad och utveckling än andra sinnen såsom syn och 

hörsel, men att det ändå spelar en viktig roll i livet. Enligt författaren har frasen doft-

marknadsföring använts för att beskriva hur företag kan använda sig av dofter, detta genom 

att ställa in en stämning, marknadsföra produkter eller positionera ett varumärke (Krishna 

2010). 

  

3.2.3. Varumärken som livsstil 

Buchholz och Wördemann (2001) hävdar att framgångsrika varumärken bygger på att de 

lyckats etablera fem portaler i kunders hjärna, bland annat produktfördelar och löften, 

normer och värderingar, uppfattningar och program, identitet och självförverkligande samt 

känslor och kärlek, vilka på olika sätt kan relateras till hjärnans mentala flöden och 

processer. Hultén et al. (2011) förklarar att när upplevelsen står i fokus kopplas ett företags 

varumärke ihop med kundernas personliga egenskaper, livsstilar och sociala sammanhang, 

vilket förstärker de föreställningar och mentala bilder som finns om ett varumärke. Vidare 

förklarar författarna att ett varumärke står för upplevelsen, och alla de inslag detta bygger 

på, så som namnet, logotypen, symbolen, priset, produkten och reklamen och att detta ska 

bidra till att ett högre värde skapas. 

  

Pennington och Ball (2009) förklarar att när en kund stöter på en produkt som är omärkt 

vid tillverkningen eller helt enkelt inte kan urskiljas från mängden utvecklas det ett behov 

hos kunden, det vill säga att själv komma på ett varumärkes namn på produkten för att 

snabbt kunna utvärdera den, även kallat för customer branding eller "default branding". 

Med andra ord ger kunden ett eget namn på produkten då denna känner ett behov av 

identifikation som inte är tillgängliga för dem på marknaden (Pennington & Ball 2009). 

När konsumenterna själva skapar en uppfattning av ett varumärke hos en produkt vänder de 

sig till kvalitet, detta eftersom det finns en stor variation i den allmänna marknaden, skriver 
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Pennington och Ball (2009). Vidare förklarar författarna att kunderna således inte söker 

efter att differentiera produkter för sakens skull, utan att de söker en jämn kvalitet och 

jämna resultat. En kund önskar att minska osäkerheten av köpet "till den punkt där ett 

agerande kan fastställas med viss förtroende". Därför menar Pennington och Bell (2009) att 

genom tolkningen av information som erhållits vid tidigare köp, kan kunden använda den 

informationen till deras val av namn på produkter, således "customer branding". På detta 

sätt kan kunden även öka sitt förtroende för framtida köp (Pennington & Ball 2009). Därför 

gäller det, enligt Hultén et al. (2011), att varje företag försöker tränga sig igenom det 

enorma havet av varumärken på marknaden genom att komma så nära kunderna som 

möjligt. Detta kan dock vara svårt, menar författarna, då kunderna idag betraktar många 

produktegenskaper och produktfördelar såväl som produktkvalitet som likvärdiga och 

nästan identiska i marknadsföringen av produkter och varumärken. 

  

3.3. Kvalitet ur sinnesmarknadsföring 

I denna del kommer vi att behandla betydelsen av teoretiska aspekter kring kvalitet, 

företagets syn på kundnöjdhet samt värdeskapande och en total sinnesupplevelse. Denna 

del kommer även i det empiriska kapitlet analyseras ytterligare. 

 

3.3.1. Betydelsen av kvalitet inom företag 

Kvalitet är en viktig enskild banbrytande effekt på den ekonomiska processen för 

företagsutveckling och kan användas för att beskriva olika företeelser där konceptet 

fungerar som en användningsbekvämlighet (Dortyol, Varinli & Kitapci 2014). Enligt 

författarna, har dock definitionen av kvalitet standardiserats och därför beskriver de kvalitet 

istället som: "Den sammantagna funktion och egenskap hos en produkt eller tjänst som 

påverkar dess förmåga att tillfredsställa givna behov" (Dortyol, Varinli & Kitapci 2014). 

  

Enligt Golder, Mitra och Moorman (2012) är kvalitet en av de mest betydelsefulla 

komponenterna inom företagsstrategier. Anledningen till detta är, enligt författarna, 

eftersom företag konkurrerar med andra företag genom kvalitet samtidigt som kunder söker 

efter kvalitet för att urskilja olika produkter och tjänster. Golder, Mitra och Moorman 

(2012) menar att kunders efterfrågan på kvalitet även har lett till en förändrad marknad 
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samtidigt som denna kvalitetsförfrågan har fått en allt större och betydande roll för 

kundnöjdhet, lönsamhet och ekonomiskt tillväxt hos företag. Kvalitetsfrågan har även lett 

till att företag har förbättrat uppfattningen om kvalitet, kunders förväntan och 

tillfredsställelse (Golder, Mitra & Moorman 2012). 

  

3.3.2. Företagens syn på kundnöjdhet 

Pardey (2007) nämner att om företag vill uppnå kvalitet måste de försöka lista ut vad 

kunden efterfrågar så att produkter och tjänster i sin tur, kan utvecklas för att tillfredsställa 

kundens behov. Detta då kunden är den som bestämmer och ställer kraven för kvalitet. 

Samtidigt lyfter Zhang, Ye och Law (2011) fram att hotellrumspriser är kopplade till de 

olika hotellprodukter som erbjuds till kunder inne på hotellrummen och att dessa utgör den 

upplevda kvaliteten inom hotellbranschen. Författarna förklarar att existensen av en 

specifik produkt kan påverka hotellets kvalitet och samtidigt påverka kundens villighet att 

betala. Det som påverkar värdet på ett rum kan bland annat vara minibarer och hårtorkar 

(Zhang, Ye & Law 2011). 

  

Altmann (2014) förklarar att kunder har en enorm mängd valmöjligheter vilket bidragit till 

att de ställer fler och högre krav på produkter som de ska konsumera. I och med detta har 

marknadsförare och leverantörer fått utmaningen att möta kunders förväntan. Författarna 

menar att kunder upplever produkterna i sin helhet, det vill säga att de tittar på 

produkternas fullständighet, exempelvis om förpackningen har förändrats en aning. Detta 

kan leda till att kunden även upplever att innehållet har förändrats fastän att den inte har. 

Enligt Altmann (2014) är det välkänt att produkters förpackning har en stor betydelse för 

hur kunder uppfattar en produkt. Detta då produktförpackningar förser kunden med 

betydelsefulla ledtrådar för hur denna ska uppfatta kvalitet på produkten. Produktens 

förpackning är därmed en av egenskaperna som presenterar produktens innehåll för kunden 

som i sin tur resulterar till att denne skapar en uppfattning om produktens kvalitet (Altmann 

2014). Watkins (2005) menar att dagens konsumenter vill ha allt, speciellt produkter med 

hög och jämn prestanda samtidigt som dessa ska ha det lägsta priset. 
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Watkins (2005) påtalar att det uppkommit en konkurrens mellan hotellkedjor och 

självständiga hotell angående om vilka som mest kan erbjuda lyx till sina gäster. 

Författaren skriver att förr, kunde hotellgäster bli exalterade över att se en liten 

schampoflaska eller en fjärrkontroll till TV:n. Dock, har detta förändrats då kunder idag 

använder fler och bättre produkter hemma, vilket har lett till att förväntningarna även ökat 

om att dessa höga kvalitetsprodukter ska finnas på hotellrummen. Vidare framhäver 

författarna att lyx har allt mer blivit en trend inom hotellens badrum. Anledningen är då det 

blir allt vanligare att hotell erbjuder badrockar samt produkter som kunder även kan köpa 

och konsumera i butiker (Watkins 2005). 

  

Kim och Perdue (2013) lyfter fram att människor använder sina fem sinnen för att samla in 

information. Dessa egenskaper är kraftfulla och kan påverkas omedelbart hos kunden, 

vilket kan leda till förändringar i deras attityder. Exempelvis kan musik och ljusstyrka 

kombineras för att skapa en atmosfärisk känsla för kunden, och därmed influera kundens 

utvärderingar, känslor, beslut och köpbeteenden. Servicelandskapet och dess atmosfär kan 

utvärderas och skapa en betydelse för sinnesupplevelser hos kunden. Vidare menar Kim 

och Perdue (2013) att hotell genom kognitiva och sinnesegenskaper måste kombineras med 

hotellets interiör och exteriör, samt renlighet, bekvämlighet och ljudnivån, för att skapa en 

total kundupplevelse. Krishna (2010) förklarar att ordet sensorisk berör känslor eller 

sinnen, och att ordet sensuell är liknade i betydelsen, som avser en tillfredsställelse av 

sinnena. Författaren betraktar att sinnesmarknadsföring kan definieras som marknadsföring 

som engagerar konsumenternas sinnen, samt påverkar deras beteende. Biswas, Labrecque, 

Lehmann och Markos (2014) styrker detta och menar att marknadsförare har allt mer låtit 

konsumenterna erfara de sensoriskt-rika produkterna innan köpbesluten. Författarna anför 

att chefer fokuserar alltmer på upplevelser och sensoriska aspekter vid utformningen av 

marknadsföringsstrategier. Exempelvis som när produkter såsom mat, drycker och dofter 

tenderar att vara rika på sensoriska signaler genom smak, lukt och färg. Hultén et al. (2011) 

diskuterar att människan har fem sinnen, och att dessa påverkar hur ett servicelandskap 

uppfattas. Vidare betonar författarna att forskning bekräftar att konsumenter söker och 

köper emotionella upplevelser och inte längre enbart köper produkter och tjänster. Hultén 
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et al. (2011) poängterar att all kommunikation, konsumtionsupplevelser och kundkontakter, 

skapar oundvikligt en upplevelse av kundens sinnen. 

 

3.3.3. Värdeskapande och en total sinnesupplevelse 

Yoo och Bai (2007) beskriver att företag kan skapa värde för kunder genom att samarbeta 

med andra företag. Detta kan i sin tur skapa lojala kunder då de har möjligheter till att 

erbjuda sina kunder fördelar genom dessa företag. Författarna hävdar att lojalitet byggs upp 

genom positiv differentiering där kunder får en överlägsen service. Yoo och Bai (2007) 

menar att värdeskapande strategier kan förbättra långsiktiga relationer mellan företag och 

kunder. Författarna menar att om företag kan erbjuda en individuell service kan de på det 

sättet påverka kundtillfredsställelsen och i sin tur skapa en kundlojalitet. Vidare nämner 

författarna betydelsen av att behålla kunderna och inte endast skapa nya kunder, då det 

visar en positiv relation mellan lojalitet och lönsamhet. Att skapa värde genom att erbjuda 

ojämförbara upplevelser kan även förstärka kundlojaliteten, menar Yoo och Bai (2007). 

Författarna skriver också att det finns möjligheter för företag att skapa värde genom att 

erbjuda fördelar och utveckla samarbeten med andra företag. Företag kan på det sättet 

erbjuda produkter med högre värde till sina kunder och skapa en konkurrensfördel (Yoo & 

Bai 2007). Kim och Perdue (2013) förklarar att kunder, speciellt inom hotell, har en 

tendens att söka efter värde och de rätta egenskaperna inom varje tjänst. De vill ha något 

som kan engagera deras sinnen och känslor samt något som erbjuder spänning, njutning 

och upptåg. Detta för att på så sätt skapa värde för de produkter och tjänster dessa 

konsumerar (Kim & Perdue 2013). 

  

Grönroos (2008) nämner däremot att värdeskapande inom tjänsteorganisationer innebär att 

de fysiska produkterna måste skapas i förväg och användas av kunder för att på så sätt 

generera värde. Företag försöker att hitta lösningar på kundernas problem, detta genom att 

erbjuda produkter som skapar ett värde för dem. Han och Back (2007) beskriver att de 

känslor som kunder upplever när de konsumerar en produkt eller tjänst, är viktiga 

komponenter som påverkar tillfredsställelsen. Berry, Carbone och Haeckel (2002) lyfter 

fram att kunderna påverkas av ledtrådar vart de än befinner sig. Författarna menar att allt 

som kan kännas igen eller uppfattas i och av dess närvaro, är i sin tur en ledtråd för hur 
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kunder upplever produkten. Kunden upplever produkter, tjänster, den fysiska omgivningen 

samt personalen genom dessa ledtrådar som i sin tur sammanställer den totala 

kundupplevelsen (Berry, Carbone & Haeckel 2002). 
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Teoretisk och empirisk analys 
I detta empiriska avsnitt kommer både teoretiska aspekter och empiriska resultat att 

behandlas. Avsnittet kommer att fördelas under tre huvudrubriker organisationsstruktur, 

varumärken och kvalitet. 

 

4.1. Organisationsstruktur 

Detta stycke kommer att behandla hotellens organisationsstruktur och hur kunskapsgapet 

inom hotellverksamheter påverkar beslutsfattandet för hygienartiklarna som erbjuds inom 

hotellrummens badrum. 

 

4.1.1. Centraliseringens påverkan på val av hygienartiklar 

Espino-Rodriguez och Taylor (2006) förklarar att kedjestrategin inom hotell har blivit en 

ny form av organisationsstruktur, vilket i de flesta fall tillför en centralisering hos många 

verksamheter, detta för att skapa en enhetlig bild och hantera omfattande effekter som kan 

uppstå. Författarna menar att kedjor är en uppsättning av serviceorganisationer som till 

grund utför samma tjänster och är sammanlänkande i en större organisation. De lyfter fram 

att inom hotellkedjor kan den dagliga verksamheten förklaras som omvandlingsaktiviteter 

som genomförs i tillhandahållandet av hotellets service. Camilla Nilsson (personlig 

intervju, 2014-11-26) som är husfru på hotell Clarion i Kalmar styrker detta genom att 

nämna att de har ett helhetstänk i hela organisationen och att det finns krav som måste 

omfatta hela företaget. Exempelvis nämner Nilsson att ISO-certifikatet är en viktig del för 

organisationen då allt ska vara bra för miljön, eftersom vissa procent av försäljningen går 

till exempelvis till att stödja regnskogar. Dock erbjuder de inte en försäljning på 

hygienartiklar inom organisationen. Å andra sidan förklarar Louise Bottner (personlig 

intervju, 2014-11-26) som är platsansvarig på Best Western Plus i Kalmar, att en 

försäljningsintäkt på hygienartiklar kan vara en möjlighet för deras organisation då 

hygienartiklarna i nuläget endast är en kostnad för dem. Bottner menar att syftet är främst 

att uppfylla kundernas behov och önskemål samt att detta måste genomsyra hela 

verksamheten, vilket i sin tur skapar en fördel för dem. Vidare lyfter Bottner fram att 

företag kan vara farligt ute om de inte tänker på detta vis, då det är kunderna som hotellet 

lever på och att de inte har någon annan inkomstkälla. Därför är det betydligt viktigt att 
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tillgodose kundernas behov. Jones och Lockwood (1989) skriver att hotellkedjor kan 

antingen styras från centrum eller att kontrollen fördelas ner till platsen eller enhetschefen. 

Författarna menar att i det förflutna har det funnits en tendens till att hotellföretagen också 

vidtar den tidigare strategin. Daniel Marin (personlig intervju, 2014-11-27), hotelldirektör 

på First Hotel Witt i Kalmar, lyfter fram under intervjun att det främst är huvudkontoret 

som bestämmer valet av hygienartiklar. Detta styrker även samtliga intervjupersoner då de 

menar att valet av hygienartiklar främst bestäms centralt från ledningen. Däremot har 

Marin en viss påverkan under personalmöten ifall hygienartiklar kommer upp på tal, han 

nämner att hygienartiklarna endast blir ett samtalsämne när det handlar om miljön, 

berörande information från leverantören samt om vilka besparingar de kan få vid inköp av 

hygienartiklarna. Nilsson, å andra sidan, har ingen direkt påverkan på valet av 

hygienartiklar.  Detta lyfter Yen och Teng (2013) fram, där anställda måste ha specifika 

system och instruktioner som givits av ledningen. Författarna påvisar att hotell 

karaktäriseras av en hierarki av auktoritet och att de anställda inte har möjlighet till att 

medverka i beslutsfattandet. Tina Blomqvist (telefonintervju, 2014-12-04), husmor på Best 

Western Täby Park Hotell i Stockholm, förklarar att även de tillhör en kedja men att hon 

själv får lov att tillägga vad hon tycker om produkterna som erbjuds på hotellet.  

  

Jones och Lockwood (1989) betonar att en centraliserad styrning kan resultera i stabila, 

hierarkiska styrsystem, ett stort huvudkontor som förmodligen drar nytta av 

stordriftsfördelarna, en starkt märkt produkt och en hög grad av standardisering. Jones och 

Lockwood (1989) beskriver att en lösning är att försöka minska dimensionerna av 

komplexitet. Ett sätt för hotellbranschen att effektivt minska effekterna av komplexitet är 

att överlåta en del av beslutsfattandet och ansvaret till de olika enhetsnivåerna. För Marin 

är detta tydligt då han nämner under intervjun att han har möjlighet till att påverka under 

personalmötena. Bottner som är platsansvarig och även har en hög position för Best 

Western Plus i Kalmar nämner dock att hon inte har en lika stor möjlighet till att påverka 

valet av hygienartiklar. Hon berättar att det är inköpsgruppen på huvudkontoret som 

bestämmer vad som ska köpas in. Det är inte något som hotellet själva lägger mycket 

energi på utan det är företag som presenterar sina produkter för inköpsgruppen och utifrån 

detta bestämmer inköpsgruppen ifall produkterna är något för hela verksamheten. Jones 
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och Lockwood (1989) bekräftar detta och menar att hotellkedjor kan dela upp 

organisationen i divisioner, vardera med ansvar för specifika segment, till exempel tvätt, 

restaurang och städning. Detta styrker även Espino-Rodríguez och Taylor (2006) som 

menar att hotellkedjor kan vara helt eller delvis centraliserade, där endast några av 

verksamheterna utförs i hotellet; till exempel, en del av boknings/reservationsverksamheten 

kan förvaltas av kedjan och en annan del av hotellet. 

  

Enligt Espino-Rodríguez och Taylor (2006) har hotellchefer negativa uppfattningar om 

kvaliteten på centraliserade tjänster. Författarna menar att hotellkedjorna bör sikta på att 

anpassa de centraliserade verksamheterna efter de egenskaper som varje särskild strategisk 

affärsenhet innefattar. Espino-Rodríguez och Taylor (2006) förklarar att specifika 

verksamheter omfattar rutiner, kompetens och ett språk vars lärande är svårt att samordna 

och för dyrt att överföras till andra enheter i verksamheten. I detta avseende skulle det vara 

bättre att centralisera vissa verksamheter som kräver särskild kompetens och kunskap för 

att minska hotellkostnaderna (Espino-Rodríguez & Taylor 2006). Bottner förklarar 

svårigheten med att förändra hygienartiklarna som erbjuds i hotellrummens badrum, då 

detta är något de får kämpa hårt för eftersom dessa förändringar är svåra att påverka. 

Vidare nämner hon även betydelsen av att uppfylla kundernas behov och önskemål så att 

det blir en fördel för Best Western Plus i Kalmar, då det är något som kan utmärka hotellet 

från konkurrenter. Marin styrker även betydelsen av att kunder har krav och att de måste 

försöka uppfylla individens behov och efterfrågan. Han menar att det kan uppkomma en ny 

trend som gör att de får byta ut hygienartiklar för att möta denna efterfråga. Marin förklarar 

att i detta fall utvecklas produkterna ur kundens behov, då de inte ska behöva köpa några 

andra produkter. Han menar att det kommer bli alltmer viktigare att förstå kunder på en 

djupare nivå, men att de även måste tänka på att det finns en risk med det, till exempel 

doftsinnet kan påminna kunden om en dålig upplevelse han/hon tidigare erfarit. Detta är 

något som Yen och Teng (2013) även beskriver och lyfter fram att utmaningen för 

hotellindustrin är att uppnå en balans mellan effektivitet och kundanpassning. Författarna 

menar att medan effektivitet kräver regler, standardisering och oftast formellt arbete inom 

organisationen, kräver kundanpassning däremot öppenhet, medarbetarskap samt en enhetlig 

organisationsstruktur (Yen och Teng 2013). 
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4.1.2. Kunskapsgapets påverkan på hygienartiklar 

Salem (2014) förklarar betydelsen av en kunskapsfördelning inom företag, där författaren 

syftar till att organisationsstrukturen är formad efter företagets policys, strategier och olika 

system för att bestämma hur denna kunskap ska flöda inom organisationen. Vidare 

förklarar Salem (2014) att för att detta ska fungera krävs det att företag förändras från en 

hierarkisk struktur till en mer horisontell struktur så att det blir effektivt att föra över samt 

utveckla kunskap inom organisationer. Nilsson har nämnt tidigare att samtliga anställda 

inte har någon påverkan inom organisationen då all beslutsfattande sker centralt. Hon 

förklarar att de inte haft några kundundersökningar eftersom kunderna inte har någon talan 

kring vilka hygienartiklar som ska köpas in. Bottner nämner, även hon under intervjun, att 

de inte haft några undersökningar kring hur kunderna upplever hygienartiklarna som 

erbjuds, dock vet hon att huvudkontoret har ett lojalitetsprogram där enkäter skickas ut till 

gästerna om vad som är viktigt i hotellrummen, lobbyn, frukosten samt vad de tycker är bra 

som helhet. Detta som sagt menar Bottner sker främst från ledningens sida. Qiu, Wang och 

Nian (2014) klargör att det finns ett gap mellan den kunskap som företag behöver och den 

kunskap som företag besitter. Författarna menar att företag kan besitta en del utav den 

kunskap som faktiskt behövs, vilket innebär att de inte har tillräckligt med kunskap för att 

förstå kundernas behov kring utvecklingen av nya produkter eller uppnå organisatoriska 

strategier. Marin lyfter även fram att de inte heller gjort några tidigare undersökningar på 

hur gästerna upplever hygienartiklarna då de prioriterar andra frågor under 

enkätutskickningarna. Han menar att det blir svårare att få gästerna att svara på enkäterna 

om det finns för många frågor, de frågor som används i enkäterna handlar främst om hur 

kunden upplever besöket på hotell samt vad hotellet kan göra bättre till nästa gång. 

  

Salem (2014) förklarar att kunskapsinsamlingen stödjer processen till att erbjuda nya 

produkter och tjänster på marknaden, samt att detta resulterar i en sammanställning mellan 

nuvarande och ny kunskap vilket kan insamlas både internt och externt inom företag. 

Författaren menar att om företag samlar in kunskap om marknaden blir det en 

konkurrensfördel då de förstår sig på vad kunden förväntar sig och vilka krav de ställer. 

Som en framtidssyn för hotellet, nämner Marin, att han kan tänka sig erbjuda mer exklusiva 

hygienartiklar för gästerna eftersom nya trender kommer att uppstå på marknaden. Ett 
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exempel som Marin nämnde var trenden där desinfektionspumpar under en period var ett 

måste i alla hotellrum inom First Hotell Witt. 

  

Susanne Andersson (personlig intervju, 2014-11-25), marknadschef för Rituals, nämner att 

de fått bra respons och positiv feedback för deras produkter som helhet, speciellt på 

hygienartiklarna de erbjuder inom hotell. Blomqvist styrker detta då Rituals produkter 

bidrar till en mer betydelsefull upplevelse då de erbjuder dessa exklusiva hygienartiklar 

som en bonus för gästerna. Blomqvist förklarar att kunderna idag vill ha mer kvalitet och 

utmärkande dofter på produkterna. Vidare menar hon att mer exklusiva produkter kan bidra 

till en annan syn av hotellet. Salem (2014) förklarar att det är främst viktigt för företag att 

vilja samla in de anställdas nuvarande kunskap för att utveckla nya kompetenser. Både 

Marin och Bottner nämner att de tar till sig det kunder efterfrågar på sina hotellrum. Om 

det är så att de vill ha en specifik doft eller en viss produkt på rummet försöker hotellet 

införskaffa detta för dem. Salem (2014) styrker detta och menar att hotell har en möjlighet 

att, via sin personal, skapa en närmare och direkt kontakt med kunder. Anledningen är 

eftersom personalen har en tendens att skapa en social och personlig relation med hotellets 

gäster. Salem (2014) menar att detta i sin tur kan innebära en starkare kunskapskanal vilket 

därmed förstärker möjligheten till att samla in kunskapen som kunder besitter. Daniela 

Gonzalez (personlig intervju, 2014-11-26), butikschef för Rituals i Stockholm, förklarar att 

i butiken möter hon kunder som tidigare stött på Rituals produkter på andra ställen, såsom 

på hotell och restauranger, vilket har medfört till att kundsiffrorna ökat hos dem. 

Andersson nämner även hon att de har haft många nöjda kunder som testat produkterna och 

kommer då in till butikerna eftersom det är produkter de gärna hade uppskattat att även ha 

hemma. 

 

4.2. Varumärken ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv 

Detta avsnitt kommer att beskriva hur hotell utvecklar hygienartiklarna och dess 

varumärken. Vidare kommer vi även behandla vad hotellen tror att kunder vill ha utav de 

hygienartiklar som erbjuds samt hur produkterna och dess varumärke kan integreras som 

en del av kundernas livsstil och identitet. 
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4.2.1. Uppbyggnaden av hygienartiklarnas varumärke 

Enligt Marconi (2000) är varumärken produkter som skapar mervärden för kunden som 

denne värdesätter tillräckligt högt för att sedan köpa en produkt. Ett varumärke 

kännetecknas av ett namn och/eller en symbol i form av en logotyp eller 

förpackningsdesign som i sin tur ska identifiera och särskilja en produkt från en annan 

(Marconi 2000). Marin förklarar att hotellet använder sig av både dispenserar och 

engångsförpackningar som har samma logotyp. Han berättar att tvål/schampo produkterna 

som används i dispenserarna köps in från leverantören Scanimenities medan 

engångsförpackningarna tillverkas tillsammans med leverantören. Marin menar att 

innehållet, förpackningen och logotypen har lagts som krav hos leverantören vid 

tillverkningen vilket gör att First Hotel Witts produkter är speciella och särskiljer sig från 

mängden. Även Bottner berättar att engångsförpackningarna tillverkas tillsammans med 

leverantören Skandinavian White och att även här finns krav på hur produkten ska se ut 

och vad denna ska innehålla. Hon säger att på detta sätt blir Best Western Plus ensamma 

om att ha dessa engångsprodukter, vilket på sätt och viss gör de speciella. 

  

Marconi (2000) skriver att när idén om en produkt eller tjänst förvandlas till den faktiska 

produkten eller tjänsten, blir nästa stora fråga att välja rätt namn. Författaren menar att det 

är lika viktigt att ha rätt namn som att ha rätt produkt. Enligt Marconi (2000) är vissa namn 

utvalda för att omedelbart förmedla ett budskap och skapa en effekt. Marin förklarar att 

namnet på hygienartiklarnas förpackning är ”All White” vilket speglar hotellets namn samt 

dess logotyp, dock är det ett krav att på baksidan ska det stå ”by First Hotel”. Anledningen 

till att de valde namnet ”All White” var för att det skulle se stilrent ut samtidigt som det 

förmedlar renlighet och fräschhet för kunden. Vidare berättar Marin att varför de valt att 

inte ha med hotellets logotyp är för att de arbetar med en “skym undan” strategi och menar 

att kunder inte behöver se hotellets logotyp överallt då de nämligen vet vart de befinner sig. 

Däremot är det inte på samma sätt på Hotell Clarion. Nilsson berättar att deras dispenserar 

har leverantören Illy som logotyp samt att de har stränga krav på att hotellets logotyp och 

namn ska finnas med på engångsförpackningarna, dock berättar hon inget om hur namnet 

och logotypen förväntas nå ut till kunden samt vad de vill förmedla till denne. Bottner 

lyfter fram att dagens namn på engångsförpackningarna på Best Western Plus är tråkiga 
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och intetsägande då det endast står ”conditioner” eller ”body lotion” på de med stora 

bokstäver. Hon berättar även att hon som kund inte hade fått någon känsla eller reaktion 

från hur förpackningarna ser ut. Bottner berättar glatt att dessa dock håller på att ändras då 

ledningen beslutat om att ändra hotellets logotyp till nästa år och hoppas på att det kanske 

ska väcka fler reaktioner hos kunderna. 

  

När ett varumärke har växt fram, måste företag anpassa varumärket till existerande eller 

potentiella kunder och deras efterfrågan (Marconi 2000). Enligt Hultén et al. (2011) kan 

detta uppnås genom att företag bygger upp ett värde av varumärket, det vill säga att 

förstärka varumärkets image hos kunderna. Författarna menar att ett varumärkes image kan 

skapas och förstärkas hos kunden genom att väcka en positiv, neutral eller negativ 

upplevelse via produkten (Hultén et al. 2011). Blomqvist berättar att kunder vill ha det 

lyxigare, speciellt när de bor på hotell. Hon berättar att av den anledningen har de alltid sett 

till att ha lyxigare produkter med en hög kvalitet och som kunder har hört talas om tidigare. 

Delvis för att det skapar en trygghet hos kunderna att veta att produkterna är bra och delvis 

för att de ska få uppleva de små lyxiga detaljerna. Blomqvist berättar att hotellet använder 

sig endast av engångsförpackningar från Rituals, vilket har mottagits väldigt bra och 

positivt från kunderna. Detta då företaget jobbar med speciella dofter och ingredienser. 

  

Hultén et al. (2011) lyfter också fram att varumärkets image och vilket typ av upplevelse 

kunden får, kan uppfattas på olika sätt beroende på vem som är kund i det aktuella fallet. 

För att kunna skapa någon typ av upplevelse hos kunderna måste företag förstå varför 

människor konsumerar och varför de väljer ett visst varumärke framför ett annat (Hultén et 

al. 2011). Andersson förklarar att Rituals försöker förmedla en lyxig känsla som ska 

resultera i ett mervärde hos kunden. Hon påpekar att deras filosofi handlar om att förvandla 

vardagliga rutiner till meningsfulla ritualer genom sina produkter och samtidigt 

tillfredsställa alla sinnen så att kunden kan känna närvaro på ett starkare sätt. Blomqvist 

påpekar att kunder som besöker hotellet försöker komma bort från vardagen och vill kunna 

slappna av, därför betalar de lite mer för att få det lilla extra som kan förstärka deras 

vardag. Vidare berättar Blomqvist att små detaljer, inte bara i badrummen, utan i resten av 

hotellrummet kan göra mycket för hur kunden upplever sitt besök. Eduard van Santen 
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(telefonintervju, 2014-12-04) som är VD för Rituals säger att deras produkter ska förmedla 

en spa-upplevelse samt att kunderna på hotellen ska kunna använda olika finare 

kvalitetsprodukter som tar hand om deras kropp. Han betonar att samtidigt som 

hygienprodukterna vårdar och tar hand om kroppen ska de även skapa en positiv 

doftupplevelse. Gonzalez berättar att Rituals står för ”wellness”, att må bra, där individen 

får uppleva produkter med bra innehåll som dessutom är miljövänliga. Blomqvist beskriver 

att de små detaljerna gör att kunden får en helhetsupplevelse och därför är hon övertygad 

om att hygienprodukterna påverkar hur kunderna värderar sitt besök, samt hur denna 

uppfattar hotellet och det varumärke som de står för. Andersson styrker detta och säger att 

det är helheten som spelar någon roll och då bli ju hygienartiklarna en del i hela 

upplevelsen. Dock kan hon inte svara på om hygienartiklarna förändrar synen på hotellets 

varumärke men hon menar att hotellens varumärke absolut förstärks om de erbjuder 

kunderna bra kvalitetsprodukter. 

 

4.2.2. Vad företagen tror att kunder vill ha 

Utöver kunders objektivt upplevda värde gör dessa även subjektiva och immateriella 

bedömningar av ett varumärke. Detta kallar Mohan och Bhupinder (2009) för Brand 

Equity, det vill säga Varumärkeskapital. Författarna förklarar att de viktigaste 

underordnande drivkrafterna för varumärkeskapital är kundernas varumärkeskännedom, 

kundernas inställning till varumärken och kundernas uppfattning gentemot varumärkets 

etik. Enligt Marconi (2000) är anledningen till att människor väljer produkter med ett känt 

varumärke för att associera sig med bilder av saker de tycker om. Blomqvist berättar att 

kunder föredrar oftast kända varumärken eftersom de oftast vet vad de får av produkten 

samtidigt som det kända varumärket kan tillföra en mer lyxigare känsla. Bottner, å andra 

sidan, tar sig själv som ett exempel och berättar om en tvål som hon använde när hon var 

yngre och att varje gång hon stöter på den så får hon fina och lyckliga minnen från hennes 

barndom. Samtidigt menar hon att kunder som använder hygienprodukterna kanske inte ser 

på de som ett varumärke utan att de förknippar de med en känsla eller ett minne. Gonzalez 

säger att varumärken och produkter ska leda till upplevelser och glädje. Vidare tillägger 

hon att glädje och lycka kan hittas i de minsta sakerna, som exempelvis, hygienartiklar. 
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Marconi (2000) förklarar däremot Brand Equity på ett helt annat sätt och menar att pris och 

kvalitet skapar värde som sedan fördelas på företagets image. Författaren förklarar att ett 

bättre känt varumärke uppfattas och anser vara ett bättre varumärke som har högre kvalitet 

och även rätt pris. Nilsson berättar att de första tankarna vid val och inköp av hygienartiklar 

är att de ska vara miljövänliga, billiga och bra produkter. Bottner däremot berättar att första 

tanken vid val och köp av hygienartiklar är att dessa ska vara tillräckligt billiga, det vill 

säga ett ”best buy” då det är priset som styr. Samtidigt menar hon att produkterna inte får 

vara av låg kvalitet och svida på huvudet eller kroppen så att kunden blir missnöjd. Dock 

skriver Marconi (2000) att en billig produkt kan uppfattas som dålig samt att den håller en 

låg kvalitet som kan leda till att det inte tillför något värde för kunden. Av denna anledning 

väljer kunder ett annat varumärke med en annan image som förmedlar en ”må bra” känsla 

samt kvalitet (Marconi, 2000). Blomqvist, å andra sidan, nämner att det viktigaste är att 

kunderna på Best Western Täby Park ska uppleva en lyxig känsla via hygienartiklarna. 

Därför förklarar hon att det är extremt viktigt att produkterna håller en väldigt hög kvalitet 

med ett förnuftigt pris. Blomqvist fortsätter och berättar att de tidigare använde sig av 

produkter från Byredo, ett väldigt känt och väl etablerat varumärke som kunderna älskade, 

dock var hygienartiklarna väldigt dyra och ledde till att hotellet valde att byta till ett 

billigare varumärke med lika bra kvalitet. Därför vände hotellet sig till Rituals som är lika 

känt och populärt varumärke med lika bra produkter, dock är priset för dessa betydligt 

billigare. Detta styrker Andersson och förklarar att anledningen till att Rituals produkter 

blivit så populära är eftersom de håller en hög kvalitet till ett bra pris samtidigt som dessa 

känns lyxiga. Gonzalez betonar här att Rituals såg ett tillfälle att nå ut till hotellen då 

kunder oftast tar med sig egna produkter när de besöker olika hotell. Hon anser att 

anledningen till detta är då de hygienprodukter som erbjuds oftast är billiga och har 

lågkvalitet. Vidare förklarar Gonzalez att Rituals är ett ”wellness” företag, det vill säga att 

företaget når ut till alla som vill må bra och de anser att även resenärer och hotellgäster vill 

må bra. Hon tillägger att Rituals och alla deras produkter är en upplevelse samt att hotell 

också är det och därför måste företag nå ut till kunder på ett helt annat sätt än vad de gjorde 

tidigare. 
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För ett företag är det, enligt Hultén et al. (2011), väldigt viktigt att på en individuell nivå 

sätta sinnena i centrum för att kunden ska kunna uppleva ett varumärke på bästa möjliga 

sätt. Enligt Spence (2012) är människors vardagliga erfarenheter, åtminstone de behagliga, 

multisensoriska vilket innebär att en konsuments erfarenhet av varumärken och produkter 

inte är något undantag. Hultén (2010) framhäver att en multisensorisk 

varumärkesupplevelse sker när fler än ett av de fem sinnena bidrar till uppfattningen av 

sinnesupplevelser. Författaren understryker att den känslomässiga kopplingen mellan 

varumärke och konsument har föreslagits som viktiga i byggandet av starka varumärken. 

Andersson berättar att utseendet, doften och känslan av hygienartiklar är väldigt viktiga 

faktorer som påverkar hur en kund uppfattar en produkt samt om produkten skapar något 

värde för kunden. Det är sinnena som gör att en människa får någon typ av upplevelse av 

en produkt. Det är på detta sätt människor bedömer om en produkt håller en hög eller låg 

kvalitet. Andersson betonar att det visuella är det första mötet en kund har med ett 

varumärke och därför spelar sinnena självklart en jättestor roll i hur de upplever en 

produkt. Gonzalez berättar att sinnena påverkar hur kunder uppfattar en produkt och hur 

denna bedömer den. Människor gör detta då produkterna ska stämma överens med varje 

persons livsstil. 

  

Sinnesmarknadsföring är enligt Hultén et al. (2011) ett sätt för företag att tydliggöra dess 

identitet och värderingar. Detta för att på lång sikt kunna bygga upp och etablera en 

varumärkesimage hos kunder. Som tidigare nämnt menar Hultén et al. (2010) att en 

multisensorisk varumärkesupplevelse sker när fler än ett av de fem sinnena bidrar till 

uppfattningen av sinnesupplevelser. Andersson förklarar att de sinnen som prioriteras 

gällande Rituals hygienartiklar är först och främst synsinnet och därefter fokuserar 

företaget på känsla och slutligen doftsinnet. Anledningen till att de fokuserar på flera 

sinnen är för att kunderna ska kunna få en total sinnesupplevelse av hygienprodukterna. 

Gonzalez styrker detta och berättar att produkternas innehåll är en prioritering men att 

utseendet absolut även är viktigt då Rituals hygienartiklar ska se exklusiva ut samt matcha 

innehållet. 
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Hultén et al. (2010) menar att synsinnet är det mest kraftfulla sinnet för att upptäcka 

förändringar och skillnader i miljön. Samtidigt är synsinnet det vanligaste sinnet att 

uppfatta varor eller tjänster. Bottner berättar att för några år sen såg 

engångsförpackningarna av hygienartiklarna väldigt annorlunda ut. Tuben var kritvit, 

korken var i samma blå färg som hotellets logga och att texten var gul, röd och blå. Vidare 

förklarar Bottner att hon inte alls tyckte om förpackningen då den var för skrikig och gav 

en ”in your face” känsla. Bottner förklarar att idag gäller det att förpackningarna ska vara 

mjukare, stilrena och fina. Hon menar att hygienartiklarna ska likna de produkter som finns 

på spa, på det sättet blir de mer betydelsefulla för gästerna. Nilsson däremot menar att en 

snygg dispenser ser mer trevlig ut jämfört med en gammal plast behållare som individen 

kan hitta på ICA Maxi. Hon betonar dock att det är viktigare att det ska vara rent och fint i 

badrummet och inte hur hygienartiklarna ser ut. Marin styrker detta och menar att det är 

viktigt att produkterna är uppställda på en rak linje vid handfatet och att det ska se rent och 

fint ut. Dock påpekar han också att det är viktigt att produkternas utseende och förpackning 

ska vara stilren och fräsch vilket bidrar till att resten av hotellet även upplevs som det. 

Blomqvist däremot berättar att eftersom de använder sig av Rituals produkter är 

förpackningarna väldigt moderna och ser lyxiga ut. Hon påpekar att hotellets gäster 

tenderar att ta med sig produkterna hem då många tycker om dem. 

  

Luktsinnet däremot är relaterat till njutning och välbefinnande och är nära kopplat till 

känslor och minnen, menar Hultén et al. (2010). Krishna (2010) skriver dock att individer 

värderar luktsinnet mindre än andra sinnen då denna anses vara mindre viktig för 

människors överlevnad och utveckling än andra sinnen såsom syn och hörsel, men att det 

ändå spelar en viktig roll i livet. Bottner betonar att hygienartiklarna som hotellet erbjuder 

idag har en citrus doft som luktar fräscht. Dock berättar hon att doften inte är utmärkande 

då det är något som varje person har stött på tidigare. Samtidigt påpekar hon att om hon var 

en gäst skulle hon nog inte komma ihåg doften som finns på produkterna i hotellrummens 

badrum. Bottner berättar att anledningen till att doften inte är så stark är eftersom det finns 

kunder som är doftkänsliga vilket betyder att produkterna måste vara neutrala i doften. 

Marin däremot förklarar att de måste hitta en balans på doften, det får inte dofta för starkt 

eller för svagt, eftersom människor är så olika. Han menar att de måste hitta något som alla 
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kommer att tycka om. Själv tycker Marin att deras hygienprodukter doftar helt okej, men 

att doften inte är utmärkande. Nilsson håller med om att produkterna måste ha en neutral 

doft så att det ska passa de flesta. Blomqvist håller dock inte med om detta och berättar att 

kunder oftast frågar om de kan köpa hygienartiklarna på hotellet eftersom de älskar doften 

då Rituals produkterna har särskiljande och tilltalande dofter. Gonzalez bekräftar detta och 

förklarar att de olika samarbeten med hotellen är ett strategiskt val för att öka kundkretsen. 

Hon menar att hotell gäster blir på detta sätt mer medvetna om Rituals produkter och oftast 

kommer in till butikerna efter besöken på hotellen för att handla privat. 

 

Hultén et al. (2011) förklarar att känslan av beröring är relaterad till information och 

känslor angående en produkt genom fysiska och psykologiska interaktioner. Enligt van 

Santen använder Rituals mest naturliga ingredienser i produkternas innehåll, dock inte till 

hundra procent då de vill behålla en kvalitet i dem. Han berättar att varumärket är känt för 

känsla och dofter då dessa är unika och milda. Han betonar att kunder reagerar positivt på 

kvalitet och hur produkterna känns mot huden. Bottner framhäver att det är viktigt för 

hotellet att erbjuda hygienartiklar som inte kommer att svida på huvudet och kroppen när 

gäster använder dem. Marin styrker detta och menar att människor måste få så bra 

produkter som möjligt, speciellt när de besöker ett fyr-stjärnigt hotell med hög standard. 

Även Nilsson håller med och säger att produkterna måste vara behagliga att tvätta sig med. 

 

4.2.3. Varumärken som livsstil 

Framgångsrika varumärken bygger på, enligt Buchholz och Wördemann (2001), att de 

lyckats etablera fem portaler i kunders hjärna, bland annat produktfördelar och löften, 

normer och värderingar, uppfattningar och program, identitet och självförverkligande samt 

känslor och kärlek, vilka på olika sätt kan relateras till hjärnans mentala flöden och 

processer. Hultén et al. (2011) förklarar att när upplevelsen står i fokus kopplas ett företags 

varumärke ihop med kundernas personliga egenskaper, livsstilar och sociala sammanhang, 

vilket förstärker de föreställningar och mentala bilder som finns om ett varumärke. 

Gonzalez berättar att sinnena påverkar hur kunder uppfattar en produkt och hur denna 

bedömer den. Människor gör detta då produkterna ska stämma överrens med varje persons 

livsstil. Hon menar att kunder identifierar sig med de produkter som de anser vara av hög 
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kvalitet och har utmärkande varumärke och image. Gonzalez tillägger att Rituals förbättrar 

sina produkter utefter vad kunder vill ha. På detta sätt kan kunderna identifiera sig bättre 

med produkterna då dessa är utvecklade utifrån deras efterfrågan, livsstil och värderingar. 

Andersson förklarar att gällande hotell är det svårt att veta vad majoriteten önskar sig och 

därför blir de tvungna att generalisera, dock erbjuder hotellkittet oftast verksamhetens bäst 

säljande produkter. På det sättet kan Rituals vara ganska säkra på att hygienartiklarna 

kommer att bemötas positivt av hotellgästerna. 

 

Pennington och Ball (2009) förklarar att när en kund stöter på en produkt som är omärkt 

vid tillverkningen eller helt enkelt inte kan urskiljas från mängden, utvecklas det då ett 

behov hos kunden att själv komma på ett varumärkes namn på produkten för att snabbt 

kunna utvärdera den, även kallat för customer branding eller "default branding". Med 

andra ord ger kunden ett eget namn på produkten då denna känner ett behov av 

identifikation som inte är tillgängliga för dem på marknaden (Pennington & Ball 2009). 

Bottner styrker detta påstående och menar att kunder oftast inte känner igen de varumärken 

som hotellen erbjuder eftersom de inte stött på de tidigare. När konsumenterna själva 

skapar ett varumärke på en produkt, är det konsekvensen av kvalitet de söker, detta 

eftersom det finns en stor variation i den allmänna marknaden, skriver Pennington och Ball 

(2009). Vidare förklarar författarna att kunderna således inte söker efter att differentiera 

produkter för sakens skull, men att de söker en jämn kvalitet och jämna resultat. Bottner 

förklarar att när kunden inte känner igen varumärket på hygienartiklarna förlitar de sig då 

istället på kvaliteten av dessa. Hon menar att när bästa kvalitet inte kan erbjudas får då 

tillräckligt bra kvalitet på produkterna räcka. Bottner berättar att bästa kvalitet kan de dock 

inte införskaffas eftersom allt handlar om pengar. Hon lyfter fram att hygienartiklarna på 

hotellet endast är en kostnad för verksamheten vilket gör att de måste nöja sig med mindre 

bra kvalitet då pengarna inte räcker till. Marin håller med om detta men samtidigt värderar 

han de nuvarande hygienartiklarna till en nia, på en skala ett till tio. Han lägger till att de 

skulle få en tia om det stod Chanel by First Hotel på förpackningarna. Marin menar alltså 

att ett känt varumärke spelar en stor roll för hur kunder värderar och uppfattar en produkt. 
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Enligt Hultén et al. (2011) måste därför varje företag försöka tränga igenom sig i det 

enorma havet av varumärken på marknaden genom att komma kunderna så nära som 

möjligt. Detta kan dock vara svårt, menar författarna, då kunderna idag betraktar många 

produktegenskaper och produktfördelar såväl som produktkvalitet som likvärdiga och 

nästan identiska i marknadsföringen av produkter och varumärken. Bottner lyfter fram att 

så länge hygienartiklarna endast är en kostnad för hotellet kommer de inte kunna erbjuda 

något annat än standardiserade hygienartiklar. Däremot säger Blomqvist att hotell kan ha 

bra produkter med kända varumärken och hög kvalitet som inte behöver kosta mer än 

nödvändigtvis. Hon menar att om det fungerar för Best Western Täby Park kan det fungera 

även för andra hotell. 

 

4.3. Kvalitet ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv 

I detta avsnitt analyserar vi betydelsen av hygienartiklarnas kvalitet inom företag, 

företagens syn på kundnöjdhet och värdeskapande via hygienartiklarna samt den totala 

sinnesupplevelsen under en hotellvistelse. 

 

4.3.1. Betydelsen av kvalitet inom företag 

Dortyol, Varinli och Kitapci (2014) diskuterar att konceptet kvalitet fungerar som en 

användningsbekvämlighet. Detta är något som Andersson styrker då hon nämnde på 

intervjun att företaget Rituals, via deras produkter, vill förmedla lugn samt att butikerna 

med dess inredning ska förmedla harmoni men även att deras te som de erbjuder sina 

kunder skall få dem att koppla av från den stressiga vardagen. Andersson menar att allt som 

företaget står för har mycket att göra med den kvalitén som produkterna har och förmedlar, 

där kunderna ska kunna känna en bekvämlighet och trygghet vid konsumtionen av 

företagets produkter. Marin yttrade att kvalitet är ett viktigt koncept, speciellt inom 

servicebranschen, där kunder oftast förväntar sig mer lyx om de betalar mer. Desto lyxigare 

hotellrum desto bättre kvalitet för kunden. Marin tror att graden av kvalitet kan påverka 

kunders utvärdering av hotellet då exklusivare rum förmedlar en lyxigare känsla. van 

Santen betonade att kvalitetsbaserade produkter förmedlar en lyxigare upplevelse och 

känsla för kunder. Han menar att kunder söker sig alltmer till bra produkter där efterfrågan 

om hög kvalitet är stor. Detta eftersom människor är mån om sin hälsa och nöjer sig inte 
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längre med standardiserade produkter som håller låg kvalitet. van Santen förklarar att deras 

kunder söker kvalitet och det rätta produktvalet för dem. 

  

Golder, Mitra och Moorman (2012) syn på kvalitet styrker van Santens påstående och 

framhäver att kvalitet är en av de mest betydelsefulla komponenterna inom 

företagsstrategier. Anledningen är eftersom företag konkurrerar med andra företag genom 

kvalitet i samma veva som kunder söker efter kvalitet för att urskilja produkter och tjänster. 

van Santen framhåller att Rituals har haft en fantastisk tillväxt på en kort period, där deras 

samarbeten med bland annat hotell och restauranger har blivit till en stor succé för 

företaget. Vidare diskuterar Andersson att många företag vill öka sin standard på kvalitet 

och vänder sig då till Rituals. Hon tog även upp att många gånger har de fått tacka nej till 

företag som vill ha deras produkter, detta på grund av att Rituals enbart vänder sig till 

företag som de vet kan hålla varumärket på topp genom att hålla samma nivå och rimma 

med Rituals som varumärke. Gonzalez lyfter fram att kunder prioriterar produkter med hög 

kvalitet och att de gärna vill veta vad innehållet består av. Hon påstår att det är en 

självklarhet att kunder vill ha något som doftar gott och ser fint ut men de vill även att 

produkten ska innehålla bra ingredienser samt vara bra för huden, vilket går hand i hand 

med kvalitet. van Santen framhåller att kvalitet är en samling av olika grenar. I ett hotell till 

exempel, menar han att hygienen är väldigt viktig, såsom städningen, interiören, 

produkterna, maten och personalen, då allt detta skapar konceptet kvalitet. Gonzalez 

berättar att kvalitet för kunder också handlar om själva upplevelsen som kunder får när de 

besöker Rituals butiker. Hon menar att kunder söker sig alltmer till det sociala mötet där de 

kan få personlig service samt att de kan komma in i en harmonisk miljö, vilket är något 

som uppskattas starkt av kunderna. Vidare beskriver Gonzalez att de får god respons från 

kunder på plats där det visar sig att kunder alltmer söker efter kvalitetsbaserade produkter 

samt produkter som kan urskiljas från mängden. Gonzalez lyfter fram att detta är även 

något de kan se via företagets kundkrets som ökar med cirka trettio procent varje år i 

Sverige. 

 

Golder, Mitra och Moorman (2012) klargör att kunders efterfrågan på kvalitet har lett till 

en förändrad marknad samtidigt som kvalitetsförfrågan fått en större och mer betydande 
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roll för kundnöjdhet, lönsamhet och ekonomiskt tillväxt hos företag. Blomqvist framhåller 

att kvalitetsförfrågan har funnits med under ett bra tag, då de använder sig av hygienartiklar 

med välkända varumärken istället för standardiserade hygienartiklar som inte finns att köpa 

ute i butiker. Blomqvist tyder på att kvalitet är en mycket viktig aspekt, speciellt inom 

hotellbranschen, där kunder till största del söker efter god service och hög kvalitet på 

utbudet. Vidare beskriver hon att hotellgästerna reagerar positivt till de hygienartiklar 

hotellet har eftersom de är välkända och inte standardiserade. Blomqvist tillägger att även 

personalen uppskattar produkterna, vilket många gånger har lett till att både hotellgäster 

och hotellpersonal blivit kunder hos Rituals. Bottner tog upp att kvalitetsförfrågan kan 

handla om en genus fråga, då hon upplevt att det är fler kvinnor än män som 

uppmärksammar graden på kvalitet speciellt när det handlar om hygienartiklar, såsom 

schampo och tvål. Hon upplever att kvalitet är ett stort begrepp som rör många grenar på 

ett hotell, exempelvis vad gäller hygienartiklar och att ha det lite lyxigare på rummen, där 

sådana kundkrav tillkommer mer på helger än på en vardag. Hon tillägger att det finns även 

gäster som vill uppleva maten istället, då kvalité för dem ligger i att avnjuta en romantisk 

middag. Bottner accentuerar att det är jätteviktigt för dem att erbjuda kunderna det de vill 

ha och förväntar sig, det är svårt men att de gör så gott de kan. Nilsson tog upp att kunder 

brukar ta med sig sina egna hygienartiklar till hotellet då de inte vet vad hotellet erbjuder. 

Hon själv upplever dock att deras utbud på hygienartiklar håller en hög grad men förstår att 

kunder föredrar sina egna då de vill känna bekvämlighet. Vidare beskriver Nilsson att vad 

gäller val av hygienartiklar så ska de vara miljömärkta, billiga och bra produkter, det vill 

säga en kombination av allt. Bottner, å andra sidan, menar att det är viktigt att förse 

kunderna med något extra, där hon förklarar att kundnöjdhet har mycket att göra med att 

gästerna ska kunna unna sig själva så som de gör på spa eller i ett bubbelbad, vilket gör att 

det bli mer betydelsefullt för gästen. Bottner understryker att hon starkt tror på att kunders 

efterfrågan på kvalitet har lett till en förändrad marknad där även sinnena och kreativitet 

kommer framhävas alltmer inom hotellbranschen. 

  

4.3.2. Företagens syn på kundnöjdhet 

Pardey (2007) framhäver att om företag vill uppnå kvalitet måste de försöka lista ut vad 

kunden efterfrågar så att produkter och tjänster i sin tur, kan utvecklas för att tillfredsställa 
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kundens behov. Gonzalez framhåller att kunder söker efter upplevelser och att det är 

genom dessa som kvalitet uppnås. Hon förklarar att genom att förstå kunderna på djupet så 

kan företag lättare erbjuda något som är mer passande för henne och honom. Dock påpekar 

hon att kunder är olika vad gäller krav och önskningar, de söker sig mycket efter produkter 

lämpade specifikt efter deras behov. Andersson berättar att kunder har olika förväntningar, 

exempelvis förväntar sig kunder olika varje gång de besöker ett nytt hotell. Betalar de 

dessutom mer så höjs förväntningarna på allting och då är även hygienartiklarna en stor del 

av detta. Hon lyfter även fram att företagets filosofi handlar om att vardagliga rutiner ska 

förvandlas till meningsfulla ritualer genom produkterna. Andersson menar att för att kunna 

tillfredsställa kundbehovet måste de nå ut och tillfredsställa alla kundens sinnen för att få 

dem att känna närvaro på ett starkare sätt. Samtidigt bekräftar Zhang, Ye och Law (2011) 

att hotellrumspriser är kopplade till de olika hotellprodukter som erbjuds kunderna på 

hotellrummen och att dessa utgör den upplevda kvalitén inom hotellbranschen. Blomqvist 

upplever att deras hygienartiklar på hotellet står för lyx eftersom de håller en hög standard 

och kvalité samt då de absolut utgör en del av kunders totala upplevelse. Hon betonar att 

hotellet vill förmedla känslan av lyx och då ska även detaljer såsom hygienartiklar 

förmedla samma känsla. Andersson styrker Blomqvists ord och menar att kvalitetsbaserade 

hygienartiklar är en del av hela upplevelsen och är även en bidragande faktor som 

förstärker hotellets varumärke. 

 

Zhang, Ye och Law (2011) beskriver att existensen av en specifik produkt kan påverka ett 

hotells kvalitet och samtidigt påverka kundens villighet att betala. van Santen framhåller att 

i en bransch som hotellbranschen gäller det att kunder ska få bra produkter, detta då många 

kunder vill kunna känna av det lilla lyxiga i sin vardag när de bor på hotell. Vidare 

understryker van Santen att de vänder sig till hotell som håller en viss standard och en mer 

designad interiör. Han menar att de ställer lite högre krav på de företag som vill använda 

Rituals produkter och att det finns en trend i att ha ett känt varumärke. Marin framhåller att 

dyrare rum har mer specifika krav på sig på hur de ska se ut. Alla rum ska självklart vara 

fräscha och stilrena. Dock berättar han att de brukar lägga till det lilla extra i de dyrare 

rummen, som exempelvis fruktkorgar och hyllor för hygienartiklarna som de placerar 

snyggt. Kunder som betalar mer förväntar sig oftast bättre produkter på sina rum och därför 
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försöker de förmedla det lilla extra genom att erbjuda kunden detta så att det motsvarar 

kundens önskningar och förväntningar. Marin poängterar att det är viktigt att lyssna på 

kunden, till exempel om gästen vill ha en viss doft på rummet så köper de självklart in det. 

Marin nämner att människor påverkas av trender och att framtiden säkerligen kommer att 

utveckla utbudet på produkter som erbjuds på hotellen. 

  

Watkins (2005) framhåller att även lyx har alltmer blivit en trend inom hotellens badrum. 

Anledningen är då det blir allt vanligare att hotell erbjuder badrockar samt produkter som 

kunder även kan köpa och konsumera i butiker (Watkins, 2005). Marin beskriver att de 

erbjuder tofflor och badrockar men att dessa enbart finns på sviter, skulle en kund med 

standardrum vilja ha tofflor, badrock eller annat på sitt rum så går det självklart att fråga 

om det på receptionen. Marin upplever att kunder som bor på hotell vill koppla av från sin 

vardag genom att lyxa till det genom en hotellvistelse där gästerna gärna betalar lite mer 

för bättre service. Han förklarar att de därför erbjuder sina kunder fler produkter och 

möjligheter på en svit än vad de gör i ett standardrum. Blomqvist framhåller att genom att 

erbjuda gästerna lyxigare produkter så förskönas interiören och gästernas upplevelse. Hon 

är medveten om att många hotellgäster vill ha det lyxigt och trendigt på sina rum och då är 

även detaljer på rummen viktiga faktorer för att kunna förmedla det kunderna vill ha. 

Blomqvist framhäver även att produkter som erbjuds i hotellen bör ha ett känt varumärke, 

detta för att undvika missnöjdhet hos kunder. Hon menar att kunder inte kan lita på att 

standardiserade hygienartiklar utan ett känt varumärke vilket oftast bidrar till att kunder tar 

med sina egna produkter när de reser. Hon berättar att deras kunder är jätte nöjda med 

utbudet av hygienartiklar, detta främst för att produkten har ett känt varumärke som går att 

köpa i butiker samt då produkterna skapar en lyxigare känsla. Gonzalez poängterar att 

Rituals är ett “wellness” företag, det vill säga ett ”må bra” företag. Hon menar att de vill nå 

ut till alla människor som vill må bra och på Rituals anser de att resenärer är en kundkrets 

som söker efter det de har att erbjuda. Vidare förklarar hon att Rituals produkter är en 

upplevelse och detsamma gäller även hotell. van Santen anser att det är viktigt att kunna 

skapa “wellness” i hotell och i hela världen, detta är något som sprider sig snabbt och 

mycket på grund av att människan vill må bra. Kunder är villiga att betala mer för att känna 

av det lyxiga, en stor fördel är att Rituals kan erbjuda lyxprodukter till ett bra pris. Marin 
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hävdar att kunder som söker efter kvalitet betalar mer för en specifik produkt, detta då de 

bor på hotell för att njuta och bara ta det lugnt. 

 

Altmann (2014) belyser att en välkänd produktförpackning har en stor betydelse för hur 

kunder uppfattar produkten. Andersson styrker detta och berättar att förpackningen på 

produkterna är jätte viktigt, synsinnet är en prioritet för oss där det visuella är det första 

mötet med varumärket så det är självklart att det spelar jätte stor roll. Hon berättar att på 

Rituals satsar de mycket på det visuella. Det vill säga de designar och uppdaterar 

förpackningen men innehållet är detsamma. Det ska vara en upplevelse för kunden samt 

känsla och doft som kommer steget efter. Gonzalez berättar att de arbetar mycket med 

produkternas innehåll där detta också är av prioritet men absolut att utseendet är viktigt. 

Hon påpekar att Rituals står för att deras produkter ska se exklusiva ut och matcha 

innehållet. Andersson beskriver att utseendet på ett välkänt varumärkesprodukt är av stor 

vikt eftersom det speglar kvalitén på produkten. van Santen följer upp med att Rituals 

produkter har en väldigt modern förpackning. I butikerna arbetar de med att ge kunderna en 

upplevelse genom att beröra alla fem sinnen. När kunder besöker Rituals butiker och får se 

förpackningarna så vill Rituals att kunderna ska få en positiv känsla samtidigt som det är 

något som de försöker förmedla inom alla de företag som deras produkter befinner sig i. 

  

Krishna (2010) framhåller att sinnesmarknadsföring kan definieras som marknadsföring 

som engagerar konsumenternas sinnen, samt påverkar deras beteende. Detta är något som 

van Santen lyfter fram, med deras vision om Rituals som handlar om att förvandla dagliga 

rutiner till speciella ögonblick. Genom ett unikt utbud av lyxiga produkter med allt från 

kropp- och ansiktsvård, kläder och doftljus till parfym, makeup och te ska kunna engagera 

och nå ut till kundens fem sinnen. Vidare beskriver van Santen att man kan se en 

utveckling i hela världen där alltfler företag så som, hotell, flygbolag, flygplatser, 

restauranger och försäljningsbolag försöker nå kunden via sinnesmarknadsföring. Gonzalez 

motiverar med att i butikerna så arbetar de mycket med att involvera kunden i deras miljö, 

där de tar hand om kunderna genom att erbjuda te och även visa utbudet som de gärna får 

testa. I alla butiker så finns handfat med produkter för händerna, de kunder som vill, får 

gärna uppleva en demonstration av hur produkterna känns innan de köper dem. Detta 
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uppskattas starkt av kunderna då de får ett trevligt och unikt bemötande. Hon berättar att 

den feedback de fått är mycket positiv och tror att det är mycket på grund av att Rituals är 

ett företag som arbetar starkt med sinnesmarknadsföring. Detta styrker Hultén (2011), som 

framhäver att all kommunikation, konsumtionsupplevelser och kundkontakter, skapar 

oundvikligt en upplevelse av kundens sinnen.    

  

4.3.3. Värdeskapande och total sinnesupplevelse 

Yoo och Bai (2007) diskuterar att företag kan skapa värde för kunder genom att samarbeta 

med andra företag. Blomqvist nämnde att Rituals produkter endast har fått positiv kritik 

från både kunder och personal, då de upplever att dofterna och konsumtionen känts bra mot 

både kropp och själ. Det som även är bra med produkterna, förutom att de är av god 

kvalitet och erbjuder härliga aromer, är att alla som vill kan prismässigt ha råd med 

produkterna. Vidare beskriver Blomqvist att de tidigare hade ett samarbete med företaget 

Byredo, som hade jätte fina och bra produkter med en nisch som de uppskattade starkt. 

Dock bytte Best Western Täby Park Hotell leverantör på grund av att Rituals erbjöd lika 

bra produkter med samma grad på kvalitet samt nisch, dock till ett billigare pris. Hon 

berättar även att samarbetet mellan företagen har fungerat jätte bra då de erbjudit sina 

kunder Rituals produkter i cirka två år och har inga planer att byta ut hygienartiklarna till 

ett annat varumärke. Produkterna har påverkat hotellets varumärke och vice versa vilket är 

bra då hotellet tillsammans med Rituals har skapat en win-win situation. Yoo och Bai 

(2007) framhåller att ett samarbete med andra företag i sin tur skapar lojala kunder då de 

har möjligheter till att erbjuda sina kunder fördelar genom dessa samarbeten. Detta 

framhålls även av van Santen som är nöjd med företagets expansion. Han berättar att de 

haft en fin tillväxt, bland annat på den nordiska marknaden då väldigt många anser att deras 

produkter är tilltalande. Detta är något som Andersson också beskriver då hon förklarar att 

företaget blivit en succé i Sverige. Vidare diskuterar hon att företaget är lyxigt och har en 

prissättning som alla kan ha råd med vilket bidrog till ett tillfälle att nå ut till hotell, samt 

andra företag. Gonzalez framhåller att samarbetet med andra företag har lett till att 

kundsiffrorna ökat, då hon i butiken möter dagligen kunder som sett Rituals produkter hos 

andra företag. Hon anser att det är roligt att de kunnat nå ut till så många och berört 
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människor på det sätt som de vill att de skall uppleva företagets sortiment samt det de vill 

förmedla med produkterna. 

  

Grönroos (2008) nämner att företag försöker att hitta lösningar på kundernas problem, detta 

genom att erbjuda produkter som skapar ett värde för kunderna. Marin och Nilsson anser 

att miljömärkta produkter är en trend, där kunder kräver att de flesta produkter helst ska 

vara miljömärkta. De berättar att de lyssnar på sina kunder och försöker alltid se till att 

uppnå deras önskemål. Bottner framhåller att gästerna är det viktigaste de har och därför är 

det extra viktigt att lyssna på kunderna och förstå vad de vill ha. Hon förklarar att de 

självklart vill uppfylla kundernas behov och önskemål men att det inte alla gånger är så lätt 

att erbjuda det kunden vill ha. van Santen berättar att produkterna ska ge kunderna en spa-

känsla där de kan finna ett lugn. Gonzalez upplyser att produkterna berör kunderna på 

djupet, speciellt de härliga dofterna som ger kunderna en upplevelse av spa-känsla och lyx. 

Blomqvist understryker att människor är olika vilket gör det svår att tillfredsställa alla, med 

detta menar hon att hotellgäster har olika önskningar och förväntningar. Oftast förknippar 

kunder hotell med lyx och detta är något som Blomqvist på Best Western Täby Park starkt 

försöker förmedla varje dag. Vidare förklarar hon att hotellet därför har engagerat sig i att 

erbjuda gästerna hög kvalitet i service från allt vad gäller mat, rum, personal, interiör, 

produkter med mera. Hon menar därför att det är viktigt för hotellbranschen att tänka på 

alla delar i verksamheten och inte glömma bort att de minsta detaljerna såsom 

hygienartiklar även de är viktiga. van Santen framhåller att värde för kunden handlar om 

helheten, precis så berättar Blomqvist att alla delar är värdefulla. van Santen menar att om 

kunder övernattar på hotellet förväntar sig kunden att allt ska vara perfekt och en fröjd för 

ögat, gästen vill uppleva något nytt och spännande men samtidigt en plats där hen kan 

koppla av. Detta är något som Berry, Carbone och Haeckel (2002) skriver om och menar 

att allt som kan kännas igen eller uppfattas i och av produkters närvaro, är i sin tur en 

ledtråd för hur kunder upplever produkten. Kunden upplever produkter, tjänster, den 

fysiska omgivningen samt personalen genom olika ledtrådar. Dessa sammanställda 

ledtrådar ger i sin tur den totala kundupplevelsen (Berry, Carbone & Haeckel, 2002). 
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Slutdiskussion   
Syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse kring hur hotell arbetar med 

sina val av hygienartiklar, detta för att nå ut till kunder på ett djupare plan och förstärka 

deras sinnesupplevelser. Vi kommer i följande kapitel analysera och diskutera kring 

studiens tre kunskapsområden; hotellbranschens organisationsstruktur, betydelsen av 

hygienartiklarnas varumärken och kvalitet inom hotellbranschen samt besvara våra två 

forskningsfrågor. Avslutningsvis kommer kapitlet behandla våra sammanställda tankar och 

reflektioner.  

 

5.1. Hotellbranschens organisationsstruktur  

Våra första tankar och antaganden kring hotellkedjor var främst att de arbetar inom en 

hierarkisk struktur. Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att de flesta hotell har 

en uppdelning inom sin verksamhet där olika avdelningar har sina specifika arbetsuppgifter 

och ansvar. Vi har förstått att varje ansvarsperson inom avdelningarna inte kan bestämma 

fritt inom sin enhet.  Gällande större frågor inom verksamheten, som rör en specifik 

avdelning, kan det i de flesta fall falla på att högsta ledningen får ta det slutgiltiga beslutet. 

Vi upplever att frågor rörande kunder bör behandlas, bearbetas och beslutas utav personal 

som har daglig kontakt med kunderna, det vill säga frontpersonalen eller den 

platsansvariga. Vi menar exempelvis, att Bottner och Marin bör ha möjlighet till att 

påverka valet av hygienartiklar, då de dagligen är på plats i hotellet och har en närmare 

kontakt med kunder och personal än vad den högsta ledningen har. Än så länge kan de 

endast påverka genom olika förslag men inte just valet av hygienartiklar och heller inte 

större frågor gällande beslutstagande på hotellet. Vi menar att personalen på plats har större 

kunskap gällande vad kunderna efterfrågar, dock räcker det inte enbart att träffa kunden 

utan det krävs mer än så, då vi anser att hotellen bör utföra enkätundersökningar utformade 

utefter hygienartiklarna som erbjuds på hotellrummens badrum. Detta för att nå kunden 

mer på djupet och förstå vad de faktiskt vill ha, vilket kan i sin tur medföra till en större 

kunskap om kunden samtidigt som det bidrar till en konkurrensfördel för hotellen. Som i de 

flesta företag relateras tid med pengar, så har hotell en liknande syn. Vi har fått bekräftat att 

via vår undersökning att hygienartiklarna inte ligger inom prioriteringsramen för hotell då 

de föredrar att lägga den tid och pengar på annat som de anser vara viktigare. Vi anser att 
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ett större fokus och prioritering på hygienartiklarna är en långsiktig investering och inte en 

onödig kostnad. Vidare skulle en fördelning av ansvaret till rätt personal med rätt kunskap 

om vad kunder förväntar sig kring hygienartiklarna som erbjuds bidra till besparing av tid 

och därmed pengar. Frågor och beslut som grundar sig på hotellgästerna borde tas internt 

inom hotellet och dess personal och inte externt, det vill säga högsta ledningen. Detta på 

grund av att den högsta ledningen inte har den rätta kunskapen då de inte har den 

personliga kundkontakten för att kunna tillfredsställa kunderna på ett djupare plan. Den 

personliga kundkontakten anser vi vara en av de viktiga aspekterna inom hotellbranschen, 

detta då hotell arbetar med service och därför måste personalen veta vad kunderna 

efterfrågar. I dagsläget upplever vi att det finns ett gap mellan den kunskap som företag 

behöver och vad de egentligen besitter. Eftersom hotell är en servicebransch bör de i förväg 

veta vad kunderna vill ha istället för att vänta på kundernas förfrågningar. 

 

Trender har blivit alltmer viktigare och kunderna är mer insatta i produkterna och 

införskaffar information via Internet på ett lättare sätt vilket har medfört till att kunderna 

blivit alltmer krävande och förväntar sig mer. Ju mer hotell förstår sig på marknaden och 

kunden desto större möjlighet har de till att förstå vilka trender som uppstår. Exempelvis 

när desinfektionsmedel och miljömärkning på hygienartiklar blev en viktig användning och 

förbrukning inom hotell. Denna trend har hållit i sig länge och vi kan se tydligt att hotellen 

har väldigt stora krav på att hygienartiklarna ska vara miljömärkta, på grund av miljön och 

kundernas efterfrågan. Enligt Bottner är det ett krav från högsta ledningen att deras 

hygienartiklar ska vara miljömärkta, billiga och bra produkter men vi anser att detta inte 

räcker till då kunder vill ha mer än bara miljömärkt. Vi menar därför att trender ännu är en 

faktor som påverkar valet av hygienartiklar, eftersom den miljömärkta trenden börjar avta 

och kunder söker alltmer lyxigare, trendigare och vårdande produkter. Hotell bör anpassa 

sig snabbare till kunder då det är de som skapar och styr trenden och dess utveckling, på så 

sätt kan hotellen även förstå sig på kundernas efterfrågan. Exempelvis vad som anses vara 

hemtrevligt idag är att sinnena ska stimuleras och har kommit till att bli en stor faktor till 

den totala upplevelsen inom hotellindustrin. Vi kan se att den hemtrevliga känslan på hotell 

brister eftersom värdet av hygienartiklarna har ignorerats. De hotell som erbjuder produkter 

som inte går att köpa på marknaden, gör att den hemtrevliga känslan går förlorad.  
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5.2. Betydelsen av hygienartiklarnas varumärken inom hotellbranschen 

Ett varumärke på en produkt är något som är viktigt för kunden där ett varumärke är ett 

kännetecken som utmärker sin specifika vara eller tjänst och skiljer sig från andra samt 

skapar en igenkänning hos kunderna. De flesta hotell har blivit alltmer medvetna om att 

logotyper ska väcka reaktioner hos kunder. Vi menar att denna uppmärksamhet ska väckas 

genom hotellets produkter och dess utseende. Hotellens egna hygienartiklar ska 

utseendemässigt sticka ut från mängden och tydliggöra hotellets namn, därför använder de 

sig av hotellets logotyp eller en logga som kan förknippas med hotellet, en så kallad “skym 

undan” strategi. Vi anser att “skym undan” strategin och brist på information på 

förpackningarna gör att kunder inte har tillit för hygienartiklarna. Vi upplever att deras 

tankesätt om att skilja sig från mängden är bra, dock räcker detta inte till för att hotellen ska 

kunna skapa en känsla hos gästerna. Vi menar att engångsförpackningarna av 

hygienartiklarna som erbjuds på hotellrummens badrum inte väcker tillräckligt djupa 

känslor hos kunden för att dessa ska bidra till en sinnesupplevelse. Vi förstår hotellens 

arbetstänk kring val av sina hygienartiklar, dock håller vi inte med eftersom vi anser att 

dessa bör tänka ett steg längre där de borde bearbeta innehållet och inte enbart utseendet 

för att på så sätt skapa minnen hos kunderna. Produkterna som erbjuds känns enkla och 

livlösa, vi upplever att förpackningen medför till att produkternas kvalitet kan uppfattas av 

kunden som mindre bra då deras logotyp inte är ett känt varumärke och inte går att köpas 

på marknaden. Varumärket och innehåll är två viktiga aspekter som hotell och leverantörer 

bör tänka på vid tillverkningsprocessen av hygienartiklarna för att bemöta kundens 

efterfrågan på hög kvalitet. Vi anser att hotellen tillsammans med leverantörerna bör lägga 

ner mer tyngd på varumärket och innehållet som i sin tur kan förstärka kundens uppfattning 

av produkten. Hotellen bör vara tydligare i sina krav för produkterna vid tillverkning och 

utgå från kundernas efterfrågan, eftersom det är trots allt kunderna som är hotellets 

inkomstkälla. I dagsläget anser vi att hotell genom sina hygienartiklar inte bidrar till att 

förstärka hotellets varumärke och dess image hos kunderna. Detta är något som hotellen 

skulle kunna börja arbeta mer med eftersom även de små detaljerna kan bidra med att 

förstärka kundernas uppfattning om produkterna och hotellets varumärke. 
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Ledningen har krav på att produkterna ska vara billiga och miljövänliga, vilket gör att 

möjligheten för hög kvalitet minskar och kan leda till att varumärket uppfattas på ett 

negativt sätt. Vi upplever att billiga produkter kan uppfattas som låg kvalitetsprodukter 

samt ett sämre varumärke och därför tillför dessa produkter inget värde för kunden. Vi 

anser att kunder istället föredrar bättre kvalitet på produkterna som förmedlar en “må bra” 

känsla. Via intervjun med Blomqvist har vi fått bekräftat att kunder gärna betalar mer för 

att få den lyxiga känslan. Det samma gäller vid val av hygienartiklar där produkter med ett 

välkänt varumärke kostar mer än en produkt vars logotyp inte är igenkänt och inte finns på 

marknaden. Utifrån vår undersökning har vi fått bekräftat att det blir allt vanligare att 

hotellgäster tar med sig sina egna vårdande hygienartiklar. Vi tolkar detta som att gästerna 

inte uppskattar de produkter som hotellen erbjuder och dels kan det beror på att gäster har 

en erfarenhet av produkten och varumärket de använder och att dessa produkter går att 

förlita sig på, vilket inte kan sägas om hotellets hygienartiklar. 

 

Hotell arbetar alltmer omedvetet med sinnesmarknadsföring, däremot anser vi att hotell 

inte har tillräckligt med kunskap inom ämnet för att kunna utveckla sina verksamheter så 

att kundernas sinnen förstärks och att de kan få en minnesvärd sinnesupplevelse. 

Hygienartiklarna som erbjuds på hotell är inte något som förstärker kundens fem sinnen för 

att dessa ska känna närvaro på ett starkare sätt. Ju mer kunskap hotell har inom 

sinnesmarknadsföring, desto större möjlighet skulle de ha för att utveckla sina produkter 

med ett bättre innehåll samt bidra till att förstärka kundupplevelsen och hur gästerna 

upplever sitt besök på hotellet. Ett exempel med produkter som tillverkas utifrån ett 

sinnesmarknadsföringsperspektiv är företaget Rituals vars prioritering är främst innehållet 

på hygienartiklarna men där förpackningen och designen är lika viktig och ska matcha 

innehållet. Vi menar att produkterna måste väcka en positiv känsla och ett minne för 

kunderna, vilket gör att de även kopplar det till vistelsen av hotellet, detta gör att kunder tar 

emot varumärket på ett speciellt sätt. Ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv är det viktigt 

att hotell börjar tänka mer på hur verksamheten kan beröra människors sinnen, exempelvis 

där hygienartiklarna skulle kunna ha en doft som kan väcka minnen och skapa positiva 

känslor. På Best Western Täby Park Hotell använder de sig av varumärket Rituals vilket 

har bidragit till att kunder även fortsatt köpa produkterna i deras privata liv. Anledningen är 
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att varumärket och produkterna har berört de på en djupare plan och kommit till att bli en 

del av deras livsstil och identitet. Om hotell skulle vilja att produkterna ska spegla hotellets 

varumärke bör de bortse från kostnaden för lite dyrare hygienartiklar och inte se det som en 

börda utan istället en investering. Vi menar att på detta sätt kommer hotellen bidra till att 

de nya förbättrade hygienartiklarna kommer uppskattas på ett positivare sätt av kunderna, 

det vill säga genom att beröra kundernas sinnen kan hotellen uppnå en långsiktig lönsamhet 

med nöjdare och lojalare kunder.  

 

5.3. Betydelsen av hygienartiklarnas kvalitet inom hotellbranschen 

Hotell försöker hitta balansen mellan en hemtrevlig känsla och en spa upplevelse där 

gästerna kan få en möjlighet till att komma bort från det vardagliga livet och bli 

omhändertagna i en avslappnande miljö. För att hotell överhuvudtaget ska kunna förmedla 

denna känsla och miljö anser vi att hygienartiklarna har stor inverkan inom detta område. 

Exempelvis, en spabehandling skapar en harmonisk känsla men för att denna känsla ska 

uppnås krävs kunnig personal samt utvecklade produkter som kan nå kundernas olika 

sinnen där en harmonisk känsla tillkommer. För att hotell ska kunna uppnå en total 

sinnesupplevelse för sina kunder, vill vi framhäva att hotellen bör tänka på att även små 

detaljerna, såsom hygienartiklar utgör en del av helheten. En vistelse på hotell är oftast där 

kunder försöker förvandla sina vardagliga rutiner till speciella ögonblick, därför är detta en 

av många anledningar till att hotell borde arbeta starkare med att beröra sina kunder på 

djupet. Vi upplever att hotell bortser från kvaliteten och innehållet i sina hygienartiklar men 

skulle de istället ha hygienartiklar med hög kvalitet och där varumärket är välkänt skulle 

det vara en bidragande faktor till en förhöjning av kunders sinnesupplevelser. 

 

Kunder söker sig alltmer till bra produkter där efterfrågan är stor, de är mån om sin hälsa 

och nöjer sig inte endast med standardiserade produkter som håller låg kvalitet. Hotellen 

bör spegla den här efterfrågan, alltså tänka mer på vad kunder egentligen vill ha. Det som 

kunder stöter på i ett hotell ska kunna integreras i deras livsstil för att på det sättet uppnå en 

fullkomlig tillfredsställelse. Det finns hotell som har tagit del av utvecklingen, det vill säga 

att de har förstått och insett innebörden av att kunder vill ha kvalitetsbaserade produkter. 

Under vår undersökning har det blivit klart och tydligt att vissa hotell, som exempelvis 
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Best Western Täby Park i Stockholm, har insett vikten av hur viktig kundernas efterfrågan 

är och därmed valt hygienartiklar som är utvecklade för att beröra olika sinnen. Däremot 

anser vi att kvaliteten på hygienartiklar inte anses som en prioritetsfråga hos vissa hotell. 

Vidare stötte vi på en skillnad mellan utbudet av hygienartiklar i Best Western Plus i 

Kalmar där de erbjuder dispenserar i enkelrum medan i sviter erbjuds både dispenserar och 

engångsförpackningar. Däremot fanns inte denna skillnad på Best Western Täby Park i 

Stockholm, utan i alla rum erbjuds gästerna samma utbud av hygienartiklar. Vi vill 

framföra att det inte ska spela någon roll vare sig på vilket hotell kunderna besöker eller i 

vilken stad som dessa befinner sig i, eftersom kunder är värda samma utbud och kvalitet på 

hygienartiklar. 

 

En annan punkt som vi ansåg var intressant var att intervjupersonerna beskrev hur 

hotellgästerna tar med sina egna hygienartiklar istället för att använda hotellets produkter. 

Detta tyder på att kunder inte förlitar sig på vad hotellet har att erbjuda i badrummet och tar 

därför med sig sina egna produkter då de känner tillit för dem. Kunders efterfrågan på 

kvalitet har lett till en förändrad marknad där även sinnena och kreativitet framhävs allt 

mer inom hotellbranschen. Vi upplever att det är något som fler företag och framförallt 

människor vill ha mer av i sin vardag. Det finns företag som har lyckats med detta, 

exempelvis Rituals som har växt väldigt snabbt på marknaden under en kort tid då företaget 

förstått vad kunder vill ha. Denna framväxt tyder även på att människor efterfrågar 

kreativitet och kvalitet på produkterna. Vi kan se att Stockholm är en trendanpassad stad 

och även snabba med att följa utvecklingen samt förstå sig på individens behov. Detta är 

positivt, speciellt inom hotellbranschen som är en serviceinriktad verksamhet där 

utvecklingen på trender förändras snabbt. Kalmar däremot, ligger några steg efter då de 

inte har anpassat sig till detta tankesätt vilket har gjort att kvaliteten på deras utbud skapat 

en lägre uppskattning hos kunderna, då vi kan utifrån intervjupersonerna bekräfta att det är 

inom dessa hotell som gästerna oftast tar med sig sina egna produkter. 

 

Ett samarbete mellan hotell och företag, som har ett känt varumärke samt har produkter 

med bra kvalitet kan därmed skapar ett värde för kunden, vilket kan bidra till fler nöjda och 

lojala kunder. Genom ett sådant samarbete kan företag och hotell tillsammans skapa en 
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win-win situation där alla aktörer långsiktigt tjänar på det. Vi upplever att miljömärkta 

produkter är bra men vi har förstått att människor förväntar sig mer än så, det vill säga att 

de vill ha lyx i sina produkter och i sin vardag där kvalitet går hand i hand med lyx. Hotell 

bör reflektera mer över de smådetaljerna inom verksamheten och berika det med lite mer 

lyx genom att erbjuda sina kunder mer kvalitetsbaserade och vårdande hygienartiklar i 

hotellrummens badrum. Vi menar att hotell inte bör välja mellan antingen miljömärkta eller 

lyxiga produkter, utan borde erbjuda produkter som både är miljömärkta och samtidigt 

förmedlar lyx och kvalitet. Ett framgångsrikt exempel är Best Western Täby Park Hotell 

som använder sig av Rituals miljömärkta och sinnesbaserade produkter som förmedlar lyx 

och kvalitet, där genom konsumtion av produkterna förvandlas kundens dagliga rutiner till 

speciella ögonblick. Hotellet har inga planer på att byta ut sina produkter på grund av att 

både hotellet och kunderna är nöjda och har tagit emot produkten på ett väldigt positivt sätt. 

Vi ser detta hotell som ett väldigt bra exempel på hur hotell kan arbeta med hygienartiklar 

framtagna ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv för att kunna förstärka kundernas 

sinnesupplevelse. 

 

5.4. Besvarande av frågeställningar 

● Hur väljer hotell de hygienartiklar som de erbjuder sina hotellgäster?  

● Hur kan hotellens val av hygienartiklar förstärka kundens sinnesupplevelse? 

 

I dagsläget tas besluten om hygienartiklarna, som ska erbjudas på hotellen, från den 

centrala ledningen som har ställt olika krav för vilka hygienartiklar som ska användas inom 

organisationen. Dessa krav handlar främst om miljömärkning och att få en bra produkt till 

ett billigt pris. Dessa krav kan resultera i att gästerna uppfattar produkterna som 

standardiserade produkter som inte håller en hög kvalitet och skapar därför inget värde för 

kunderna och hotellet. Vad hotell bör tänka på är att överlåta en del av beslutsfattandet 

kring hygienartiklarna till personalen som har en daglig och närmare kundkontakt. 

Eftersom personalen på hotellet har en större möjlighet till att förstå kunden och trender 

som kan uppstå på marknaden, kan det resultera i att de förstår vad kunden efterfrågar och 

vill ha under ett besök på hotellet. För att förstärka kundens sinnesupplevelser måste 

hygienartiklarna väcka reaktioner hos gästerna samt påverka deras sinnen. För att på bästa 
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möjliga sätt uppnå detta måste kunderna känna lyx och avslappning vid ett besök på hotell, 

och hygienartiklarna kan därför bidra till denna upplevelse, det vill säga om hotell erbjuder 

sinnesbaserade produkter för att på så sätt skapa en känsla hos kunden. Samtidigt har vi 

kommit fram till att även varumärket måste skapa en tillit hos kunden för att produkterna 

ska kunna utveckla ett värde för dem. Slutligen är även kvalitet en viktig aspekt för att 

produkterna och dess varumärke ska kunna konsumeras av kunden. Detta menar vi är ett 

sätt för hotellen att skapa ett värde för kunden som i sin tur kan resultera i lojalitet. Detta 

förstärker därmed inte enbart hotellets varumärke utan även sinnesupplevelsen hos kunden. 

 

5.5. Avslutande reflektioner och egna tankar 

Vi har under slutdiskussionen lyft fram hur sinnesmarknadsföring och dess betydelse kan 

väcka reaktioner och känslor hos kunder även via små produkter, såsom hygienartiklar. Vi 

kan konstantera att det blivit allt viktigare för människor att få en “må bra” känsla under ett 

besök på hotell. Under uppsatsprocessen har vi tagit lärdom av all material som vi samlat in 

och har därmed fått en djupare förståelse kring hur och varför hotellen tar de beslut de gör. 

Det som framkom under processen, som vi inte visste från början, var att hotell är 

medvetna om kvaliteten på produkterna men att de inte ser dessa som en prioritet.  

 

Avslutningsvis, upplevde vi att forskningsprocessen har varit intressant och givande. 

Eftersom ämnet inte har studerats tidigare blev forskningen mycket bredare än vad vi 

ursprungligen hade förväntat oss. Även om ämnet var brett upplever vi att forskningen och 

ämnet kan bidra till den akademiska forskningen. Vi skulle starkt rekommendera en fortsatt 

forskning kring ämnet med fler synvinklar och inriktningar.  
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Bilaga 1. 
Intervjuguide till hotell 

1. Introduktionsfrågor 

● Hotell: 

● Namn: 

● Arbetsposition och arbetsuppgift: 

1a) Vilka är er leverantör av hygienartiklar? 

1b) Vilket varumärke är det ni använder? 

1c) Hur ser ert utbud på hygienartiklar ut? 

1d) Består dessa av engångsprodukter eller dispensrar? 

1e) Har ni specifika krav på hygienartiklarna, exempelvis miljömärkt? 

1f) Vem styr valet av hygienartiklarna? 

  

2. Kundbehov 

2a) Har ni gjort några tidigare undersökningar, exempelvis via enkäter, angående de 

hygienartiklar som ni erbjuder? 

2b) Om ja: 

Hur har dessa undersökningar gjorts? 

Hur upplever kunderna era hygienartiklar? 

2c) Om nej: 

Vet ni vilka kvalitetskrav kunderna har på hygienartiklarna? 

2d) Vilken roll tror du att kvalitén på hygienartiklarna uppfyller kundbehovet från skala 1 

till 10? 

2e)Vad anser du som kund, om hygienartiklarna på de hotell du besökt? 

  

3. Värde 

3a) Tror du att förpackningarnas utseende (t.ex. logotyp, färg, bild, symbol osv.) skapar 

någon typ av värde för kunden? 

3b) Anser du att hygienartiklarna har en stor betydelse på hur kunden värderar sitt besök? 
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4. Varumärke 

4a) Tror du att kunders syn och uppfattning av hygienartiklarna kan påverka hotellets 

varumärke? 

4b) På vilka sätt tror du att de varumärken på era hygienartiklar som ni använder idag, är 

något som berör kunden på en djupare nivå? 

  

5. Sinnesmarknadsföring 

5a) På vilket sätt tror du att era hygienartiklar berör kundernas fem sinnena? exempelvis 

om de har en utmärkande doft eller en utmärkande förpackning. 

5b) Hur tror du att hygienartiklar som utvecklas ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv 

skulle kunna förstärka kundupplevelsen samt ert varumärke? 

  

6. Kvalitet 

6a) På vilken skala från 1 till 10 upplever du att era hygienartiklar håller en hög eller låg 

kvalitet? 

6b) På vilket sätt kan ni påverka valet av hygienartiklar? 

6c) Skulle ni då kunna tänka er att byta ut era hygienartiklar till mer exklusiva 

hygienartiklar som kan kosta lite extra ? 

  

7. Prissättning 

7a) Vad är er första tanke vid val av inköp av hygienartiklar? 

7b) Erbjuder ni olika hygienartiklar beroende på hotellrummens pris? 

7c) Om ja: 

På vilket sätt? 

7d) Om nej: 

Tror ni att kunder förväntar sig andra hygienartiklar beroende på prissättning på rummen? 

På vilket sätt? 

7e) Vad är skillnaden på inköpspriset på de olika artiklarna, t.ex. skillnaden mellan 

engångsförpackningar och dispensrar? 
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8. Framtidssyn 

8a) Är det av något intresse att erbjuda exklusiva hygienartiklar för kunder? 

8b) Tror du att det är något ni kommer att implementera i er verksamhet? 
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Bilaga 2. 
Intervjuguide till Best Western Täby Park Hotell i Stockholm 

1. Introduktionsfrågor 

·         Hotell: 

·         Namn: 

·         Arbetsposition och arbetsuppgift: 

 

1a) Hur kommer det sig att ni använder Rituals hygienartiklar? 

1b) Hur länge har ni använt er av Rituals produkter? 

1c) Vad för hygienartiklar använde ni er av innan ni bytte till Rituals hygienartiklar? 

1d) Är ni nöjda med utbudet på Rituals hygienartiklar? 

1e) Består dessa av engångsprodukter? 

1f) Har ni specifika krav respektive märkning på hygienartiklarna? 

1g) På en skala mellan 1-10 , hur viktigt anser du det är med bra hygienartiklar på 

hotellrummens badrum? 

  

2. Kundbehov 

2a) Har ni gjort några tidigare undersökningar, exempelvis via enkäter, för att få feedback 

från kunder angående de nuvarande hygienartiklar som ni erbjuder? 

2b) Om ja: 

Hur har dessa undersökningar gjorts? 

2c) Om nej: 

Betyder det då att ni får tillräckligt med direkt respons av kunderna? 

2d) Hur upplever hotell gästerna Rituals hygienartiklar? 

2e) Hur upplever hotellet/personalen Rituals hygienartiklar? 

2f) Vilken roll tror du att Rituals hygienartiklar spelar för att uppfylla kundens behov? 

2g) Om du tänker tillbaka då du varit kund på ett hotell, hur har du upplevt de 

standardiserade hygienartiklarna på hotellrummets badrum? 

2h) Har kund frågat om de kan köpa Rituals produkter på hotellet? 

  

3. Värde 
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3a) På vilket sätt tror du att förpackningarnas utseende (t.ex. logotyp, färg, bild, symbol 

osv.) skapar någon typ av värde för kunden? 

3b) Vilken grad anser du att hotells hygienartiklar har en betydelse på hur kunden värderar 

sitt besök? 

3c) På vilket sätt har värdet hos kunderna förändrats om man jämförelse med de 

standardiserade hygienartiklarna hotellet hade innan de byttes till Rituals produkter? 

  

4. Varumärke 

4a) Tror du att kunders syn och uppfattning av att ni erbjuder Rituals hygienartiklar har 

påverkat hotellets varumärke? 

4b) Om ja: 

På vilket sätt? 

4c) Om nej: 

Är det något ni hade hoppats på, det vill säga att Rituals produkter stärkt hotellets 

varumärke? 

4d) Upplever du att hotell gäster föredrar ett känt varumärke eller att de nöjer sig med 

standardiserade hygienartiklarna? 

  

5. Sinnesmarknadsföring 

5a) Utifrån en förundersökning visade det sig att allt fler hotell börjar arbeta mer och mer 

med sinnesmarknadsföring, det vill säga; att beröra kundernas fem sinnen (syn, doft, 

känsel, hörsel & smak) Anser du att detta är något ni arbetar med? 

5b) Hur tror du att hygienartiklar som utvecklas ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv 

skulle kunna förstärka kundupplevelsen samt ert varumärke? 

5c) På vilket sätt tror du att Rituals hygienartiklar berör kundernas fem sinnena? 

exempelvis om de har en utmärkande doft eller en utmärkande förpackning. 

 

6. Kvalitet 

6a) Upplever du någon skillnad i kvalitet mellan de tidigare hygienartiklarna i jämförelse 

med Rituals hygienartiklar som ni använder idag? 

6b) På vilket sätt kan ni påverka valet av hygienartiklar? 
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6c) Anser du att kvalitet på hygienartiklar som erbjuds på hotellrummens badrum är en 

viktig faktor för hotellen? 

  

7. Prissättning 

7a) Vad är er första tanke vid val av inköp av hygienartiklar? 

7b) Hur ser prissättningen ut på de kit av hygienartiklar som Rituals erbjuder hotellen? 

7c) Erbjuder ni olika hygienartiklar (kit) beroende på hotellrummens pris? 

7d) Om ja: 

På vilket sätt och varför? 

7e) Om nej: 

Tror du att kunderna förväntar sig andra hygienartiklar beroende på prissättningen på 

rummen och i så fall varför och på vilket sätt. 

7f) Finns möjlighet för kunderna att köpa Rituals produkter på hotellen? 

7g) Upplever du någon större skillnaden på inköpspriset på de nuvarande hygienartiklarna 

och de ni använde innan? t.ex. skillnaden mellan engångsförpackningar och dispensrar? 

  

8. Framtidssyn och övriga frågor 

8a) Med tanke på att Rituals hygienartiklar är dyrare än standardiserade hygienartiklar, är 

det av intresse att veta om det varit värt att lägga ut en större kostnad för bytet? 

8b) Hur behandlar du kontakten med leverantören för Rituals? 

8c) Tror du att ni kommer att fortsätta erbjuda era kunder Rituals hygienartiklar under en 

längre period? 
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Bilaga 3. 
Intervjuguide till Rituals 

1. Introduktionsfrågor 

·         Företag: 

·         Namn: 

·         Intervjupersoner, arbetsposition: 

1a) Hur kommer det sig att Rituals produkter nått ut till hotellbranschen? 

1b) Hur ser ert utbud på hygienartiklar ut? 

1c) Består dessa av engångsprodukter? 

1d) Har ni specifika krav respektive märkning på hygienartiklarna? 

  

2. Kundbehov 

2a) Har ni gjort några tidigare undersökningar, exempelvis via enkäter, angående de 

hygienartiklar som ni erbjuder hotellen? 

Om ja: 

2b) Hur har dessa undersökningar gjorts? 

2c) Hur upplever hotell gästerna era hygienartiklar? 

2d) Hur upplever hotellet/hotellen Rituals produkter? 

Om nej: 

2e) Hur kommer det sig att företaget Rituals har implementerat sina produkter på hotell där 

ni utvecklat ett hotell-kit? 

2f) Vilken roll tror ni att Rituals hygienartiklar spelar för att uppfylla kundens behov? 

2g) Om du tänker tillbaka då du varit kund på ett hotell, hur har du upplevt de 

standardiserade hygienartiklarna på hotellrummets badrum? 

2h) Har kundsiffrorna ökat hos Rituals efter att ni nått ut till hotellen? 

-Följdfråga, har det varit svårt att nå ut till olika företag? 

  

3. Värde 

3a) På vilket sätt tror du att förpackningarnas utseende (t.ex. logotyp, färg, bild, symbol 

osv.) skapar någon typ av värde för kunden? 
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3b) Vilken grad anser du att hotells hygienartiklar har en betydelse på hur kunden värderar 

sitt besök? 

3c) På vilket sätt har värdet hos kunderna förändrats om man jämförelse med de 

standardiserade hygienartiklarna hotellet hade innan de byttes till Rituals produkter? 

3d) Vad och hur vill ni att Rituals hotell-kit ska leverera till hotellet/en och hotell gästerna? 

3e) Hade ni några förväntningar med att nå ut i hotellindustrin? 

Om ja: 

3f) Har era förväntningar nått det önskade resultatet, eller vice versa? 

Om nej: 

3g) Är ni nöjda med de resultat ni fått? 

  

4. Varumärke 

4a) Tror du att kunders syn och uppfattning av Rituals hygienartiklar har påverkat hotellets 

varumärke? 

Om ja: 

4b) På vilket sätt? 

Om nej: 

4c) Är det något ni hade hoppats på, det vill säga att Rituals produkter förväntades ha en 

påverkan av hotellets varumärke? 

4d) Upplever du att hotell gäster föredrar ett känt varumärke som ert eller att de nöjer sig 

med de standardiserade hygienartiklarna som de flesta hotell erbjuder? 

4e) Upplever du att Rituals produkter gjort en förbättring hos hotellen, det vill säga ur 

kundperspektiv? 

4f) Anser du att varumärket Rituals berör kunden på en djupare nivå? Det vill säga om 

varumärket ingår i kundens livsstil. 

4g) Hur vill ni att kunder ska uppfatta varumärket Rituals? 

4h) Har varumärke Rituals stärkts efter att ni nått ut i hotellbranschen? 

Om ja: 

4i) Hur upplever du denna förändring/förbättring? 

Om nej: 
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4j) Hur kommer det säg? Med tanke på att Rituals produkter håller en högre standard 

jämfört med de standardiserade hygienartiklarna? 

  

5. Sinnesmarknadsföring 

5a) Utifrån en förundersökning så har vi förstått att ni arbetar med att framhäva kundens 

fem sinnen genom de produkter som ni utvecklat. Men tanke på detta är det intressant att 

veta om och hur Rituals hotell-kit berör kundernas fem sinnena? (syn, doft, känsel, hörsel, 

smak) 

5b) Hur tror du att era produkter som erbjuds i hotellrummens badrum förstärker 

kundupplevelsen? 

5c) Ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv, upplever du att Rituals hotell-kit förmedlar det 

som kunder önskar och förväntar sig? 

  

6. Kvalitet 

6a) På en skala från låg och hög kvalitet, hur upplever du att Rituals produkter graderas? 

6b) Vet du/personalen på Rituals vilka kvalitetskrav kunderna har på era hygienartiklar 

som hotell-kittet består av?   

6c) På vilket sätt kan ni påverka hotell att välja Rituals hotell-kit istället för ett annat val 

från en annan leverantörs hygienartiklar? 

  

7. Prissättning 

7a) Hur ser prissättningen ut på de kit av hygienartiklar som Rituals erbjuder hotellen? 

7b) Erbjuder ni olika hygienartiklar (kit) beroende på hotellrummens pris? 

Om ja: 

7c) På vilket sätt och varför? 

Om nej: 

7 d) Tror du att kunderna förväntar sig andra hygienartiklar beroende på prissättningen på 

rummen och i så fall varför och på vilket sätt. 

7e) Finns möjlighet för kunderna att köpa Rituals produkter på hotellen? 

7f) Hur har ni lyckat implementera era produkter på de hotell ni har idag? Med tanke på de 

olika prissättningarna mellan de standardiserade hygienartiklarna och era? 
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8. Framtidssyn och övriga frågor 

8a) På vilket sätt tror du att Rituals produkter har förändrats hotell gästers syn och 

perspektiv på utvecklingen som skett, det vill säga utbytet från standardiserade 

hygienartiklar till rituals hotell-kit? 

8b) Hur behandlar ni kontakten men hotellen som använder sig av era produkter? 

8c) Hur ser Rituals framtidsplaner ut inom hotellbranschen? 

8d) Har ni inom Rituals gjort någon efterundersökning utifrån exempelvis en 

enkätundersökning, för att se de resultat som ert hotell-kit gett hotellet/en och kunder? 

8e) Ställer hotell vissa krav på vad hygienartiklarna bör innehålla? Exempelvis miljömärt 

 

 

  

 


