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Abstract 
This essay is based on a mission from Anna Schibli, Director of Tourism at Solliden Palace. 

The thesis aims to investigate the image that Solliden Palace has, and the picture that local 

and regional tourist offices have of the Sollidens Castle brand and what position Solliden 

include in these markets. A total of six in-depth interviews with tourist offices, at local and 

regional level, has been carried out and an initial in-depth interview with Anna Schibli of 

Solliden Palace. The responses of the respondents have since been interpreted and processed 

based on an inductive approach, in order to interpret the image that Solliden Palace has. 

Scientific papers have been studied and analyzed in order to generate an explanation and 

understanding of the research area. The collected empirical data has mainly consisted of a 

total of six interviews with tourist offices, and represents the image as it appears that Solliden 

has. The results of the thesis showed that Sollidens castle's image is relatively weak, when it 

emerged that few tourists know the whole Sollidens brand / concept. This may be due that a 

sufficiently effective marketing is not conducted by Solliden Palace. The results showed that 

Sollidens position in the market is seen as unique by tourists because of the royal family, but 

because of the weak marketing and knowledge of all parts of Sollidens castle, we identified 

that it is not a strong market position. However does Solliden Palace sees as a special and 

unique place, so with the right marketing, it can mean a major boost for Solliden. 
 

Keywords; brand, image, positioning 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen grundar sig på ett uppdrag från Anna Schibli, verksamhetschef inom 

turism på Sollidens slott. Uppsatsen syftar till att utreda vilken image Sollidens slott har, samt 

vilken bild lokala och regionala turistbyråer har av Sollidens slotts varumärke och vilken 

position Solliden har på dessa marknader. Totalt sex djupintervjuer med turistbyråer, på lokal 

och regional nivå, har genomförts samt en djupintervju med Anna Schibli om Sollidens slott. 

Vi har valt en kvalitativ metod för att vi ville få en djupare insikt i ämnet. Uppsatsen har 

grundat sig i ett abduktivt synsätt, vilket innebär att vi växlat mellan att vara induktiva och 

deduktiva. Vetenskapliga artiklar har studerats och analyserats i syfte att generera en 

förklaring och kunskap om forskningsområdet. Den insamlade empirin har främst utgjorts av 

de totalt sex intervjuerna med turistbyråerna, och representerar den image som det 

framkommit att Solliden har. Resultatet av uppsatsen visade att Sollidens slotts image är 

relativt svag, då det visat sig att få turister känner till hela Sollidens varumärke/koncept. Detta 

kan bero på att en tillräckligt effektiv marknadsföring inte genomförts. Resultatet visade dock 

att Sollidens position på marknaden ses som unik av turisterna på grund av Kungafamiljen, 

men att på grund av den svaga marknadsföringen och kunskapen om Sollidens slotts alla 

delar, så identifierar det inte någon stark position på marknaden. Däremot ses Sollidens slott 

som en speciell och unik plats, så med rätt marknadsföring kan det innebära ett rejält 

uppsving för Solliden. 

 

Nyckelord; varumärke, image, positionering  
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1. Inledning
 

I detta inledande kapitel introduceras det valda forskningsområdet. Kapitlet börjar med att 

först presentera en bakgrund till nyckelorden och begreppen varumärke, image och 

positionering samt till Sollidens slott samt att uppsatsen är ett uppdrag. Vidare följer en 

problemdiskussion kring varumärkets betydelse och innebörd och mynnar sedan ut i en 

problemformulering och uppsatsens forskningsfråga. Avslutningsvis presenteras de tre 

delsyftena som uppsatsen är tänkt att uppfylla och allra sist presenteras de avgränsningar 

som valts.   

 

1.1 Bakgrund 

Sollidens slott på Öland lät byggas av Sveriges dåvarande Kronprinsessa Victoria, som var 

gift med Gustaf V och stod färdigbyggt år 1906. Fjällman (1980) framhäver också att 

Sollidens slott uppfördes som en sommarbostad för den blivande svenska drottningen, och var 

främst avsedd för rekreation och avkoppling i en lantlig miljö. Vid byggnationen av slottet tog 

Kronprinsessan inspiration från Tyskland, Italien och England menar Hultman et al. (1996), 

vilket resulterade i slottets Italieninfluerade exteriör samt slottets park. Med San Michele och 

Capri i tankarna så lät Kronprinsessan bygga det vita slottet som hon tyckte skulle passa in 

utomordentligt i den gröna öländska lövskogen. Författarna påpekar också att efter Victorias 

död så testamenterades Solliden till hennes make Gustaf V, som i sin tur anställde en 

slottsfogde som sedan öppnade upp parken för allmänheten. Sollidens slottspark innefattar 

bland annat en italiensk, engelsk och holländsk trädgård som alla särskiljer sig från varandra. 

Idag använder även den nuvarande Kungafamiljen Sollidens slott som sommarbostad och 

tillbringar stora delar utav sommaren där påpekar Ekberg et al. (2006). Sollidens Slott har 

blivit ett populärt besöksmål idag då det omges av en unik miljö med vackra planteringar 

(sollidensslott.se, 2015). Förutom slottet samt parken så ingår det i Sollidens varumärke även 

ett anrikt Kaffetorp från 1890, där det serveras mat och fika, samt ett crêperie. I den 

tillhörande slottsboden finns presenter och souvenirer som har anknytningar till kungliga 

samlingar men även till öländska hantverkare. I paviljongen finns en permanent utställning 

om Sollidens historia samt en temautställning varje år, vilket visar på varumärkets bredd 

(sollidensslott.se).  
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När det kommer till själva definitionen av ett varumärke, så kan det vara svårt att finna en 

central och exakt definition av begreppet varumärke eller branding, förklarar Kapferer (2012). 

Han förklarar dock att den vanligaste definitionen är att begreppet förklaras som ett namn, 

term, design eller symbol bland annat. En relativt förenklad definition som författaren 

presenterar är däremot att ett varumärke är ett namn med makten att påverka. Denna 

definition fångar själva kärnan av ett varumärke. I förhållande till ett varumärke pratas det 

också ofta om image, det vill säga själva bilden av varumärket förklarar Kapferer. Hollebeek 

(2011) förklarar också att imagen är det som representerar kundernas och besökarnas bild av 

varumärket. Kapferer (2012) framhäver att det är varumärkets image som beskriver 

varumärkets värdegrund samt kundernas uppfattning av varumärket, vilket innebär att det är 

viktigt att utforma sitt varumärke efter de budskap som är tänkta att förmedlas. Han redogör 

vidare för att image innebär hur vissa grupper uppfattar en produkt eller ett varumärke. 

Hollebeek (2011) framhåller att image därmed syftar på det sätt på vilket dessa grupper 

avkodar alla signaler och kommunikation som omfattas av varumärket. Kapferer (2012) pratar 

även om att positionering är en väsentlig del när det kommer till varumärke, att det finns 

något särskiljande och unikt med varumärket som gör att det sticker ut, differentierar sig och 

blir mer attraktivt. Stern (2006) förklarar också att ett varumärkes positionering är ett 

nyckelkoncept i dess management. Positionering är konkurrenskraftig när det kommer till 

varumärken, där kunderna gör en jämförelse mellan olika produkter. Kapferer (2012) 

förklarar till sist att positionering är ett avgörande begrepp och att det påminner oss om att 

alla konsumentval faktiskt görs utifrån en jämförelse mellan olika varumärken. 

1.1.1 Uppdrag 

Vi fick i uppdrag från Anna Schibli, verksamhetschef för turism på Sollidens slott, att skriva 

vår kandidatuppsats om Sollidens slott. Schibli berättade att Sollidens slott har skapat ett 

varumärke idag som varje år lockar flera tusen besökare till dess vackra park och 

omgivningar. Trots det så anses besöksantalet inte vara tillräckligt för ett så pass, till synes 

välkänt varumärke, vilket gjorde att Schibli gav oss det här uppdraget. Sollidens slotts 

besökare är främst de som har en till två timmars resväg med målgruppen kvinnor i åldrarna 

trettiofem år och uppåt. Vi fick ett ganska fritt uppdrag att skriva om Sollidens slott inom 

ramarna för marknadsföring. I samråd med examinator Leif Rytting kom vi fram till att det 

vore en bra idé att ta reda på hur turistbyråer som låg max två timmars resväg från Solliden 

har för kunskap och bild om Sollidens slott. Vi ansåg att turistbyråer är de som sitter på 

mycket allmän kunskap om vad som finns att se och göra i olika områden. De möter också 
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turister dagligen och har på så vis en slags makt när det gäller att kunna påverka turisterna till 

vad de ska se och göra. Turistbyråer idag verkar både öga mot öga med kunden, samt 

använder sig av sociala medier och hemsidor, vilket gör att de når ut till fler än vid enbart 

möten som sker över disk med turisterna.  

1.2 Problemdiskussion 

Ett företags varumärke är av stor betydelse för företaget anser Fischer et al. (2010), både ur ett 

ekonomiskt perspektiv och för att varumärket kan ge styrka åt företaget. Med styrka till 

företaget menas att företagen ofta har kunder som är lojala till varumärket, samt att det 

välkända varumärket förhoppningsvis bidrar till en bättre försäljning både nu och i framtiden. 

Belezza et al. (2014) menar att ett varumärke har betydelse för företaget genom att det kan 

hjälpa till att skapa tillväxt och öka varumärkets popularitet. Fischer et al. (2010) menar att ett 

bra varumärke kan generera en viss makt till företaget, jämfört mot sina konkurrenter. Dock 

är det både tidskrävande samt ekonomiskt krävande att bygga upp ett bra och starkt 

varumärke. Trots det inser idag de flesta företag, ledningar samt chefer att ett bra varumärke 

är av allra högsta grad för att nå framgång. Fischer et al. (2010) menar också att framgång 

med varumärket kan bero på ett flertal faktorer, såsom hur företaget själva hanterar 

varumärket, konkurrenternas verksamhet samt av kundernas syn på varumärket. Det är en 

förutsättning för företaget att kunden ser varumärket som ett relevant varumärke, i syfte att 

det ska få någon ekonomisk betydelse för företaget. När kunden anser att ett varumärke är 

betydande för deras köpbeslut så blir ett varumärke relevant, menar författarna. Är då 

varumärket välkänt av kunden så vet de oftast vad de får och det kan hjälpa dem under själva 

köpprocessen, då de är lojala mot företaget. Gaur & Aurora (2014) menar att en kund är lojal 

mot ett varumärke om kunden köper en produkt eller tjänst ett flertal gånger av samma 

företag, istället för att kunden skiftar företag från gång till gång.  

 

Däremot förklarar Fischer et al. (2010) att det kan skilja sig när det gäller produkter eller 

tjänster. En produkt kan kunden inspektera noga innan ett köp genom att känna på den och 

söka information. En tjänst däremot är immateriell, vilket gör att kunden kan ta reda på 

information om företaget samt tjänsten innan, men eftersom en tjänst är immateriell och bara 

kan upplevas under själva konsumtionen så måste därmed kunden lita på företaget gällande 

tjänsten. Har då företaget ett välkänt varumärke som kunden har hört mycket om och känner 

till så är det oftast lättare för kunden att lita på ett välkänt företag än till exempel en 

konkurrent.  Även fast det inte är säkert att det välkända företaget har en bättre tjänst än sina 
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konkurrenter. Gaur & Aurora (2014) menar att nyckelfaktorer till att kunden blir lojal mot ett 

varumärke är förtroende, tillfredsställelse, upprepade köp och kundens upplevda värde av 

varumärket.  

 

Dagens varumärken anses vara mer lika varandra enligt Kalra et al. (1998). Genom reklam 

kan kunden identifiera företaget och jämföra mot andra företag, därmed anses reklam vara en 

viktig del när det gäller att differentiera sig på marknaden. Trots att varumärkens erbjudanden 

och tjänster ofta liknar varandra, så är det viktigt att använda sig av reklam för att synas. 

Därigenom kan konsumenten jämföra produkter eller tjänster och därmed anses också 

priskänsligheten öka. Författarna menar att effekterna av företagets reklam utåt sett, samt 

priser beror på företagets positioneringsstrategier.  Positionering kan skilja varumärket från 

andra varumärken, både genom vilken image företaget har samt om de har några utmärkande 

speciella egenskaper. Dock menar Belezza et al. (2014) att företaget och dess varumärke till 

hög grad idag är relativt pressade av att de måste göra en ökad försäljningstillväxt, samtidigt 

som de måste värna och ta hand om sina kunder. Det gör att varumärkeschefer måste utöka 

sin kunddatabas mot nya marknader och segment för att skapa ytterligare tillväxt, så de 

tillfredsställer bland annat investerare och ledningen i företaget. Belezza et al. (2014) påpekar 

också att när nya segment tillkommer så kan det hota varumärkets image, genom att de 

befintliga kunderna känner sig hotade av att det inte längre är som de är vana att ha det. 

Därför får varumärkescheferna över företagen försöka hitta lösningar och kunna anpassa sig 

på ett sätt som tillfredsställer båda parterna.  

 

Idag menar Phillips et al. (2014) att visuella har tagit över det verbala när det gäller 

marknadsföring av varumärket. Ett visuellt varumärkesbyggande kan uppstå genom olika 

steg, både hur produkter och tjänster utformas eller genom hur förpackningar designas, samt 

hur varumärket används i reklam och marknadsföring. Det svåra på dagens marknad enligt 

författarna är att kombinera de olika visuella elementen så att varumärket kan förmedla 

specifika associationer till kunderna, och samtidigt differentiera sig på marknaden. Belezza et 

al. (2014) förklarar också att när det gäller kunder, så finns det både kärnanvändare samt de 

som inte är kärnanvändare. Med kärnanvändare menas de kunder som använt sig av tjänsten 

eller produkten under en längre tid och vet vad de får för fördelar med konsumtionen. De 

kunder som inte är kärnanvändare består oftast av de nya segmenten som företagen försöker 

nå genom att de är pressade att öka försäljningen. Författarna menar att de nya kunderna kan 

ses som ett hot mot varumärket eftersom exklusiviteten då kan försvinna från varumärket, när 
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det då blir mer exploaterat. Dock menar Phillips et al. (2014) att det viktiga är att företaget 

håller sig till sitt varumärke och arbetar utifrån det med nya spännande kampanjer, och 

fortsätter att marknadsföra sig för att även i framtiden kunna differentiera sig. Författarna 

menar att genom att använda sig av nya visuella element i till exempel reklamkampanjer så 

får konsumenten något nytt och fräscht. Om varumärket är inarbetat så vet kunden vad de får 

utan att ha testat den nya produkten eller tjänsten.  

 

Phillips et al. (2014) menar att när kunderna söker information om en tjänst eller produkt så 

ställs de inför en rad olika varumärken. Dessa varumärkens visuella element är viktigt att de 

överensstämmer med vilken betydelse företaget vill att konsumenten ska koppla ihop med 

varumärket, menar författarna. Det har visat sig kräva mycket kunskap för att kunna koppla 

samman de olika elementen så de uppfyller företagets förväntningar på varumärket, samt att 

konsumenten ska kunna känna igen sig i varumärket trots att nya kampanjer och annonser 

kommer till. Satomura et al. (2014) menar att det finns så kallade “copy cats” som tar efter ett 

känt varumärkes utseende. Det kan leda till att kunderna som tror sig känna igen det märket 

de brukar handla, kan bli förvirrade och inte känna igen sig och därmed ta fel varumärke. 

Phillips et al. (2014) menar att det är svårt att bygga ett varumärke och att kunna koppla 

samman alla olika element. Författarna menar att det även är svårt att hålla sig till sitt 

varumärke genom en enhetlig identitet, men att samtidigt kunna differentiera sig på 

marknaden och ser detta som en stor utmaning för de flesta företag. Satomura et al. (2014) 

påpekar att trots att det stora varumärket lyckats differentiera på marknaden, så ligger inte 

“copy cats” långt efter, vilket gör att det blir svårare för företaget att hålla kunden lojal mot 

just dem.  

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Det är nästan som ett osynligt krav att företaget måste innefatta ett bra och välutvecklat 

varumärke för att kunna nå fram till kunderna. Som Grönroos (2008) påpekar så är det främst 

de senaste tjugo åren som en medvetenhet om betydelsen av ett starkt varumärke har växt 

fram. Idag när många produkter och tjänster är nästintill identiska med andra företags 

produkter, så är det svårt att nå ut med just sitt varumärke. Belezza et al. (2014) förklarar att 

företagen är hårt pressade idag av att försäljningen ska gå bra, och att den hela tiden måste 

öka. Det måste samtidigt förbli kvalitativa upplevelser för kunden. Det gör att det är av 

yttersta vikt att företaget lyckas hålla ihop sitt varumärke så att det inte blir för spretigt, vilket 

kan göra att kunden blir förvirrad. Det viktiga är att kunden förstår innebörden av varumärket 
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och det svåra är att företaget ska kunna förmedla ut vad deras varumärke står för. Utifrån detta 

resonemang har grunden till det valda problemområdet lagts och därmed mynnat ut i följande 

forskningsfråga: 

• Vilken image har Sollidens slott som varumärke? 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur turistbyråer på den lokala 

och regionala marknaden uppfattar Sollidens slott. Detta ska studeras genom att analysera och 

utreda tre delsyften: 

• Hur Sollidens slotts varumärke upplevs av lokala och regionala turistbyråer. 

• Vilken bild lokala och regionala turistbyråer har av Sollidens slott som besöksmål. 

• Hur Sollidens slotts position ser ut på dessa marknader.  

1.5 Avgränsningar 

Eftersom vi fått ett uppdrag från Anna Schibli på Sollidens slott, så krävdes det avgränsningar 

för att kunna hålla en röd tråd genom uppsatsen. Marknadsföring på en turistdestination tyckte 

vi var ett relativt brett ämne, men vi valde ändå att inte skriva om destinationen ur ett 

turismperspektiv. Bland annat för att vi tyckte att det skulle bli väldigt brett, samt att vi 

kanske skulle riskera att inte kunna hålla den röda tråden lika tydligt. Då uppdraget var att 

intervjua turistbyråer med en distans på max två timmar till Solliden, så har vi ändå valt bort 

vissa turistbyråer i andra städer som också befinner sig max timmars bilväg från Sollidens 

slott, samt Sveriges tre största städer. Detta för att just begränsa oss och enbart fokusera på 

den lokala och regionala marknaden. Vi har även avgränsat oss från att studera Sollidens 

slotts image ur turisternas perspektiv, det vill säga, vi har valt att inte intervjua några turister 

och se hur deras bild av Sollidens slott är. Detta för att vi endast ville intervjua sakkunniga 

experter inom turismnäringen, som däremot arbetade nära och med turister. Vi ville också 

säkerställa oss om att vi skulle erhålla relevant och rik information från personer som varit i 

branschen under en längre period, och som därmed har mer erfarenhet kring besöksmål och 

turisters efterfrågan.  
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2. Metod

I detta kapitel presenteras de forskningsmetoder och ansatser som vi valt att använda till vår 

studie. Här skriver vi därmed om våra forskningsmetoder, forskningsansatser, datainsamling, 

primärdata, sekundärdata, forskningsprocess och etiska inslag. Slutligen presenterar vi den 

forskningskvalitet som vi anser att vårt arbete har, där även ett kritiskt ställningstagande till 

vår valda metod presenteras.

 

2.1 Forskningsmetoder 

2.1.1 Kvalitativ studie 
En kvalitativ metod beskrivs främst genom ord och inte genom siffror menar Bryman & Bell 

(2010). En kvalitativ forskning är främst induktiv och tolkande. Motsatsen till den kvalitativa 

metoden är den kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden utgår främst från siffror och 

enkäter, medan den kvalitativa metoden har som mål att nå ett djupare plan i studien genom 

exempelvis personliga intervjuer. Smith (2010) vidhåller också att i en kvalitativ studie så 

kommer forskaren nära sina respondenter, i ett personligt möte eller över telefon, vilket 

innebär att det går att få en djupare insikt i ämnet som studeras. Detta för att det går att ställa 

följdfrågor under intervjun, samt att respondenten kanske berättar mer än vad den skulle ha 

gjort i en enkätundersökning. Bryman & Bell (2010) menar att i en kvalitativ studie så är det 

perspektivet från deltagaren som är utgångspunkten i arbetet och som är betydelsefullt och 

viktigt. Det är också viktigt med en ”närhet” i den kvalitativa metoden, eftersom forskaren vill 

uppfatta världen på samma vis som respondenten. Med ”närhet” i dessa situationer så menas 

ett möte eller ett telefonsamtal, där forskaren kan uppfatta ord och meningar på ett mer 

korrekt sätt än om det skulle stå skrivet i en enkät. Det är också av stor vikt att forskaren 

möter respondenten i sin naturliga miljö för att mötet inte ska bli konstlat på något vis. Under 

ett kvalitativt arbete så börjar forskaren med problemformuleringen där frågeställningen och 

forskningsfrågorna tas fram för att sedan välja ut vilka respondenter som är relevanta för en 

intervju. Efter det samlas all relevant data in för att sedan tolkas. Detta bör utgöra stommen i 

uppsatsen och när allt material har tolkats så gäller det att hitta den teori som passar in i 

sammanhanget. Sista steget är att skriva rapporten där resultatet och slutsatserna kommer in, 

trovärdigheten under hela rapporten är viktig att tänka på. Long (2007) menar att när allt 

empiriskt material är insamlat kommer den stora utmaningen att skapa en mening av 

materialet och en trovärdighet. 
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Vår uppsats utgår inte från till exempel enkäter och siffror, utan uppsatsen utgår från 

personliga intervjuer som gör att arbetet får ett djup, samt att flera olika röster inom samma 

yrke får komma till tals. Både Smith (2010) och Bryman & Bell (2010) är eniga om att en 

kvalitativ metod lämpar sig bäst när forskaren vill nå ett djup i det empiriska materialet och 

komma nära respondenterna. Därför anser vi att vår uppsats passar bäst under den kvalitativa 

metoden, eftersom vi har personliga intervjuer i vår uppsats som gör att det kan ge ett djupare 

svar och som gör att forskningsfrågan i sin tur besvaras med ett större djup, än vad 

exempelvis enkätundersökningar hade gjort. Skillnaden är att vi under intervjun kan ställa 

följdfrågor, vilket inte går på en enkätundersökning, så av den anledningen ser vi att vår 

uppsats passar bäst under den kvalitativa metoden. Även eftersom vi främst har utfört de 

flesta intervjuer före teoriskrivandet, vilket visar på en kvalitativ metod. Vi valde också att 

utgå från våra nyckelord och använde oss av dessa när vi tog fram frågorna som vi skulle 

använda oss av i intervjuerna, samt till teorikapitlet. Vi ville också möta respondenterna i 

deras arbetsmiljöer för att vi skulle kunna uppfatta deras beteende och tal på ett så korrekt sätt 

som möjligt.  

2.1.2 Fallstudie 

En fallstudie kan vara enskilda eller flerfaldiga enligt Smith (2010). Det är objektet i själva 

studien som utformar de informationskällor som behövs för att studien ska lyckas. Fallstudier 

är användbart när det är svårt att sätta in fenomenet eller problemet som ska studeras i ett 

generellt sammanhang. Yin (2010) menar också att en fallstudie kräver ett flertal empiriska 

källor och att det är viktigt att forskaren som genomför fallstudien ställer bra frågor, samt 

försöker tolka dem så korrekt som möjligt. Smith (2010) menar också att en fallstudie 

innefattar ett flertal källor, ofta mer än i andra typer av metoder. Dessa kan vara både 

empiriska och subjektiva så väl som primära och sekundära källor. Ett flertal källor kan ge 

forskaren ett rikare och bredare material som ger en större insikt i huvudämnet som studeras i 

fallstudien. Dessa källor bör hanteras med en försiktighet samt en skeptism, eftersom till 

exempel en organisation kan visa upp en sida av hur de vill att andra ska uppfatta dem, men så 

kanske inte är det verkliga fallet. Som fallstudieforskare bör man enligt Yin (2010) snabbt 

kunna granska den information som ges, för att kunna fråga sig varför och hur fakta och 

händelser ser ut som den gör, vilket ofta är mentalt krävande. Det är av stor vikt att forskaren 

lyssnar noga samt att den inte låter förutfattade meningar påverka tolkningarna av det 

empiriska materialet. Smith (2010) menar att i en fallstudie får forskaren större insikt i det 

som skall studeras. Enligt Yin (2007) är fallstudier en metod att föredra när en aktuell 
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händelse i det verkliga sammanhanget ska studeras, och då särskilt när gränserna mellan det 

som sker och sammanhanget är oklara. En fallstudie hjälper alltså forskaren att behålla en 

helhet samt en meningsfullhet i de verkliga händelser som sker. En fallstudieforskare bör även 

vara flexibel, vilket kan göra att de situationer som uppstår kan bli till en fördel snarare än ett 

hinder. Enligt Yin (2007) så finns det även en viss kritik mot att använda sig av fallstudier i 

forskningssyfte då det är rent av utmanande, därför är det viktigt att forskaren lägger ner 

mycket tid på själva utformningen och genomförandet av fallstudien. 

 

Den här uppsatsen är ett uppdrag från Sollidens slott att ta reda på hur utomstående ser på 

varumärket och därav skulle det bli svårt att sätta in studien i ett generellt sammanhang, 

därför lämpar det sig väl med en fallstudie. Både Smith (2010) och Yin (2007) menar att en 

fallstudie bör ha ett flertal källor. Det finns ett flertal empiriska källor i uppsatsen i form av 

personliga intervjuer och telefonintervjuer. Det är både intervjuer från turistbyråer samt en 

från Sollidens slott. Både primär- och sekundärdata har även tillämpats i flertal olika former 

för att få ett djup i uppsatsen. När det gäller planeringen av studiens tillvägagångssätt har vi 

varit flexibla och noga med att få med det viktiga i planeringen, som exempelvis det 

empiriska materialet. När vi gjorde planeringen så räknade vi med ett visst antal respondenter, 

eftersom vi har varit flexibla i planeringsstadiet så har det lett till att vi kunnat boka in de 

intervjuer som visade sig behövas när vi gjorde planeringen. 

2.2 Forskningsansats 

Patel & Davidson (2011) skriver om olika alternativa sätt när det gäller att relatera teorin till 

empirin. Det finns tre stycken begrepp, vilka är induktion, deduktion och abduktion. Enligt 

Bryman & Bell (2010) är det viktigt att ta ställning till vilken teori som avses, samt hur 

empirin ska samlas in. Ett ställningstagande bör tas om studien ska ha en induktiv ansats eller 

deduktiv ansats. I en deduktiv ansats menar författarna att teorin är styrande. Studien utgår 

från teorin och prövas sedan på det empiriska materialet, för att sedan komma fram till om 

hypoteserna som fastställdes efter teorival kan bekräftas att de stämmer överens eller inte 

stämmer överens. I en induktiv ansats så är det empiriska materialet styrande. Det betyder att 

forskaren som utför studien ska gå in i arbetet utan att ha någon bakgrundsinformation alls. 

Forskaren börjar med att samla in det empiriska materialet för att utefter det sedan skapa 

”nyckelord” som hittas regelbundet i det insamlade empiriska materialet. Sedan skrivs teorin 

utefter den empiri och data som samlats in. Enligt Bryman & Bell (2010) så förknippas en 
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induktiv studie allt som oftast med en kvalitativ metod, eftersom empirin blir det talande i 

studien, medan en deduktiv studie förknippas med en kvalitativ metod.  

 

Smith (2010) menar att i den induktiva ansatsen samlas först all data som behövs in, för att 

sedan analysera den för att komma fram till någon slutsats. Efter att materialet har analyserats 

så kommer vissa begrepp och termer fram, vilka blir ledande för uppsatsen och till exempel 

rubriker och teori utgår från dessa termer och begrepp. Författaren påpekar också att den 

deduktiva ansatsen börjar med teorier eller modeller som sedan prövas genom empirin, och då 

kommer fram till en slutsats. Enligt Bryman & Bell (2010) så kan det vara bra att forskaren 

uppfattar induktion och deduktion som tendenser snarare än något som alltid gäller, eftersom 

det ibland är svårt att vara enbart induktiv eller deduktiv. Patel & Davidson (2011) skriver om 

ett tredje sätt, vilket är abduktion. De drag som kännetecknar en abduktion är en kombination 

av induktion och deduktion. Alltså kan det sägas vara ett växelspel mellan dessa båda, enligt 

författarna. Patel & Davidson (2011) framhäver att om forskaren väljer enbart att vara 

deduktiva eller induktiva, så finns det stor risk att forskaren blir låst. Risken med abduktion är 

att de flesta forskare har någon erfarenhet inom vissa delar, vilket gör att det blir svårt att vara 

helt induktiva. Forskarna ska enligt författarna gå in i arbetet förutsättningslöst, vilket dock 

kan bli svårt eftersom viss kunskap kan finnas omedveten hos forskarna. Eftersom vi till viss 

del visste lite om ämnet som vår uppsats handlar om så var det svårt för oss att vara helt 

induktiva. När vi fick uppdraget av Schibli på Sollidens slott, så berättade hon kort om 

verksamheten samt att de behövde fler besökare. Vi kom då fram till att vi ville ta reda på hur 

välkänt Sollidens slott är hos de olika turistbyråerna i kringliggande kommuner. Detta gör att 

vi inte kan vara varken helt deduktiva eller induktiva, utan vi har utgått från ett växelspel 

mellan induktivt och deduktivt, som kan sägas bli en abduktion enligt Patel & Davidson 

(2011). Ett växelspel mellan dessa två ansatser är att föredra för vår uppsats, eftersom vi 

växlar mellan induktivt och deduktivt under arbetets gång.  

 

2.3 Datainsamling 

Smith (2010) framhåller att empiri avser användning av tidigare observation eller erfarenhet i 

syfte att få kunskap, genom att antingen samla in information i form av primärdata eller 

sekundärdata. Den empiriska forskningen involverar därmed systematisk observation samt 

registrering av uppgifter och information som samlats in, och som sedan studeras för att 

kunna bilda slutsatser, förklarar Brinkmann & Kvale (2009). Smith (2010) understryker sedan 

att det finns flertalet empiriska metoder, där någon form av undersökning är en av de 
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vanligaste formerna. Han förklarar sedan att övriga empiriska metoder inkluderar bland annat 

fältundersökning eller analys av sekundärdata. Avslutningsvis poängterar författaren att en 

viktig egenskap hos empiriska metoder är att de data, analyser och resultat är tillgängliga för 

vem som helst att verifiera självständigt eller replikera. I denna kvalitativa studie har både 

primära och sekundära källor använts. I den primära datainsamlingen har djupintervjuer 

använts och i den sekundära datainsamlingen har befintliga dokument, såsom vetenskapliga 

artiklar, böcker, Sollidens slotts hemsida samt rapporter använts i syfte att erhålla en mer 

trovärdig och analyserande uppsats.    

2.3.1 Primärdata 

Smith (2010) understryker att primärdata hänvisar till uppgifter som samlats in av forskaren 

för sin egen användning. En vanlig form av primär datainsamling vid kvalitativa studier är 

djupintervjuer förklarar Brinkmann & Kvale (2009). Både Smith (2010) och Brinkmann & 

Kvale (2009) framhäver sedan att i djupintervjuer används det olika taktiker, men generellt 

involverar samtliga att ställa frågor och sedan att analysera och tolka svaren, i syfte att få mer 

detaljer samt en bättre förståelse för respondenternas svar. Djupintervjuer kan antingen spelas 

in eller så kan intervjuaren göra anteckningar för att underlätta efterarbetet med att 

sammanställa och transkribera intervjun, påpekar Smith (2010). Djupintervjuer används 

vanligtvis när forskaren vill utforska mer djupa frågor än vad som är möjligt genom till 

exempel strukturerade frågeformulär, förklarar Smith (2010). Han förklarar även att 

djupintervjuer kan ses som en arbetsintensiv process som kräver tid, där även efterarbetet som 

kodning och tolkning också är tidskrävande. Brinkmann & Kvale (2009) menar då att det är 

viktigt att disponera tiden väl vid intervjuerna och ta god tid på sig att sedan transkribera 

efteråt för att, förmodligen, se vad som kan göras annorlunda till nästa intervju.  

 

Bryman & Bell (2010) understryker att vid kvalitativa studier används vanligen 

semistrukturerade djupintervjuer, vilket innebär att frågorna till intervjun redan är 

förutbestämda. Författarna menar också att frågorna till en semistrukturerad djupintervju ska 

fungera som särskilda teman. Genom att använda sig av semistrukturerade djupintervjuer så 

ger det respondenterna möjligheten att själva forma och vara mer öppna i sina svar, 

poängterar Bryman & Bell (2010). Författarna skriver också att denna form av intervju gör det 

mer följsamt i både svaren och frågorna, samtidigt som den är mer flexibel då intervjuarna ges 

möjlighet att ställa följdfrågor i syfte att erhålla mer detaljerade svar om särskilt väsentliga 

områden. Lantz (2013) understryker att innan en djupintervju genomförs, är det bra att 
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förbereda en intervjuguide. Intervjuguiden görs därmed på förhand i syfte att säkerställa att 

frågorna följer det som är relevant för studien, samt att intervjun följer forskningsfrågorna, 

syftet samt de teoretiska utgångspunkterna som ämnas studera, poängterar Lantz (2013).  

 

2.3.2 Insamling av primärdata 

Beslutet att använda semistrukturerade djupintervjuer till denna uppsats, grundades i att det 

ansågs mest relevant för att erhålla den kunskap och den information som behövs för att 

kunna besvara forskningsfrågan och därmed uppfylla de tre delsyftena. Djupintervjuerna 

genomfördes med totalt sju sakkunniga experter, samtliga inom turismnäringen, på både lokal 

och regional nivå. Samtliga djupintervjuer genomfördes med en respondent från respektive 

turistbyrå, förutom intervjun med Ölands turistbyrå. Denna intervju genomfördes i slutändan 

med totalt två personer samtidigt, vilket särskilde sig från övriga intervjuer. Intervjun var 

dock tänkt och började endast med en respondent, Madelene Hallström, men sedan anslöt sig 

hennes kollega Lotta Engelholm till intervjun och därmed genomfördes hela intervjun med 

båda. Att intervjun föll sig samman på detta vis, såg vi bara som positivt eftersom vi då fick 

ett mycket mer rikt och utvecklande material från Ölands turistbyrå, som därmed ökade 

forskningskvaliteten ytterligare. Innan djupintervjuerna genomfördes gjordes en intervjuguide 

som Lantz (2013) ansåg var nödvändigt, för att lättare hålla reda på vilka frågor som 

behövdes få svar på. Intervjuguiden bestod av ett antal huvudfrågor med tillhörande 

underfrågor som utformades utifrån den teori om forskningsområdet som införskaffats, men 

lämnade även plats för respondenterna att utveckla sina svar och komma med ett mer rikt 

material. Underfrågorna i intervjuguiden var tänkt att ha som stöd ifall respondenterna började 

flyta ut ifrån ämnet. Djupintervjuerna bestod sedan av så kallade ”open-ended” frågor, vilket 

enligt Smith (2010) innebär frågor som erbjuder respondenten att sammansätta sitt egna svar 

på frågan, det vill säga som inte har slutna och redan förbestämda svar såsom ”ja” eller ”nej”, 

utan snarare öppna frågor såsom ”berätta hur” förklarar Brinkmann & Kvale (2009). Dock 

poängterar Smith (2010) att det finns en nackdel med dessa former av frågor, då de enligt 

honom kan uppfattas som mer problematiska att analysera empiriskt. Även med detta i 

beaktande så ansågs denna form av frågor vara mest relevant för den här uppsatsen för att 

erhålla det material som behövdes. 

 

Djupintervjuer kan antingen genomföras genom personlig kontakt eller via en telefonintervju. 

Enligt Smith (2010) kan telefonintervjuer vara bra att använda sig av för att täcka ett stort 

geografiskt område. Smith (2010) understryker dock också att en telefonintervju borde vara 
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kortare än en personlig intervju, då det kan bli lite långdraget att prata i telefon under en 

längre tid, eftersom externa saker i omgivningen kan distrahera respondenten samt de som 

intervjuar. Telefonintervjuer brukar dessutom innebära ett tätt manus med förutbestämda 

frågor eller ämnen som ska tas upp, i syfte att säkerställa konsekventa frågor och svar, 

avslutar Smith (2010). Till denna uppsats har fyra personliga djupintervjuer och tre 

telefonintervjuer genomförts. Telefonintervjuerna genomfördes med dem där ett personligt 

möte inte var möjligt. De personliga intervjuerna utfördes på respektive turistbyrå. Som 

tidigare nämnts så användes en förberedd intervjuguide till varje intervju, för att säkerställa att 

intervjun följde det mönster och gav svar på det som var tänkt. Samtliga intervjuer spelades 

dessutom in, efter bekräftelse från respondenterna, i syfte att underlätta efterarbetet och 

transkriberingen samt för att minska risken för missförstånd vid intervjuerna. Direkt efter 

varje intervju var genomförd så transkriberades de och därefter tolkades och analyserades, för 

att sedan kunna dra en slutsats utifrån dem. Tolkningen av intervjuerna analyserades och 

kopplades sedan samman i den slutgiltiga analysen med även de tidigare presenterade 

teoretiska inslagen. 

Personliga intervjuer 

• Anna Schibli, Verksamhetschef turism, Sollidens slott 

• Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar 

• Johanna Asp, Turistinformatör, Oskarshamns Turistbyrå 

• Lotta Engelholm bokning och Madelene Hallström receptionsansvarig, Ölands 

turistbyrå 

Telefonintervjuer 

• Evalena Gabris, Besöksinformatör och Ekonomi, Karlskrona Turistbyrå. 

• Evelina Leander, Turistbyråassistent och Inflyttarservice, Västerviks Turistbyrå 

• Fanny Geismar, Turistinformatör, Växjö Turistbyrå 

 

2.3.3 Urval  

En viktig aspekt att ta i beaktande vid genomförandet av kvalitativa semistrukturerade 

djupintervjuer är enligt Johannessen & Tufte (2002) urvalet för intervjuerna. Författarna 

menar då att forskaren medvetet väljer vilka som ska ingå i djupintervjuerna, hur många som 

behövs samt hur relevanta de är. När det gäller urval menar också Smith (2010) att det finns 

olika sätt att gå tillväga på, och att det kanske vanligaste och mest populäraste urvalet är 

sannolikhetsurval, det vill säga att alla inom det berörda området har lika stor chans att bli 
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valda till respondenter. Dock poängterar Smith (2010) att det finns situationer där 

sannolikhetsurval inte är lika praktiska att använda sig av, såsom vid intervjuer med chefer 

eller sakkunniga människor inom turismnäringen. Detta på grund av den utmaning som kan 

finnas i att få tillgång till individer i allmänhet eller i att välja individer på ett verkligt 

slumpmässigt eller representativt sätt förklarar författaren vidare. Han framhäver sedan att det 

viktigaste kännetecknet för ett icke-sannolikhetsurval är att respondenterna till de 

semistrukturerade djupintervjuerna inte väljs slumpvis, utan av andra taktiker. Johannessen & 

Tufte (2002) poängterar att valet av antalet personer att intervjua för ett proportionellt urval 

kan innefatta en del komplicerade beräkningar. Smith (2010) framhåller att urvalsstorleken 

alltid beror på själva studiens population, variationen av antal personer som är lämpade och 

kan ge svar på de frågor som berör studiens problemområde och som därmed behövs i de 

slutliga resultaten.  

 

Urvalet av antal respondenter till denna uppsats baserades på ett icke-sannolikhetsurval eller 

så kallat avsiktligt urval, då Smith (2010) ansåg att denna form av urval var, vid intervjuer 

med respondenter inom turismnäringen, ett praktiskt val. Med ett avsiktligt urval menas då att 

vi medvetet och avsiktligt valde ut vilka vi skulle intervjua och tänkte då noga ut vad vi 

behövde få svar på och vilka som var bäst lämpade till att kunna ge oss dessa svar. Detta urval 

ansågs då vara det mest relevanta urvalet för vår uppsats, eftersom syftet var att intervjua 

sakkunniga och erfarna personer inom detta område och därmed söktes dem upp på grund av 

sina befattningar inom turismnäringen. Antalet intervjuer ansågs också vara tillräckligt 

relevant för att få in nödvändigt med material för att kunna besvara den valda 

forskningsfrågan till uppsatsen och därmed hålla en relevant och koncist struktur i den slutliga 

uppsatsen.  

 

2.3.4 Sekundärdata 

Smith (2010) framhäver att sekundära datakällor är källor som någon annan samlat in för 

deras eget bruk, och att det minst gått igenom ett led av bearbetning. Sekundära datakällor 

innebär därmed en del av den empiriska datainsamlingen, med skillnaden att det inte är något 

som forskaren själv samlar in, poängterar författaren. Trots att forskaren själv inte samlat in 

informationen, så kan den vara oerhört betydelsefull, eller rent av nödvändig, för uppsatsens 

genomförande, fortsätter han. Exempel på sådana sekundära datakällor kan vara böcker, 

vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter eller Internetkällor och fungerar som ett stöd för 

den egna uppsatsen, menar Booth et al. (2004). Smith (2010) förklarar sedan vidare att dessa 
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typer av källor även kan ha en del nackdelar. En nackdel med sådan information anser Smith 

(2010) kan vara att få tillgång till materialet, då det i vissa fall kan röra sig om privata 

datakällor dit forskaren inte har tillgång. Dock överväger oftast fördelarna med att använda 

sig av sekundära datakällor till sin uppsats, menar författaren.    

 

Booth et al. (2004) klargör även att sekundära datakällor, för det mesta, är omformulerade och 

ska representera något av en förenkling av något som redan har sagts. De poängterar dock 

också att det oftast krävs sekundära datakällor för att kunna besvara sin forskningsfråga, samt 

för att uppsatsen ska bli desto mer trovärdig för läsaren. Merriam (2009) framhäver att det är 

viktigt att forskarna granskar de sekundära källorna kritiskt, eftersom den information som är 

publicerad sannerligen har både tolkats och skrivits om i mer än ett led. Hon klargör därmed 

att detta är något som forskarna bör ha i åtanke vid insamling av sekundära datakällor, för att 

inte riskera att ens egen uppsats blir mindre trovärdig. Till denna uppsats har vi valt att 

använda oss av både primärdata och sekundärdata, vilket är en väldigt vanlig metod. Då vi 

valt att fokusera vår uppsats kring ett varumärkes uppbyggnad, dess image och position på 

marknaden, så har vi använt oss av sekundära källor som behandlar just dessa nyckelord. De 

sekundära källorna har därmed främst bestått av vetenskapliga artiklar, som vi hittat genom 

sökfunktionen ”One Search” via Universitetsbiblioteket. Vi har även använt oss av böcker 

som handlat om vårt fall, Sollidens slott, och som vi erhållit av verksamhetsansvarige på 

Sollidens slott, i syfte att ha ett rikt material och underlag till vår uppsats. Internetkällor har 

använts främst till den presenterade bakgrunden och då har endast relevanta hemsidor för vårt 

forskningsområde använts, i de flesta fall Sollidens slotts egen hemsida. Samtliga sekundära 

datakällor har därmed noga valts ut och analyserats, för att vara säkra på att vi endast använt 

oss av trovärdiga och relevanta sekundärkällor för vår valda studie. 

2.4 Forskningsprocessen 

Ämnet för uppsatsen kom till efter uppdraget vi fått av Schibli samt genom diskussion med 

examinator Leif Rytting. Vi började diskutera med varandra på vilket sätt vi ville gå tillväga 

med processen och kom fram till att vi skulle vara både induktiva och deduktiva, vilket kan 

kallas en abduktion enligt Patel & Davidson (2011). Vi började med att arbeta fram en 

frågeställning samt bestämde oss för att använda tre delsyften. Dessa har vi arbetat om några 

gånger under uppsatsens gång för att få de så bra som möjliga. De tre delsyftena utgår från tre 

nyckelord som utgör kärnan i uppsatsen och blev dessa; varumärke, image och positionering. 

Med tanke på att Schibli berättat kort om Sollidens slott för oss, så blev det svårt att vara helt 
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induktiva. Dock visste vi bara ytterst lite om ämnet och därmed valde vi trots allt att börja 

med empiriinsamlingen. Vi började med att kontakta sex turistbyråer på mejl som vi ansåg var 

relevanta för uppsatsens ämne. Vi valde att ha en intervju med Schibli också, eftersom vi 

ansåg det relevant att se det hela från Sollidens perspektiv, men utan att göra en jämförande 

studie. Då ämnet är relativt brett, valde vi att lägga in avgränsningar för att förklara hur vi 

hade tänkt för att begränsa oss gällande det ämne vi hade valt.  

 

Vi ansåg att vår uppsats passade in på en kvalitativ metod, som enligt Bryman & Bell (2010) 

beskrivs främst genom ord och inte siffror. Detta eftersom vi skulle göra mer djupgående 

intervjuer med respondenter. Eftersom vi skriver om ett enskilt fall, så valde vi att skriva om 

fallstudier och betona att det faktiskt är Sollidens slott som är styrande genom hela uppsatsen. 

Vår forskningsansats utgjordes av ett växelspel mellan det deduktiva och induktiva, vilket blir 

en abduktion. Datainsamlingen till uppsatsen skedde sedan genom både att samla in 

primärdata och sekundärdata, där den främsta delen bestod av de sex djupintervjuerna med 

turistbyråerna. Djupintervjuerna genomfördes samtliga under en treveckorsperiod, i syfte att 

samla in det empiriska materialet så fort som möjligt. Under tiden vi började utföra 

intervjuerna påbörjade vi smått att samla in den teori som behövdes för att styrka den empiri 

som samlades in. Vi skrev på teorin samtidigt som vi samlade in det empiriska materialet, och 

när allt empiriskt material var insamlat skrev vi klart det sista på teorin. Till analyskapitlet 

valdes att ha teori, empiri och analys i samma kapitel, för att det ansågs lättast för läsaren att 

kunna koppla samman allt. Vi började med att ta ut det viktigaste från empirin utifrån våra 

nyckelord och därefter kopplade vi det till den teori vi hade, vilket då resulterade i vår analys. 

I slutdiskussionen tog vi åter upp uppsatsens syfte och forskningsfråga, i syfte att läsaren 

skulle få en återblick av dessa. Sedan presenterades tendenser och besvarandet av delsyftena 

och forskningsfrågan. De avslutande tankarna som presenteras sist i uppsatsen, syftar till att 

knyta ihop säcken och ses som väsentligt att dessa når Solliden, då samtliga respondenter på 

turistbyråerna hade en önskan om att detta skulle ske i verkligheten.  

 

2.5 Forskningskvalitet 

Vid kvalitativa studier används termerna reliabilitet och validitet, vid försök att utveckla 

kriterier för en bedömning av sin forskning, förklarar Bryman & Bell (2010). Dessa termer är 

också dessutom centrala för forskningens trovärdighet, menar författarna. Guba & Lincoln 

(1994) anser att det är relativt nödvändigt att specificera termer samt metoder, i syfte att 

etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. Författarna framhäver då två 
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grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ studie, nämligen trovärdighet och 

äkthet. Trovärdigheten består sedan av ett antal delkriterier, där överförbarhet och pålitlighet 

är två av dem, och som motsvarar validitet och reliabilitet. Överförbarhet tar upp frågan om 

resultaten kan tillämpas i andra kontexter och föras över även på andra sektorer, samt innebär 

att forskningen ska redovisas med detaljerade beskrivningar, i syfte att göra de mer 

trovärdiga, förklarar författarna. Bryman & Bell (2010) förklarar vidare att pålitlighet innebär 

att, för att forskarna ska kunna bedöma en undersökning när det kommer till trovärdighet, så 

ska de anta ett granskande synsätt. Att ha ett granskande synsätt innebär att forskarna 

säkerställer att en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar av forskningsprocessen 

skapas. I detta ingår det en bedömning av i vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna är 

berättigade, menar Bryman & Bell (2010). Pålitlighet innebär också att forskarna säkerställer 

och utför en grundlig redogörelse för hur deras forskningsprocess gått tillväga förklarar 

Bryman & Bell (2011). Författarna understryker också att reliabilitet rör frågan om huruvida 

resultaten från en undersökning blir densamma om undersökningen skulle göras om på nytt. 

Reliabilitet handlar därmed om studiens följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet, 

betonar Guba & Lincoln (1994). 

 

Bryman & Bell (2011) förklarar också här att reliabiliteten främst blir aktuell när det kommer 

till kvantitativa studier, och syftar då till tillförlitligheten om att resultaten skulle se likadana 

ut om studien genomfördes på nytt. Därmed, förklarar de vidare, att reliabiliteten inte är lika 

väsentlig vid kvalitativa studier, eftersom det inte är säkert att en respondent svarar på samma 

sätt om forskarna skulle intervjua respondenten med samma frågor på nytt. Därmed 

framhåller Merriam (2009) att det pratas oftare om pålitlighet, vilket som sagt är 

motsvarigheten till reliabilitet vid kvalitativa studier. När det pratas om validitet, förklarar 

Guba & Lincoln (1994) att det går ut på en bedömning av huruvida de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Bryman & Bell (2011) framhåller då 

att det finns intern validitet, vilket oftast har med frågor om kausalitet att göra. Sedan finns 

extern validitet, som väcker frågan om huruvida resultaten från en undersökning kan 

generaliseras. En annan del av validiteten, menar Gummesson (2000), är att forskarna har ett 

ansvar att undersöka det som de har för avsikt att undersöka. Han understryker då även hur 

viktigt det är att teori och empiri sedan har en tydlig koppling till varandra, samt hjälper 

varandra att beskriva det som forskaren ämnar undersöka. 
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I ett försök att generera en så trovärdig och tillförlitlig uppsats som möjligt, har vi varit 

väldigt kritiska i vårt granskande av källor. Vi har noga valt ut de källor som vi ansett varit 

pålitliga och relevanta för vår uppsats och vårt forskningsområde. Vi har även beskrivit de val 

av metod som vi ansett varit mest lämpliga att använda för vår uppsats och argumenterat för 

våra val. Problemformuleringen och forskningsfrågan har vi arbetat väl med, för att 

säkerställa att alla de områden som vi behandlat under empirikapitlet har täckts. För att öka 

både validiteten och reliabiliteten i vår uppsats, har vi även utformat en intervjuguide inför 

varje intervju, som vi sedan använt oss av vid samtliga intervjuer. Genom att använda oss av 

en intervjuguide, anser vi att det ökat tillförlitligheten ytterligare i och med att varje 

respondent fått samma typer av intervjufrågor, men ändå haft möjligheten att utveckla sina 

svar. Vi har även varit noga i vårt urval av respondenter och endast intervjuat personer som 

arbetar i en högre befattning inom turismnäringen och nära turisterna, för att på så sätt se till 

så vi fick relevant information från sakkunniga experter. När det kommer till insamlingen av 

vår sekundärdata har vi använt oss av endast vetenskapliga källor som stödjer varandra, i syfte 

att skapa en hög trovärdighet i vårt teorikapitel. Då vi skrivit om ett särskilt fall, anser vi att 

vår undersökning har en hög validitet, eftersom vi enbart använt oss av teorier som ska 

matcha det studerade fallet. Genom att vi spelat in samtliga intervjuer, anser vi att även 

tillförlitligheten är hög eftersom vi då undvikit risken att missförstå respondenternas svar, 

eller återgiva fel information. Vår forskningsprocess har vi även försökt beskriva så grundligt 

och detaljerat som möjligt, vilket vi anser skapar en hög pålitlighet på vår uppsats. Att vi även 

haft flertal tillfällen med handledare och seminarieträffar, där både examinator och 

opponenter granskat vår uppsats, så genererar det till en högre trovärdighet för studien. 

Slutligen så har vi varit noga med att informera respondenterna om vårt syfte med studien och 

hur den information som vi samlat in kommer att redovisas, vilket vi visar på en äkthet med 

uppsatsen och att den är skriven i god tro. 

 

2.6 Etik 

Vi har varit noga med att allt vi gjort har skett på rätt sätt under uppsatsens gång. Enligt 

Bryman & Bell (2010) är det viktigt med vissa etiska regler under arbetets gång. Forskarna 

ska bland annat tänka på att informera de berörda personerna om syftet med intervjun och vad 

det ska leda till i forskningsarbetet. Personerna ska också veta om att intervjun är frivillig, och 

ska de få information om att deras uppgifter som lämnas ut behandlas med största möjliga 

konfidentialitet, samt att de även kan få vara anonyma om så önskas. Smith (2010) påpekar 

också att det är viktigt att respondenternas svar behandlas så konfidentiellt som möjligt. Det är 
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också viktigt enligt Bryman & Bell (2010) att de berörda personerna blir informerade om att 

det som sägs enbart kommer att användas till studiens syfte och sedan raderas om så önskas. 

Eftersom det är oerhört viktigt för oss att ingen berörd person känner sig utelämnad, samt att 

vi vill kunna stå för vår uppsats och veta att arbetet har gått rätt till, så har vi utgått från dessa 

etiska regler som Bryman & Bell (2010) påtalar är viktiga. Första steget var att skicka ett e-

mejl till de turistbyråer vi hade valt ut som skulle passa vår uppsats, och då skickades mejlet 

till någon ansvarig person på turistbyrån. Därefter valde turistbyrån själva ut vilka som skulle 

vara lämpliga att kunna svara på våra frågor samt vilka som skulle vilja detta. Det gjorde att 

respondenterna fick välja själva om de ville vara med eller inte. När respondenterna blivit 

utvalda så har de noga blivit informerade om varför vi ville intervjua just deras turistbyrå och 

vad vi skulle använda materialet till. Vi har även både vid telefonintervjuer och personliga 

intervjuer frågat om vi får lov att spela in intervjun för att underlätta vårt efterarbete med 

transkribering och analys. Vi nämnde även innan intervjuerna att allt inspelat material raderas, 

så fort efterarbetet var klart, för att de skulle känna sig trygga och villiga att lita på oss, och 

därmed våga öppna upp sig under intervjun.  
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3. Teoretisk referensram

I detta teoretiska kapitel presenterar vi de teorier som vi ansåg var relevanta för vårt valda 

forskningsområde. Kapitlet är indelat i tre huvudområden, baserat på våra tre delsyften som 

studien ämnar besvara. Kapitlet börjar med en redogörelse kring vad ett varumärke är och 

består av, sedan följer en beskrivning om ett varumärkes image och dess betydelse, för att till 

sist presentera en redogörelse kring ett varumärkes positionering, differentiering samt 

konkurrens på marknaden.

 

3.1 Varumärke 

Idag är begreppet varumärke väl förankrat inom marknadsföringen förklarar Grönroos (2008). 

Inom den moderna marknadsföringsbemärkelsen så uppstod varumärken för första gången för 

flera hundra år sedan. Det var dock inte först förrän under sena 1900-talet som varumärken 

och själva varumärkesprocessen blev centrala marknadsföringsfrågor, poängterar Grönroos 

(2008). Brakus et al. (2009) förklarar sedan vidare att begreppet främst använts när det 

handlat om fysiska produkter och då särskilt konsumtionsvaror. Grönroos (2008) skriver att 

det är först nu, under de senaste tjugo åren, som en medvetenhet om betydelsen av att skapa 

ett varumärke vuxit fram, även inom tjänstesektorn.  

 

3.1.1 Ett varumärkes innebörd 

Upplevelsen av ett varumärke varierar i både styrka och intensitet, då vissa 

varumärkesupplevelser är “starkare” eller har mer tyngd samt är mer intensiva än andra 

varumärken, förklarar Brakus et al. (2009). Upplevelsen av ett varumärke kan även vara både 

positiv och negativ, uppstå spontant utan mycket reflektion och vara kortlivade, medan andra 

kan förekomma med avsikt och där upplevelsen därmed håller längre, förklarar författarna 

vidare. De varumärken vars upplevelser blir mer långvariga, lagras lättare i kundens minnen 

och kan sedan påverka både kundens tillfredsställelse samt lojalitet gentemot varumärket. 

Stern (2006) understryker även hur ett varumärke kan definieras som ett slags ”brännmärke” i 

människors minnen, det vill säga att önskan och syftet med ett varumärke är att det ska kännas 

igen av kunderna och helst finnas kvar som en minnesbild i deras hjärnor. Detta innebär att 

kunderna sannolikt kommer att vara uppmärksamma på just det varumärket vid nästa köp, 

eftersom de kommer ihåg det och har en minnesbild av det, fortsätter författaren.  
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Brakus et al. (2009) framhäver vidare att när kunderna söker efter eller konsumerar 

varumärken, så utsätts de även för varumärkesrelaterade stimuli, såsom helt identifierbara 

färger, typsnitt, bakgrundsdesign eller andra varumärkestecken som utmärker sig för just det 

varumärket. Författarna menar att varumärket innefattar en mängd olika variabler som därmed 

kan beskrivas genom dess design, förpackning, kommunikation ut till kunderna samt miljön 

där varumärket marknadsförs eller säljs. Även Grönroos (2008) poängterar att namn, termer, 

tecken och liknande kan bidra till ett varumärke, men att när det gäller varumärken inom 

tjänstesektorn måste själva serviceprocessen utgöra varumärkets hjärta, eftersom det är där 

som det mest grundläggande intrycket av tjänsten skapas. Griffin et al. (2014) menar att ett 

varumärkes identitet sägs vara en unik samling av associationer som ett företag strävar efter 

att skapa och upprätthålla. Författarna förklarar att dessa associationer är väsentliga 

egenskaper och attribut för varumärket, som kan leda till att kunderna upplever varumärkets 

personlighet.  Eftersom ett varumärkes visuella identitet måste både varieras och underhållas 

med tiden, för att inte tappa dess status, så framträder varumärkesidentiteten som en 

kontinuerlig och gemensam förhandling till en producerad utkomst, poängterar författarna.  

 

Gummesson (2008) menar att värdet av ett företags utbud har blivit dess varumärke samt det 

kapital som det representerar. Han menar på att varumärket sedan återspeglar hur välkänt 

företaget är, hur nöjda kunderna är samt dess kundlojalitet och klang. Varumärken är därmed 

ett sätt att skapa ett igenkännande för kunden och därmed representera kundens upplevelse av 

hur värdefull en viss vara, tjänst eller lösning är för denne, i förhållande till andra alternativ, 

förklarar även Grönroos (2008). Viktigt för företag att tänka på, är enligt Grönroos (2008), att 

se till så dess varumärkesvärde inte sjunker, för då kan det leda till att kunden, med tiden, 

kommer vara mer öppen för och intressera sig för andra företag. Om varumärkesvärdet 

däremot stiger, så kommer kunden sannolikt förbli lojal mot företaget. Han förklarar till sist 

att vid skapandet av ett varumärke, är det viktigt att ha dessa fyra förhållningssätt i åtanke; var 

annorlunda, forma ett eget rykte, skapa en känslomässig koppling samt gör varumärket 

välkänt även internt inom företaget.  

 

3.1.2 Värdegrund  

Bitner et al. (2012) förklarar att en värdegrund innebär därmed ett företags, eller varumärkes, 

grundtankar, vilka är väldigt viktiga att de förmedlas ut till kunderna. För att kunderna ska 

kunna vara lojala mot företaget, krävs det att de känner till företagets värdegrund, vilket visar 

på betydelsen att kommunicera ut den på rätt sätt till kunderna menar författarna. Dall’Olmo 
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Riley et al. (2015) lyfter fram betydelsen av att utveckla och förnya ett varumärke, i syfte att 

behålla kunderna lojala. De menar att kunder lättare tenderar att stanna hos ett specifikt 

företag eller varumärke om de känner att det är ett nytänkande och satsande varumärke, som 

vågar expandera eller utveckla och inte bara fastnar i gamla vanor. Att förnya ett varumärke 

behöver dock inte alltid vara så drastiskt, utan det kan räcka med en liten förändring av 

konceptet eller utstyrseln av varumärket, bara för att få känslan av att något nytt och 

spännande skett, poängterar författarna. I vilken grad kunderna åtar sig vissa varumärken av 

varor och tjänster beror på ett antal faktorer, förklarar Bitner et al. (2012). Dessa faktorer är 

bland annat kostnaden för kunderna att byta varumärke, tillgången på substitut och alternativ, 

sociala band till företaget samt tillfredsställelse som erhållits i det förflutna. Dall’Olmo Riley 

et al. (2015) förklarar att sannolikheten att kunder förblir lojala mot ett tjänsteföretag då är 

större, eftersom det kan vara dyrare att byta varumärke av tjänster, medvetenhet om övriga 

substitut kan vara begränsade samt risken att byta en tjänst kan vara större än vid byte av en 

fysisk produkt. Bitner et al. (2012) menar också att det finns en del svårigheter med att 

förmedla information om tjänster till kunder, vilket kan innebära en viss omedvetenhet om 

övriga alternativ till sina varumärken. Det kan också innebära en viss osäkerhet huruvida 

alternativet skulle öka tillfredsställelsen över nuvarande varumärke, eller inte förklarar 

författarna.  

 

Vera (2015) menar då på att ett varumärkes värde har en stark koppling till dess värdegrund, 

då det är själva grunden för varumärket och därmed det som skapar varumärkets kvalitet. Ett 

varumärkes kapital eller värde är därmed ett begrepp som har förklarats som en samling 

egenskaper som är associerade till ett varumärkes namn och symbol, och som genom det kan 

kommunicera värdet till kunden, förklarar författaren.  Han fortsätter med att påpeka att 

varumärket därför kan vara ett tecken på kvalitet samt ett kärnredskap i den beslutsprocess 

som kunden kan hamna i mellan valet av olika varumärken. Författaren lyfter också fram att 

en hög upplevd kvalitet av ett varumärke skulle kunna generera i ett starkare upplevt värde 

hos kunden och därmed ökar chansen att denna kund förblir lojal mot varumärket. En viktig 

del för att kunna vara lojal mot ett varumärke, är att känna förtroende för varumärket påpekar 

Mattison Thompson et al. (2014). Förtroende för ett varumärke hänvisar till viljan hos kunden 

att förlita sig på varumärket att det ska uppfylla sina löften och behov. Författarna menar att 

flera studier visar att förtroende för ett varumärke lägger grunden till lojalitet för ett 

varumärke. Det är därmed väldigt viktigt att företaget ser till att dess varumärke verkligen 

uppfyller de behov och den kvalitet, som det uttrycker sig för att göra. Det upplevda värdet 
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definieras som kundens övergripande bedömning av nyttan av en produkt eller tjänst, baserad 

på uppfattningar om vad som tas emot och vad som ges, förklarar Mattison Thompson et al. 

(2014). Lojalitet gentemot ett varumärke gynnar bägge parter, företaget då det kan generera i 

bättre försäljningar, ökad vinst samt en kundbas som är mindre benägen att byta varumärke 

till exempel. Kunden gynnar det vid beslutsprocessen bland annat, då valet mellan olika 

varumärken kan bli betydligt lättare om det finns ett förtroende och lojalitet för ett av 

varumärkena. Författarna understryker därmed att det är viktigt att ett varumärkes värdegrund 

förmedlas och kommuniceras ut till kunderna, i syfte att skapa lojala och långvariga relationer 

med kunderna.  

 

3.1.3 Branding  

Branding eller “varumärkesgöra” är ett begrepp som enligt Kapferer (2012) innebär strategier 

för att skapa och utveckla ett varumärke för en produkt eller tjänst. Att skapa ett varumärke 

kan dock vara en lång och tidskrävande process, menar Zhang et al. (2013). Kapferer (2012) 

fortsätter att förklara att dessa varumärkesstrategier kan ta reda på frågor såsom antal nivåer 

som varumärket ska utföras i, vilken roll företaget ska ha i produktvärdekedjan samt hur stort 

område detta varumärke ska utmärka sig. Olika varumärken har olika roller, där vissa passar 

att ha en större och mer utmärkande roll medan andra passar att ha en lite mindre och genuin 

roll, förklarar författaren. Han menar att det viktiga är att hitta rätt roll för sitt varumärke, att 

finna det unika och särskiljande med varumärket och utmärka det. Branding bör dock inte ses 

som ett formellt designproblem, utan snarare som en fråga om att besluta om flödet av värde 

skapas mellan de olika delarna och produkterna av ett företag, då det påverkar själva värdet av 

företaget, påpekar Kapferer (2012). Med detta menas att det är viktigt att se till så alla delar i 

varumärket skapar värde och att de genererar värde tillsammans, för att på så sätt skapa 

kvalitet och värde för företaget, förklarar författaren. Detta styrker även Zhang et al. (2013) då 

författarna framhåller att det inte räcker med att bara kommunicera ett varumärke i form av en 

logotype ut till kunderna, utan att även budskapet och känslan som varumärket ska generera 

måste förmedlas ut till kunderna också.  

 

Ett varumärke erbjuder dessutom värde i termer av den upplevda trovärdigheten och 

tillförlitligheten för företaget, framhåller Luxton et al. (2015). Övriga termer där varumärken 

skapar värde är bland annat genom möjligheten att förmedla budskap om företagets 

erbjudande till kunderna, skapa ett känslomässigt engagemang mellan företaget och dess 

intressenter samt motivera kunderna att köpa och upprepa köpet av det som företaget har att 
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erbjuda, understryker författarna. En annan viktig del i ett företags marknadsstrategi är dess 

varumärkespolitik, menar Douglas et al. (2001). Starka varumärken hjälper företaget att 

fastställa en identitet på marknaden samt utveckla en solid eller trygg kundbas, samt generera 

konkurrensfördelar för att motverka den växande konkurrensen på marknaden. Ett starkt 

varumärke kan också tillhandahålla basen för varumärkesutvidgningar, vilket senare kan 

stärka företagets position och generera värde, förklarar författarna. Dock menar Luxton et al. 

(2015) att en negativ aspekt av skapandet av starka varumärken är förmågan hos företaget att 

utforma effektiva marknadskommunikationsstrategier, som försäkrar om att marknaden ser 

och hör varumärket, varigenom utveckling och upprätthållande av långsiktigt 

varumärkesvärde sker.  För om inte marknaden och kunderna blir medvetna om varumärket 

eller ser och hör varumärket, så finns inte varumärket, poängterar författarna. 

 

Smith & Speed (2011) pratar om branding ur ett kulturellt perspektiv också, och menar på att 

utifrån ett kulturellt perspektiv så fungerar branding när kunder, personal och företag skapar 

och utföra identiteter. Med detta menar författarna att de testar nya roller och skapar sedan en 

identitet genom det och i samarbete med den redan befintliga varumärkeskulturen. Cayla & 

Arnould (2008) menar att det kulturella perspektivet behandlar den teoretiska klyfta som finns 

mellan begreppen varumärkesstrategi och varumärkesupplevelse på marknaden, samt mellan 

företagets avsikt med varumärket och kundernas uppfattning av varumärket. Smith & Speed 

(2011) förklarar att branding ur ett kulturellt perspektiv därmed skapar möjligheten till en 

differentiering och konkurrensfördelar på längre sikt, vilket också ökar värdet för både 

företaget och dess varumärke. Författarna poängterar också att förmågan att se branding ur ett 

kulturellt perspektiv föreslår att styrkan i ett varumärke härrör från den nytta som kunderna 

har av varumärket, samt att syftet med varumärken är att utforma och kommunicera en 

identitet. Denna identitet ska sedan förmedlas och kommuniceras ut till kunderna på ett så 

korrekt sätt som möjligt, med så liten risk för missförstånd som möjligt från kundernas sida, 

understryker författarna. 

 

3.2 Image  

En image syftar på kundens upplevelse av en produkt eller tjänst, och den upplevelsen skapas 

enligt Hultén et al. (2011) i hjärnan hos kunden. I hjärnan så samlas det mentala bilder och 

föreställningar om varumärket och då växer imagen fram och kunden får en subjektiv 

upplevelse av varumärket. Padget & Allen (1997) framhäver också att ett företags image 
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utvecklas under tiden som varumärket och kunden kommer i kontakt med varandra, varje 

gång får då kunden en upplevelse av varumärket och dessa små delar bildar sedan en allt 

större uppfattning för varje gång det sker en interaktion. Beroende på hur interaktionen sker 

mellan varumärket och kunden så menar Navarro-Bailón (2012) att kundens upplevelse av 

varumärket sker både omedvetet och medvetet, detta samlas då i minnet och skapar därmed 

alltså en image av företagets varumärke.  

3.2.1 Företagets image 

Grönroos (2008) menar att en image som ett företag eller organisation har, 

representerar kunders värderingar, de potentiella kunderna, de kunderna som inte är kvar samt 

andra grupper som kan relateras till företaget. Han menar också att en image varierar från 

person till person. Hultén et al. (2011) menar också att ett företags image är en subjektiv 

upplevelse. En image kan dessutom existera på olika nivåer, påpekar Grönroos (2008) och att 

dessa nivåer då är kopplade till varandra. Det kan både vara en så kallad övergripande image 

och en lokal image. Om företaget både finns lokalt och på andra orter så kan den lokala 

imagen påverkas av en annan organisations företagsimage. Grönroos (2008) menar också att 

om företaget eller varumärket är verksamt på flera orter, så kan den övergripande imagen vara 

densamma, men den lokala imagen kan variera från ort till ort.  Padget & Allen (1997) 

påpekar att ett varumärkes image är en rad koncept, som innebär att kunden köper ett 

varumärkes produkter eller tjänster för dess fysiska egenskaper och funktioner. Författarna 

menar också att kunderna köper produkter och varumärken även för de symboliska 

betydelserna ett varumärke associeras med. Begreppet varumärkesimage i ett serviceföretag 

handlar om en förståelse av de attribut och funktionella konsekvenser, samt den symboliska 

meningen som kunder associerar med en produkt eller tjänst. Genom en kombination av en 

personlig erfarenhet, kommunikation med andra människor och reklam så kan det påverka en 

kunds beteende mot varumärket. Marknadsföring har en betydande roll mot kunden genom att 

påverka deras beteende, övertala och påminna. Ett varumärke kan ses som kundernas mentala 

bild, som har skapats till följd av den stimuli som själva varumärket står för menar Padget & 

Allen (1997). Hultén et al. (2011) förklarar också att företagets image uppstår genom kundens 

mentala bild av varumärket och genom stimuli av olika sinnen, och därmed kan kunden 

uppfatta olika produkter och tjänster.  

 

Ett varumärkes image återspeglar de uppfattningar som finns om just det varumärket menar 

Navarro-Bailón (2012). För ett varumärke är det viktigt att ha en mängd olika associationer. 
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Ju fler olika variabler och vägar att gå, desto mer ökar chanserna att bli ihågkomna hos 

kunderna och innebär samtidigt att varumärket blir rikare. När människor utsätts för ett 

varumärke så har det visat sig att om företaget har samma budskap men i olika utföranden, så 

är det större chans för människor att komma ihåg varumärket. Navarro-Bailón (2012) menar 

också att när reklam om ett företag visas i nya kanaler och på nya sätt, så stimuleras de olika 

sinnena på ett annat sätt en kanske en annons som företaget visat tidigare. Därför menar 

författaren att det ger positiva effekter när ett budskap presenteras genom olika medier, vilket 

då kan göra att kunderna upplever varumärket på ett mer positivt sätt än tidigare. Padget & 

Allen (1997) förklarar att när varumärket fastnar i samma kanaler, när det gäller 

marknadsföring, så blir budskapet oftare upprepande, vilket gör att kunden inte bearbetar 

varumärkets budskap lika aktivt. Det gör att de inte kommer ihåg varumärket lika mycket som 

de kanske hade gjort om budskapet hade presenterats på ett annorlunda sätt, framhäver 

författarna. Navarro-Bailón (2012) menar också att människor uppfattar varumärken bättre för 

varje gång de kommer i kontakt med ett varumärke, de får då en viss upplevelse och lagrar då 

en liten del information om varumärket. Hart et al. (2013) framhäver att människors attityd till 

varumärket har uppkommit genom de olika budskap som varumärket har presenterat 

tidigare, och att attityden till varumärket är avgörande för människors köpbeteende.  

 

Hart et al. (2013) framhåller även att det är väldigt viktigt att managers och ansvariga för 

marknadsföringen av ett varumärke, ser vikten av att förstå kundernas image av varumärket. 

Detta i syfte att kunna särskilja varumärket från övriga märken och därmed försöka bibehålla 

dess långvariga tjänstekvalitet. Författarna lyfter fram att kunders erfarenheter av image ökar 

allt mer som en nyckelfaktor i skapandet av företagslojalitet och framgång. De understryker 

även hur image kan tolkas som en ren tankeskapelse av förenklad komplex information. På så 

vis kan en gestaltad bild sägas utgöra ett par idéer snarare än en rad enskilda, särskilt 

fokuserade attribut som kan omfatta utvärderingar eller globala uppfattningar. Slutligen 

förklarar Hart et al. (2013) att den sociala miljön och kundens upplevda relation med platsen 

och andra människor påverkar vilken image som upplevs. Teorin om varumärkesimage visar 

då att image har en social aspekt och som associerar till kunden. Nysveen & Pedersen (2014) 

framhåller också att image har en viss social aspekt, genom att förklara att kunders deltagande 

vid skapandet av ett varumärke, stimulerar deras engagemang till varumärket. Genom deras 

engagemang till varumärket påverkas även deras upplevelse, och genom det deras 

tillfredsställelse och lojalitet för varumärket. Författarna menar genom det att även kunderna 

har ett inflytande på hur de kommer att uppleva varumärkets image, vilket är något företagen 



Charlotte Rosén 2FE73E 2015-05-27 
Susanna Stenborg 

	  
	  

31 

måste dra nytta av. Det gäller då som tidigare nämnts, att varumärkets budskap förmedlas ut 

till kunderna genom olika kanaler i syfte att nå ut till så många som möjligt, även på olika 

ställen. 

 

3.2.2 Imagens betydelse för ett varumärke  

Grönroos (2008) menar att en image ger en filtreringseffekt på den tjänst som kunden 

upplever. Han understryker också att en positiv image förstärker kundens upplevelse, medan 

en dålig image därmed kan förstöra den. Därmed är det väldigt viktigt att hantera företagets 

image korrekt och att kommunikation är en självklar och viktig del av arbetet med att utveckla 

tjänsteerbjudandet. Författaren poängterar också att ett företags image kommer ur ett 

långsiktigt perspektiv att stärkas och i viss mån formas och utvecklas av 

marknadskommunikationen, såsom annonser, webbplatser, försäljning och PR. Det är relativt 

känt att en positiv och välkänd image, både på en övergripande som en lokal nivå, är en 

värdefull tillgång för alla företag. Detta eftersom en image tenderar att påverka kundernas 

upplevelse av företagets kommunikation och verksamhet.  

 

Grönroos (2008) menar med detta att en image därmed kan sägas spela fyra roller, minst. 

Dessa fyra roller består då av att förmedla förväntningar, utgöra ett filter som påverkar 

kundernas upplevelser, utgöra en funktion av både förväntningar som erfarenheter samt att 

image har en intern effekt på personalen i företaget som i sin tur genererar en extern effekt på 

kunderna. Perez & Rodríguez del Bosque (2015) menar också att imagen har en väsentlig roll 

för företaget och dess varumärke, och därmed är det viktigt att se till att kundernas 

uppfattningar om varumärket förblir positiva. Grönroos (2008) förklarar också att imagen har 

en väsentlig roll för företaget och dess varumärke genom den interna effekten den har på 

personalen, som i sin tur ger extern effekt på kunderna. Han förklarar det vidare genom att ju 

mindre tydlig och utpräglad företagets image är, desto större är effekten på personalens attityd 

gentemot företaget. Det här fenomenet kan i sin tur ha en negativ inverkan på personalens 

prestationer och därmed även på kundrelationerna och kvaliteten. Det kan dock också ha en 

positiv inverkan och istället innebära förstärkta positiva attityder bland personalen som 

därmed förmedlar tydliga värderingar och erbjuder en enastående service till kunderna, 

påpekar författaren. Perez & Rodríguez del Bosque (2015) förklarar att det idag är väldigt 

viktigt att företag försöker upprätthålla en god och positiv image ut till sina kunder, för att på 

bästa sätt generera värde. Författarna menar att varumärkets image spelar en stor roll för hela 

företagets verksamhet och kvalitet.  
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Grönroos (2008) menar att ha en negativ image genererar till ett svagt varumärke och därmed 

mindre lojala kunder, vilket genast drar ner lönsamheten för företaget. Även för kundernas 

förväntningar på varumärket, spelar imagen en betydande roll menar författaren. Om inte 

varumärket lyckas leverera den kvalitet och det värde som kunderna förväntat sig genom 

imagen, så uttrycker det ett svagt och därmed mindre värt varumärke i kundens ögon, 

framhåller författaren. Om däremot den upplevda kvaliteten motsvarar eller överträffar 

förväntningarna av företagets image, så leder det sannolikt till att både varumärket och dess 

image förstärks betydligt mer. Så det gäller därmed att hela tiden försöka uppnå och leverera 

den kvalitet och det värde av varumärkets image, som kunderna förväntat sig genom imagen 

menar Perez & Rodríguez del Bosque (2015). Kunderna värderar dessutom olika typer av 

varumärkesimage och föredrar varumärken som utvecklar en association till deras 

förväntningar och önskemål om ett varumärkes image, påpekar Sonnier & Ainslie (2011). 

Författarna menar med detta att kunderna självklart alltid föredrar ett varumärke som kan 

uppfylla deras krav och behov och där deras bild av imagen får gehör. Detta visar på 

väsentligheten med att värna om sin image och sitt varumärke, för att på så vis inte riskera att 

mista varken potentiella eller befintliga kunder, understryker författarna. 

 

Grönroos (2008) framhåller att det finns ett välkänt uttryck som säger att image är verklighet. 

Därmed måste imageutveckling och program med syftet att förbättra ett företags image 

baseras på verklighet. Författaren förklarar också att om företagets image är obekant för 

kunderna, men att företaget ändå presterar bra, så kan det finnas ett behov av en bättre 

planerad marknadskommunikation. Däremot, om företagets image är dålig och företaget 

dessutom presterar dåligt så är problemet ett helt annat antyder han. Då har företaget nämligen 

ett reellt problem och inte bara ett kommunikationsproblem. Grönroos (2008) menar alltså att 

ett företag antingen kan vara känt bland kunderna men ha en dålig image, eller så kan 

företaget vara obekant för kunderna och till följd av det då ha en otydlig eller föråldrad image 

som bygger på gamla kunderfarenheter. Romaniuk et al. (2012) framhåller att ett av de 

viktigaste mönstren dock är förhållandet mellan kundens användning av ett varumärke och 

hans eller hennes benägenhet att ge gensvar på varumärkets image sedan.  

 

Grönroos (2008) menar också att det är viktigt att förstå att eftersom image är verklighet, så 

kommer verkligheten sannolikt att vinna i de fall då marknadskommunikationen och 

verkligheten inte överensstämmer med varandra. En reklamkampanj som då inte är fäst i 
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verkligheten kommer bara att generera förväntningar som företaget sen inte kan leva upp till. 

Imagen kan då ta skada, om förväntningarna är högre än tidigare men att verkligen inte 

förändrats, eftersom det då kan leda till att tjänstekvaliteten påverkas negativt. En anledning 

till ett företags kommunikationsproblem, det vill säga att dess image är obekant för kunderna, 

kan vara att företagets verklighet förändrats, men att kunderna inte fullt ut registrerat detta 

ännu. Därför kan då företagets image fortfarande vara dålig eller sämre än vad de borde vara, 

förklarar författaren. Han understryker dock att företagets image kommer att förbättras på 

lång sikt, i takt med att tillräckligt många kunder fått erfara den nya verkligheten. Processen 

skulle självklart ta betydligt mindre tid om företaget även kommunicerade ut denna 

förändring till marknaden med hjälp av en reklamkampanj till exempel. Begreppet word-of-

mouth skulle dessutom ha en väsentlig roll i detta fenomen, eftersom Romaniuk et al. (2012) 

förklarar att relationen mellan nya och gamla kunders erfarenheter av ett varumärke, också 

har en stark påverkan på vilken image som upplevs. 

3.3 Positionering 

För att kunna navigera ett företag och dess varumärke på marknaden, krävs det enligt Urde & 

Kock (2014) en navigation bland olika hinder som dyker upp. Det gäller att välja rätt väg och 

möta de hinder som kommer upp under vägens gång på ett sätt som gör att varumärket sätts i 

främsta rummet. Gummesson (2012) menar att positionering alltså kan beskrivas som en 

strategi för att utmärka en position till en produkt eller tjänst, i syfte att få kunden 

uppmärksam och tänka på ett speciellt varumärke när ett köp ska göras. 

3.3.1 Vad innebär positionering 

Positionering anses vara ett av de viktigaste inslagen inom marknadsföring, branding och 

strategier enligt Urde & Koch (2014). Positionering handlar om att belysa de utmärkande 

dragen som finns i ett varumärke, som sedan gör varumärket attraktivt för kunder och 

intressenter. I praktiken kan en varumärkespositionering ses som en slags berättelse som visar 

hur interna samt externa intressenter bör se varumärkets position på marknaden. En 

positionering kan ses som en riktning för hur varumärkets marknadsföringsaktiviteter bör 

utföras. Det som företaget bör ta i beaktning när det gäller marknadsföring är segmentering, 

det vill säga för vem marknadsföringen ska riktas till. Det bör också ingå till vilken marknad 

den ska rikta sig till, alltså vilken målgrupp. De bör även tänka på vad varumärket utlovar, 

samt att de har belägg för vad de utlovar. Jalkala & keränen (2014) menar också att 

positionering innebär att skapa ett företags erbjudande som sedan ska appliceras på en 

specifik målgrupp, med andra ord leverera ett visst värde till kunden. Författarna menar också 
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att en framgångsrik positioneringsstrategi kan kräva flera års ansträngning, samt att det är 

viktigt att ha i åtanke att olika målgrupper kräver olika positioneringsstrategier. 

 

Positionering har ett fokus på reklam och har enligt Urde & Koch (2014) ständigt utvecklats 

sedan 1970-talet. Förutom reklam används positionering inom planering av varumärket samt 

av olika strategier. Positionering är enligt Urde & Kock (2014) väl lämpad för att skära 

igenom det brus som finns av konkurrerande varumärken på marknaden. Det är även positivt 

att använda positioneringsstrategier om ett varumärke vill förbättra sig på marknaden eller om 

varumärket vill implementera en ny affärshändelse. Dock är positionering ett brett och 

användbart ord, vilket också kan skapa en förvirring hos företagen som i sin tur kan leda till 

fel beslut. När ett begrepp börjar ses som ett universalbegrepp så kommer det teoretiska 

värdet och relevansen i kläm, vilket då kan skapa en förvirring som leder till dessa felaktiga 

beslut menar författarna. Positionering enligt Urde & Kock (2014) har som syfte att finna nya 

positioner på marknaden, eller enbart förändra eller förstärka en redan befintlig position på 

marknaden. Författarna menar att det är oerhört krävande att utföra något av detta. Det behövs 

analytiska förmågor, mycket tålamod, fantasi och kreativitet, men framförallt krävs det 

visdom om både ny teknik, nya trender och hur kundbeteendet förändras på marknaden. Om 

varumärket sätts i konkurrens med andra varumärken, genom att andra varumärken förändrar 

sin position på marknaden, så är det viktigt för varumärkeschefen att även de måste agera och 

förändra sin egen position.  

 

Jalkala & keränen (2014) menar att företaget måste hitta de resurser som har potential att bli 

en källa, som gör att de kan gå om andra varumärken när det gäller konkurrens. Genom dessa 

resurser kan företaget enligt författarna bygga sin varumärkespositionering. Det finns två sätt 

att se på positionering, enligt Fuchs och Diamantopoulos (2010), de menar att det ena sättet 

avser hur kunderna ska uppfatta varumärket enligt företaget. Det andra sättet avser den 

information som kunderna faktiskt tar del av. Jalkala & keränen (2014) påpekar att varje 

interaktion som sker mellan företaget och dess intressenter, syftar till att kunderna alltid ska få 

rätt bild av varumärket. Företagen bör enligt Urde & Kock (2014) fundera på hur de når ett 

medvetande hos kunden och genom så sätt kunna förändra sin position på marknaden. Något 

som kan hjälpa till att förändra en position på marknaden är USP ”unique selling proposition” 

begreppet som myntades på 1950-talet av Rosser Reeves, för att användas som en viktig 

strategi inom reklam. Grundtanken med USP är att varje produkt eller upplevelse ska kunna 

ge konsumenten en unik fördel gentemot konkurrenter, enligt författarna. 
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3.3.2 Vad innebär differentiering 

Enligt Rahman (2014) är och blir varumärken allt mer lika varandra. Därför har det blivit 

svårare för företaget och dess varumärke att vara unika på marknaden. Kunderna har en 

tendens, enligt författaren, att välja ett företag som de har erfarenhet av snarare än den 

funktionella nyttan. För att kunna differentiera sitt varumärke, enligt författaren, behöver 

företaget utarbeta och genomföra vissa strategier för att kunderna ska uppfatta varumärket 

som ett unikt varumärke, vilket är en förutsättning för att kunna differentiera sig. För att 

differentiera sig så menar Rahman (2014) att företaget måste ställa sig till hur just de ska göra 

för att vara unika och få bort likheten med konkurrerande varumärken. Ett sätt att differentiera 

sig och öka försäljningen är enligt Milberg et al. (2013) att förlänga eller utvidga varumärket. 

Med det menas att det finns ett huvudvarumärke där det sedan utvecklas till nya produkter och 

tjänster, än vad grundtanken med varumärket var från början. Genom att utvidga varumärket 

kan företaget få fler kunder genom att de har fler produkter eller tjänster att välja på. Milberg 

et al. (2013) menar att detta kan leda till att företaget kan differentiera sig från konkurrenter 

som har samma grundutbud. Dock anses det viktigt att kvaliteten på huvudvarumärket är god 

för att varumärkesutvidgningen ska vara betydelsefull för både företaget samt kunderna.  

 

Dall’Olmo Riley et al. (2015) menar att varumärkesförlängning är en effektiv tillväxtstrategi 

där både lyxvarumärken samt budgetvarumärken går att förlänga. Det går både att förlänga ett 

varumärke inom en nuvarande kategori som företaget har eller att välja en helt ny kategori. 

Det är då viktigt att den nya kategorin ändå kan passa in i företagets varumärke, menar 

författarna. Har kunderna en kännedom om varumärket sedan tidigare så har de enligt 

författarna lättare att associera det med till exempel bra eller mindre bra kvalitet eller högt 

eller lågt pris. Enligt Hamilton et al. (2013) är företagets image av priset en grundläggande 

marknadsföringsregel att förhålla sig till, då det hjälper till att sätta företaget på kartan. En 

prisbild är alltså inte enskilda priser, utan det är konsumentens helhetsintryck av priset som 

företaget har. När det gäller företagets prisbild påverkas inte kunderna enbart av det faktiska 

priset på tjänster eller produkter. Företagets image när det gäller priser påverkar kunden till 

stor del. Hamilton et al. (2013) förklarar också att kunder ofta har en inblick i vilka företag 

som är lågprisföretag eller har ett högre pris, dessa olika prisbilder gör då att kundernas 

köpbeslut påverkas. Är det ett företag med högre priser så kan kunden ofta jämföra en produkt 

med ett annat för att se vilket som har bäst pris. Med hjälp av internet i mobiltelefoner så går 

det fort för kunden att jämföra priset på produkten eller tjänsten, framhäver författarna. De 
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poängterar också att om företaget är ett lågprisföretag kan det räcka med att kunden vet om 

det, för att de ska kunna förlita sig på att företagets pris är det billigaste priset på marknaden. 

 

Moulard et al. (2015) påpekar att vissa varumärken använder sig av kända personer i sin 

marknadsföring. Dessa kan vara talespersoner för varumärket eller så har själva varumärket 

en naturlig anknytning till en känd person. När dessa kända personer enligt Moulard et al. 

(2015) kopplas samman med ett varumärke, så kan ett varumärke differentiera sig genom 

detta. Ett varumärke som kopplas samman med kända personer kan dra nytta av kundernas 

associationer om den kända personen. Sedan kopplas det samman med själva varumärket och 

kunden kan få en speciell känsla över produkten eller tjänsten. Hultén et al. (2011) menar 

också att kända personer kan ge varumärket ett annat värde, men personerna ska också 

stämma överens med varumärket. Eftersom en känd person har stort inflytande, samt att den 

är påpassad av massmedia, så kan både positiva och negativa konsekvenser uppstå. Moulard 

et al. (2015) menar att många kända personer väljer att göra produkter under sitt eget namn, 

eftersom de har så pass stort inflytande. Även att varumärket då kan dra nytta av den 

associationen kunden har med den kända personen. Moulard et al. (2015) menar också att 

kunderna eftersträvar en äkthet i den upplevelsen varumärket erbjuder, samt en äkthet runt 

den kända personen. Äktheten har därmed lika stor betydelse i marknadsföringen från 

företagets sida, särskilt när det handlar om att marknadsföra historiska platser.                

3.3.3 Konkurrens på marknaden 

Gummesson (2008) framhäver att konkurrens är en drivande faktor inom ekonomin. Schmitt 

(2003) menar däremot att konkurrens handlar inte enbart om priset längre, utan har kommit att 

handla om konkurrensen gällande upplevelser. För att kunna konkurrera är det viktigt för 

företaget att förstå vad konkurrenterna erbjuder för upplevelser, för att kunna göra det bättre 

än konkurrenterna. Det finns tre specifika grupper av konkurrenter enligt Schmitt (2003) vilka 

är, direkta konkurrenter, nya aktörer samt konkurrenter utanför den egna branschen. Direkta 

konkurrenter är alltså konkurrenter i den egna branschen, där då företaget bör notera hur 

konkurrenten förmedlar en upplevelse till kunden, vilken slags service kunden får samt 

kvaliteten på upplevelsen. Företaget bör alltså iaktta detta för att själva kunna veta vad och 

hur de ska göra för att bli bättre än konkurrenten. Nya aktörer på marknaden är den andra 

typen av konkurrenter, dessa bör enligt författaren differentiera sig för att kunna nå ut och 

vara attraktiva för kunderna. Härifrån bör det andra företaget tänka på vad de kan lära från de 

nya konkurrenterna samt på vilket sätt detta kan nyttjas. Konkurrenter utanför den egna 
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branschen är den tredje gruppen av konkurrenter, och härifrån kan det andra företaget lära sig 

mycket Det kan vara mycket inspirerande att se hur andra branscher arbetar och företaget kan 

vinna mycket på att ta med sig det bästa från konkurrenternas upplevelser, och sedan 

applicera på det egna företagets upplevelser och tjänster. 

 

Konkurrens kan även upplevas som endast ett stort hot för företaget. Paharia et al. (2014) 

understryker att istället för att se konkurrensen som ett hot, bör det istället ses som positivt för 

ett företag. Gummesson (2008) menar därmed också att samarbete kan ses som något positivt 

för ett företag och att det är minst lika viktigt som konkurrens. Paharia et al. (2014) framhäver 

att om ett större varumärke lyfts fram, så kan snarare det lite mindre varumärket dra nytta av 

det större varumärket. Ett större varumärke har oftast pris, kvalitet och en 

varumärkeskännedom till sin fördel och att kunden oftast har större valmöjlighet i ett större 

företag. Men författarna menar att ett litet varumärke kan göra att kunderna besöker just dem 

för deras storleks skull, och att de kanske känner sig mer manade att stödja det underlägsna 

företaget. Ett litet varumärke kan även få stöd genom att referera till en starkare konkurrent. 

Författarna menar att de olika, och särskilt de mindre varumärkena, aktar sig för att nämna 

konkurrenterna vid ett köptillfälle med till kunderna. Men de små varumärkena kan ha svårt 

att hävda sig gentemot de större varumärkena, och då är det enligt Paharia et al. (2014) viktigt 

att de kompenserar med en riktigt bra service för att de ska kunna ”stå” sig på marknaden. Det 

är också stor skillnad på hur stora respektive små varumärken kan agera, de större bör tänka 

på att inte göra för stora manövrar eller påvisa en konkurrens med ett mindre varumärke, för 

att inte kunderna ska bojkotta det stora företaget, menar författarna. Däremot är det fritt fram 

för företagen när de konkurrerar med lika stora varumärken, eftersom de inte kan skada 

varandra och kunderna tar då heller inte lika illa upp, understryker dem. 

 

I mitten på 1960-talet, enligt Urde & Kock (2014), startade en diskussion om 

konkurrenskraftig positionering, vilket kom till genom att strategier började utvecklas som en 

självständig del. Anledningen till att ett företag behöver en bra strategiformulering är att 

företaget måste kunna hantera konkurrensen i branschen. En strategi är själva kärnan i 

företaget, då den definierar företagets position och ger en bra grund för företaget att kunna 

göra de rätta avvägningarna som behövs för att kunna ta rätt beslut. En konkurrenskraftig 

positionering är en analytisk process, där företaget måste tänka på var företaget kommer 

konkurrera, alltså till vilken målgrupp samt hur de ska konkurrera genom att differentiera sig. 

Schmitt (2003) menar också att det även är av stor vikt att företaget känner sin målgrupp väl 
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för att sedan kunna förstå att olika kunder kräver olika upplevelser. Urde & Kock (2014) 

framhäver att om företaget kan identifiera vilka kritiska resurser som finns och lyckas fylla 

igen hålen för de kritiska resurserna, så går det att säga att företaget lyckats matcha 

marknadens behov med deras egna resurser, och som tillfredsställer de behov som fanns på 

marknaden. Slutligen påpekar Schmitt (2003) att om kunden är nöjd så kan kunden ofta bli en 

lojal kund till företaget. Därmed är det viktigt för företaget att följa upp om kunden blev nöjd 

med upplevelsen efter att de har konsumerat den. För att kunden ska bli nöjd så är det allt fler 

faktorer som spelar in. Schmitt (2003) menar att om företaget fokuserar på kundens 

upplevelse och gör den bättre än konkurrenternas upplevelse, så kommer kundens 

tillfredsställelse automatiskt med en bra upplevelse, vilket då kan leda till lojala kunder. 

Genom att företaget satsar på att erbjuda kraftfulla och övertygande upplevelser för kunden, 

kommer det garanterat att göra att företaget konkurrerar ut konkurrenterna, vilket är mer 

värdefullt än att enbart fokusera på om kunden är nöjd med upplevelsen.  

 

3.4. Teorins roll för uppsatsen 

Teorins roll för oss har varit betydande och har påverkat arbetet på flera sätt. Teorins delar 

och rubriker valdes ut efter de nyckelord som valdes för uppsatsen, vilka var varumärke, 

image och positionering. Vi började den första teoridelen med att skriva om varumärke, då vi 

tyckte att det behövdes en stadig grund om vad begreppet varumärke innebär samt dess 

förhållande till begreppen värdegrund och branding. Vi började med att presentera 

varumärket, för att sedan kunna bygga vidare på image som är nästa del i teorin. I denna del 

behövdes det klargöra vad en image är för något och vilken betydelse den har för ett 

varumärke och dess företag. Slutligen avslutades teoridelen med positionering, då vi tycker att 

det binder samman varumärke och image på ett bra och lämpligt sätt. Vi fann det lite svårare 

att hitta bra information till teoridelen om image, och därmed blev den delen något kortare än 

de andra två. Trots det anser vi att vi lyckades hålla den röda tråden genom teorikapitlet, 

eftersom att vi ändå lyckades finna relevant och lämplig information till samtliga delar, så vi 

inte skulle flyta ut från den empiri vi samlat in. 

 

Eftersom vi främst utgått från ett induktivt synsätt när vi samlade in vår empiri, tycker vi att 

teorins betydelse för uppsatsen var extremt viktig för oss. Trots att empirin samlades in först 

och att den är styrande i uppsatsen, så krävdes det dock en bra teori som stödjer det material 

som vi fick fram i empirin. Det är teorin som har varit avgörande för att vi skulle kunna 

fortsätta med uppsatsen, för utan bra teori så hade vi inte kunnat koppla empirin och teorin. 
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Det hade lett till att vi inte kunnat utföra vår analys på ett korrekt sätt. Vi har varit noga med 

att matcha teorin mot empirin för att kopplingarna dem emellan skulle bli så bra som möjligt. 

Med andra ord, så har teorin haft en stor betydelse för oss trots att vi har använt oss av ett 

induktivt synsätt. Den röda tråden är viktig i en uppsats och vi anser att teorin har hjälpt till att 

upprätthålla den röda tråden genom hela uppsatsen.  
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4. Empirisk och Teoretisk Analys 

I detta kapitel analyserar vi vår insamlade empiri tillsammans med de valda teorierna från 

vår teoretiska referensram. Vi har även valt att ha med våra egna röster samt att dela upp 

kapitlet efter samma struktur som i det teoretiska kapitlet, det vill säga efter delsyftena 

varumärke, image och positionering, dock efter lite andra underrubriker. Detta för att göra 

det mer tydligt för läsaren. Innan analysen presenteras en inledande intervju om Sollidens 

slott, samt våra respondenter. 

Den empiriska och teoretiska analysen är ett kapitel där de teorier som studerats, kommer att 

analyseras tillsammans med den empiri vi samlat in. Det varvas växelvis mellan teoretisk och 

empirisk data, i syfte att läsaren tydligt ska se denna koppling och analys mellan teorin och 

empirin. Kapitlets struktur följer den struktur som det teoretiska kapitlet har, det vill säga med 

huvudrubriker och tillhörande underrubriker. Detta för att göra det ännu mer tydligare och 

enklare för läsaren att kunna återgå till den teoretiska referensramen och förstå kopplingen 

ytterligare, eftersom den har samma struktur som detta kapitel. Vi har däremot valt att inte ha 

exakt samma rubriker i detta kapitel som i det teoretiska kapitlet, eftersom vi ansåg att det 

kunde bli förvirrande för läsaren och veta vilket kapitel de läser på. Nedan presenteras vad 

varje rubrik i detta kapitel kommer att behandla; 

• 4.1 Inledande intervju om Sollidens slott;  

Den empiriska och teoretiska analysen börjar med att först presentera den intervju som 

genomfördes med Anna Schibli på Sollidens slott. Intervjun med Schibli var en inledande 

intervju till resterande sex intervjuer med olika turistbyråer, där vi erhöll väsentlig och 

nödvändig allmän information om Sollidens slott. Detta för att kunna skapa oss en bild av 

Sollidens varumärke och image, innan vi frågade övriga respondenter samma typer av frågor. 

Att vi valt att placera den inledande intervjun först i kapitlet som en egen del, är för att läsaren 

också ska ges en tydlig bild av Sollidens slott innan själva analysen av övriga intervjuer 

tillsammans med teoretisk data presenteras.  

• 4.2 Sollidens slotts varumärke; 

Efter intervjun med Schibli presenterats, följer därmed den empiriska och teoretiska analysen 

av övriga intervjuer och den teoretiska data. Analysen börjar med att presentera hur Sollidens 

slotts varumärke upplevs av lokala och regionala turistbyråer samt innebörden av ett 

varumärke och därmed av Sollidens slotts varumärke.  

• 4.3 Sollidens slotts image; 
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Analysen fortsätter med att behandla begreppet image och då i samband med Sollidens slotts 

image. Vi kommer att presentera vilken betydelse image har för Sollidens slotts varumärke 

och vilken image Sollidens slott har, utifrån vad respondenterna upplevt.  

• 4.4 Sollidens slotts position på marknaden; 

Under de sista styckena, tillhörande huvudrubrik 4.4, kommer analysen att presentera 

begreppet positionering. Här behandlas hur Sollidens slott positionerar och differentierar sig 

på den lokala och regionala marknaden, vilket har framkommit från respondenternas svar. Här 

presenteras också begreppet konkurrens på marknaden och tar då upp Sollidens slott relation 

till konkurrens. Nedan följer en kort presentation av vilka respondenter vi har intervjuat;  

• Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar 

• Johanna Asp, Turistinformatör, Oskarshamns Turistbyrå 

• Anna Schibli, Verksamhetschef turism, Sollidens slott 

• Lotta Engelholm bokning & Madelene Hallström receptionsansvarig, Ölands 

turistbyrå  

• Evalena Gabris, Besöksinformatör och Ekonomi, Karlskrona Turistbyrå 

• Evelina Leander, Turistbyråassistent och Inflyttarservice, Västerviks Turistbyrå 

• Fanny Geismar, Turistinformatör, Växjö Turistbyrå 

4.1 Inledande intervju om Sollidens slott 

Anna Schibli arbetar som verksamhetschef inom turism på Sollidens, hon började där för tre 

år sedan.. Hennes absolut viktigaste uppgift är att se till så besökarna trivs, förutom att fatta 

strategiska och ekonomiska beslut, samt ansvara för bolaget. Schibli påpekar att hon vill att 

Solliden ska uppfattas som en plats där det händer mycket, att det finns något för alla, så 

besökarna stannar längre på platsen. Schibli förklarar dock att hon tror att de flesta turister har 

en relativt osäker bild av Sollidens slott, att de är osäkra på vad de får. De senaste tre åren har 

det skett en verksamhetsutveckling på Solliden, där de försökt analysera allt de gjort bra och 

vad som har gjorts mindre bra och bland annat utvecklat ett antal nya evenemang under 

sommarsäsongen. Något som dock är viktigt att tänka på, menar Schibli, är dels att besökarna 

ska trivas och ha det bra, men även att Kungafamiljen måste trivas på platsen. Om inte 

Kungafamiljen trivs, så skulle inte de vilja vistas på Solliden, vilket skulle leda till att de bara 

har en park.  

 

När det gäller Sollidens varumärke/koncept, så anser Schibli att turisterna idag inte helt 

känner till allt som ingår i det, såsom handelsbodarna, utställningarna, Kaffetorpet och alla 
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nya evenemang som till exempel idéträdgårdar, där fyra stycken trädgårdskreatörer ska skapa 

varsin trädgård i parken med tema: Kunglig trädgård. Detta förklarar hon med att de helt 

enkelt varit dåliga på att berätta det för turisterna. Hon poängterar dock att hon tycker det är 

viktigt att ha gjort en bra produkt först och sedan berätta om den för turisterna, nu har dem en 

bra produkt så nu gäller det bara att berätta det för turisterna. Hon tror att det idag finns en 

relativt låg igenkänning och kunskap runt om i landet och att Solliden inte ses som ett primärt 

resmål, utan snarare som ett komplement. Hon framhäver att det nog är ungefär hälften som 

vet om att Solliden är Kungafamiljens privata sommarresidens. Därför arbetar de idag mer 

med marknadsföring, såsom broschyrer, tidningsannonser och evenemangskalendrar, samt 

press än vad som gjorts tidigare, dock hade Schibli gärna sett ytterligare utveckling inom detta 

område.  

 

De turister som väl besöker Solliden, tror Schibli har ett intresse för både trädgårdar och 

Kungafamiljen samt att de söker något lite extra, att de söker det lite mystiska med Sollidens 

slott. Hon förklarar också att besökssiffrorna inte bara beror på Sollidens image, utan även på 

kungahuset. Detta poängterar hon genom att det märks om människors förtroende för 

kungahuset gått ner, då besökssiffrorna på Sollien också sjunker. Schibli anser att Solliden 

snarare är ett andra – eller tredjehandsval för de öländska turisterna, snarare än ett primärt 

besöksmål. Däremot tror hon att Kungafamiljen har en viss dragningskraft till att de turister 

som besöker Solliden, väl gör det. Detta är dock inget som får slitas ut menar Schibli, utan det 

måste hållas på en jämn nivå så att det fortfarande ska kännas unikt och lite mystiskt att 

besöka Solliden. Det ska upplevas som att det finns mycket historisk kunskap där och att det 

är ett kulturarv som vårdas och bevaras för kommande generationer. Det finns dock alltid 

planer på att utveckla och förnya Solliden, men det handlar främst om små projekt som får ta 

sin tid förklarar Schibli. År 2016 vill Schibli göra till “barnens år” på Solliden och därmed 

stärka deras önskade image om att Solliden är en plats för alla. 

4.2 Sollidens slotts varumärke 

Brakus et al. (2009) understryker att vissa varumärkesupplevelser kan vara starkare än andra, 

och att en upplevelse av ett varumärke kan vara både positiv och negativ. Detta fenomen 

stärker Johnson då han upplever Sollidens slott som ett ställe som fortfarande är lite 

hemlighetsfullt. Under sin uppväxt på Öland var det alltid ett ställe som han trodde inte fick 

besökas. Dock framhåller han att det med tiden öppnats upp allt mer, till att idag vara ett av 

Ölands kärnvärden. Även Engelholm och Hallström menar att Solliden idag känns mer 
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välkomnande. Vi kan här utläsa att en negativ varumärkesupplevelse omvandlats till en stark 

upplevelse för Johnson, då han tidigare sett det som något som inte får besökas till att idag 

uppleva det som mer öppet och centralt för Öland.  Eftersom Engelholm och Hallström också 

upplever att Solliden är mer välkomnande så visar det på att en negativ upplevelse kan vändas 

till en positiv upplevelse, eftersom de alla tre har ändrat åsikt. Brakus et al. (2009) menar att 

kunden utsätts för varumärkesrelaterad stimuli genom färger, typsnitt eller miljön där 

varumärket säljs. Geismar förklarar att hon tycker att Sollidens slott är en fantastisk och 

inspirerande oas. Genom Geismars uttalande, kan vi identifiera att miljön runt omkring 

Solliden påverkar upplevelsen till det positiva. Med de beskrivande orden som hon använder 

så kan vi även identifiera att Geismar påverkats av det varumärkesrelaterade stimuli som 

Brakus et al. (2009) framhäver. 

 

Stern (2006) påpekar dessutom att ett varumärke kan fastna i en kunds minne och att företag 

har en önskan om att varumärket ska fastna i kundens minne. Leander förklarar att hon inte 

helt känner till Sollidens varumärke/koncept, utan endast att det består av bland annat slottet, 

ett café och att de brukar ha Victoriafirandet där. Även Engelholm och Geismar anser att det 

är svårt att säga vad som ingår i Sollidens varumärke/koncept. Geismar berättar även att hon 

inte trodde att Kaffetorpet inte tillhörde Solliden. Johnson och Gabris framhåller att de inte 

helt säkert känner till Sollidens varumärke/koncept. Asp känner inte heller känner till hela 

deras varumärke fullt ut. Här kan vi då identifiera att respondenterna Leander, Engelholm, 

Geismar, Asp, Johnson och Gabris verkar känna till grunderna i varumärket, däremot nämner 

ingen av dem de nya evenemangen som Solliden utformat. Vi kan därmed utläsa att de nya 

evenemangen som Solliden anordnar, inte verkar ha nått kunden eller så har det inte fastnat i 

deras minnen än. Det tyder på att kommunikationen och förmedlandet av information ut till 

kunderna varit för svag från Sollidens sida.  

 

Både Stern (2006) och Grönroos (2008) menar att syftet med ett varumärke är att få kunder 

och intressenter medvetna om att en viss tjänst existerar, genom att förmedla information. Här 

verkar det ha brustit för Sollidens slott, då Geismar framhäver att hon inte upplevt att 

Sollidens slott har marknadsfört sig något särskilt. Geismar menar då att det krävs mer 

information till kunderna, eftersom om man inte varit där innan, så har man heller ingen aning 

om att till exempel Kaffetorpet finns. Detta eftersom det uppenbart profileras och 

marknadsförs alldeles för dåligt, anser vi. Johnson känner inte till att Kaffetorpet och alla 

evenemang ingår i Sollidens koncept och varumärke. Han anser att framförallt Kaffetorpet 
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inte synts tillräckligt i marknadsföringssynpunkt. Geismar upplever därför att ett utskick på 

mejlen om allmän information och de olika evenemangen skulle vara uppskattat, för att öka 

kunskapen, vilket Johnson och Gabris håller med om. Vi anser att en svag marknadsföring 

tydligt påverkar Sollidens varumärke, i den bemärkelsen att det verkar som att Solliden går 

miste om en del kunder, eftersom de helt enkelt inte känner till Sollidens alla delar som går att 

besöka. Solliden verkar ha misslyckats med att göra kunderna medvetna om sin tjänst. 

 

Brakus et al. (2009) förklarar att ett varumärkes identitet är en mängd associationer som ett 

företag strävar efter att skapa och upprätthålla. Dessa associationer utgörs av viktiga 

egenskaper för varumärket som kan leda till att kunderna upplever varumärkets personlighet. 

Engelholm understryker att kvalitet är något hon förväntar sig av Sollidens slott. Johnson 

anser också att Solliden är en väldigt kvalitetsmässig plats. Här kan vi identifiera att det är 

viktigt att associationerna förknippas med det positiva, i form av till exempel kvalitet. Det blir 

då också viktigt för Sollidens slott att det alltid finns något att se i parken, så de får en positiv 

upplevelse. Gummesson (2008) säger att ett företags utbud har blivit dess varumärke och att 

varumärket återspeglar hur välkänt företaget är, samt kundnöjdheten och den klang som 

varumärket har. I Sollidens fall, förklarar Johnson att det fortfarande är det här lite hemliga 

med Solliden som skapar en mystik kring det, det gör att mystiken blir dragande i sig. Han 

menar också att för de som har det unika och genuina intresset om Kungafamiljen så kan 

Sollidens slott vara en helig plats att besöka. För andra kanske det snarare är parken som 

lockat deras intresse och att anledningen till besöket är att få se en specifik blomma. Eftersom 

att Sollidens slotts varumärke inte är helt välkänt ute bland turisterna, så upplever vi att det 

återspeglar att Solliden inte har så hög igenkänning, som många kanske egentligen tror. Med 

lite mer effektivare metoder med förmedlingen av varumärkets innebörd, tror vi att det skulle 

locka ännu fler besökare till Solliden.   

 

Enligt Grönroos (2008) bör företag tänka på att varumärkesvärdet inte sjunker, så företaget 

inte riskerar att förlora kunderna till konkurrenterna. För att inte göra det så menar han att det 

är bra om företaget försöker vara annorlunda, forma ett eget rykte samt skapa en känslomässig 

koppling till varumärket. Johnson styrker Grönroos (2008) resonemang och tycker att det vore 

bra att använda Solliden som en arena, att själva platsen för att uppleva olika aktiviteter och 

dess helhet bör förmedlas. Att helheten och själva platsen gör att det blir ett intresse att åka 

dit, så inte besökarna väljer en konkurrent istället, menar Johnson. Vi upplever att Solliden 

har lyckats forma ett eget rykte, eftersom det som de flesta ändå känner till om Solliden är att 
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det är Kungafamiljens privata sommarbostad. Detta är sannolikt ett rykte som ingen annan har 

och därmed skapar det förutsättningar för att skapa en känslomässig koppling till varumärket 

för turisterna. Åter igen, så gäller det dock att lyckas förmedla ut det här ryktet ytterligare på 

ett bra sätt, så att ännu fler får upp ögonen för Solliden. 

4.2.1 Sollidens slotts värdegrunder 

I vilken grad kunderna åtar sig vissa varumärken och tjänster beror enligt Bitner et al. (2012) 

på en rad olika faktorer. Speciellt faktorerna om att det inte finns så många andra alternativ på 

liknande varumärken, att det finns tidigare kopplingar till besöksmålet eller att det är för 

kostsamt att resa till ett annat liknande besöksmål, ser vi överensstämma med Sollidens slott. 

Geismar menar att Sollidens slott är ett unikt besöksmål, eftersom det inte finns något 

liknande i närheten. Hon menar också att det skulle kosta mer att åka till Stockholm eller 

Skåne där det finns andra slott att besöka. Geismar påpekar även att många turister passar på 

att besöka Solliden när de ändå besöker Öland. Det är dock främst de svenska turisterna som 

vet om att det är Kungafamiljens privata sommarbostad, säger Geismar. Bitner et al. (2013) 

menar på att varför en kund åtar sig vissa varumärken, kan vara för att det är långt för kunden 

att ta sig till någon liknande plats. Vi anser att Geismar styrker detta, genom hennes uttalande 

om att Sollidens slott är unikt och att det är för långt att åka till andra slott. Eftersom Geismar 

även säger att det främst är de svenska turisterna som känner till att det är Kungafamiljens 

privata sommarbostad, så kan vi antyda att de har några erfarenheter av Kungafamiljen sedan 

tidigare, vilket också kan vara en anledning till att de besöker Solliden när de ändå är på 

Öland. 

 

De svårigheter som Bitner et al. (2012) ser för varumärken, att förmedla ut information om 

dess varor och tjänster till kunden, ser Leander som en av anledningarna till att turisterna inte 

efterfrågar Solliden särskilt mycket. Dall’Olmo Riley et al. (2015) menar att det är viktigt att 

utveckla och förnya ett varumärke, för att lättare kunna behålla kunderna lojala. Här kan vi då 

tydligt utläsa att Solliden haft vissa svårigheter med att förmedla ut sin information till 

kunderna, då få förfrågningar förekommer. Hade turisterna känt till Solliden mer, så hade det 

troligtvis kommit fler förfrågningar. Dock märker både Engelholm och Hallström av en 

efterfrågan på Sollidens slott och har alltid med Sollidens slott som ett förslag till turisterna. 

Johnson upplever att efterfrågan på Solliden hos Kalmar turistbyrå inte är jättestor, främst 

allmänna frågor om Öland efterfrågas. Då Engelholm och Hallström upplever att efterfrågan 

på Sollidens slott är stor, kan vi urskilja att turisterna som söker sig till Ölands turistbyrå är 
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mer medvetna om Sollidens existens. Detta kan bero på att de båda ligger relativt nära 

varandra i förhållande till de andra turistbyråerna som vi har intervjuat. Däremot ser vi den 

relativt lilla efterfrågan på Sollidens slott hos Kalmar turistbyrå som konstigt, med tanke på 

det korta avståndet till Öland.  

 

Dall’Olmo Riley et al. (2015) förklarar att en värdegrund innebär ett företags grundtankar, 

som ska förmedlas ut till kunden, samt att det är viktigt att kunderna känner till företagets 

värdegrund, för att vara lojala mot företaget. Det identifieras här att Asp och Engelholm anser 

att de känner att alla är välkomna till Sollidens slott. Med detta som facit, tror vi att Solliden 

idag har lyckats med att visa att alla är välkomna dit, men svagheten är att de fortfarande inte 

vet vad vad de får på Solliden. Dock så menar Engelholm och Hallström att de inte 

rekommenderar Solliden för den direkta barnfamiljen. Eftersom Schibli berättat att Sollidens 

slott ska vara en plats för alla, så visar det sig att Sollidens grundtankar inte har nått ut helt, 

genom att Engelholm och Hallström inte rekommenderar barnfamiljer att åka dit. Dall’Olmo 

Riley et al. (2015) lyfter även fram att kunder har en tendens att hålla sig fast vid ett 

varumärke som är nytänkande och vågar expandera och utveckla konceptet. Detta kan kopplas 

till det Johnson framhäver, att nu när Solliden har börjat med olika evenemang för alla, så tror 

han att det kommer locka fler turister till Solliden. Det Johnson säger, kan vi därmed utläsa att 

Dall’Olmo Riley et al. (2015) styrker med sitt resonemang. 

 

Både Engelholm, Hallström, Asp, Geismar, Leander, Johnson samt Gabris berättar alla att de 

känner till att Sollidens slott är Kungafamiljens sommarbostad. Detta går att se till det Vera 

(2015) förklarar, att ett varumärkes värde har en stark koppling till dess värdegrund och 

därmed skapar varumärkets kvalitet. Författaren menar att om kunden upplever en hög 

kvalitet på ett varumärke, så kan det generera i ett starkare upplevt värde som kan leda till en 

lojal kund. Här kan vi identifiera att respondenterna har associationer till Kungafamiljen när 

vi nämner Sollidens slott, och kan då se att det leder till att Solliden får en viss 

kvalitetsstämpel, eftersom besökarna därmed verkar associera Sollidens slott med 

Kungafamiljen. Mattison Thompson et al. (2014) framhäver att för att kunna vara lojal, är 

förtroende för varumärket viktigt. En kunds förtroende för ett varumärke visar på deras vilja 

att förlita sig på ett varumärke samt att varumärket ska uppfylla de löften och behov som 

varumärket utlovar. Geismar påpekar att hon återkommer till Solliden varje år. Genom detta 

kan vi identifiera att Geismar har skapat ett förtroende för Sollidens slott. Eftersom Geismar 
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återvänder till Solliden verkar det också som att hon upplever att varumärket håller vad det 

lovar och därmed uppfyller hennes förväntningar. 

4.2.2 Sollidens varumärkesstrategi 

Kapferer (2012) menar att branding eller varumärkesstrategi är ett begrepp som innebär 

strategier för att skapa och utveckla ett varumärke för en produkt eller tjänst. Zhang et al. 

(2013) menar dock att det tar lång tid att skapa ett varumärke, samt att det är en tidskrävande 

process. Asp anser att Sollidens slotts strategi att arbeta med nya evenemang är positivt, då 

många turister efterfrågar evenemang och hon tror det kan bli lönsamt. I och med att Solliden 

har börjat med ett flertal evenemang som Schibli berättat, så kan vi utläsa att det är en bra och 

effektiv strategi för att utveckla sitt varumärke, eftersom Asp verkar intresserad och ser det 

som positivt, samt att turisterna efterfrågar evenemang. Kapferer (2012) menar också att 

varumärken har olika roller, där vissa har en större roll medan andra har en mindre. Asp 

upplever att de olika sevärdheterna vinner mycket besökare på att dem har ett specifikt 

evenemang som lockar folk. Dock måste det finnas ett genuint grundintresse för trädgårdar 

eller Kungafamiljen i botten, för att man ska vilja åka och besöka en sådan plats berättar Asp. 

Här kan vi då utläsa att Solliden tar sig an olika roller enligt Asp, då hon menar på att ett 

grundintresse för trädgård eller Kungafamiljen måste ligga till grund för att vilja besöka 

Solliden. Det här visar alltså tydligt på att ett varumärke kan ta sig an olika roller. 

 

Ett starkt varumärke hjälper företaget att fastställa en identitet på marknaden och att utveckla 

en trygg kundbas enligt Luxton et al. (2015). Dock finns det en kritisk aspekt för företagen 

när det gäller att skapa ett starkt varumärke, vilket kan vara att företaget kanske inte utformar 

effektiva marknadsstrategier som försäkrar att marknaden ser och hör varumärket. Författarna 

menar även att om ett varumärke inte syns så finns det inte. Leander framhåller att hon tror att 

de flesta turister känner till Solliden och att det är Kungafamiljens sommarhus samt att 

Victoriafirandet brukar hållas där. Däremot tror hon att det råder stor brist på någon större 

kunskap om Sollidens slott bland turisterna. Att Leander tror att det råder brist på kunskap om 

Sollidens slott kan utgöras av att Sollidens slott inte har utformat sina marknadsstrategier 

tydligt. Engelholm och Hallström tror, precis som Leander, att de flesta känner till Sollidens 

slott och att det är Kungafamiljens privata sommarbostad. Asp upplever också att 

Kungafamiljen har en dragningskraft till att turisterna vill besöka Solliden. Här kan vi utläsa 

att enligt Engelholm, Hallström och Leander så känner de flesta till Sollidens slott, vilket 

visar på att Sollidens varumärke trots allt har synliggjorts en del. Eftersom Kungafamiljen har 
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stor dragningskraft enligt Asp, så kan vi därmed se att Kungafamiljen troligtvis hjälper 

Sollidens slott att synas och på så vis existera. 

 

Zhang et al. (2013) menar att det är varumärkets budskap och känslan som ska kommuniceras 

ut till kunderna. Även Kapferer (2012) håller med om att alla delar i ett varumärke ska skapa 

ett värde för att det ska kunna generera kvalitet till kunderna. Engelholm menar att Sollidens 

slottspark och vackra trädgårdar är bland det första hon kommer att tänka på och att Kungen 

är väldigt noga med parken och miljön. Här kan vi identifiera att det visar på att Solliden har 

lyckats med att faktiskt kommunicera ut hela budskapet med en vacker park som sköts om 

noga. Smith & Speed (2011) poängterar att förmågan att se branding eller varumärkesstrategi 

ur ett kulturellt perspektiv föreslår att styrkan i ett varumärke härrör från den nytta som 

kunderna har av varumärket, samt att syftet med varumärken är att utforma och kommunicera 

en identitet. Engelholm tror att Kungen inte vill förnya allt för mycket i parken, utan gärna 

behålla det historiska och kulturella i parken för att bibehålla känslan av kvalitet. Smith & 

Speed (2011) framhäver att denna identitet sedan ska förmedlas ut till kunderna på ett så 

korrekt sätt som möjligt. Det framkommer härmed att sett ur det kulturella och historiska 

perspektivet, så har budskapet om att bevara detta nått bland annat Engelholm. Vi upplever att 

det kan vara positivt för Sollidens identitet, samt att de på något vis har kunnat kommunicera 

ut till kunderna vad de står för inom den kulturella och historiska biten. Detta ser vi stärker 

både varumärket och dess identitet. 

4.3 Sollidens slotts image 

Hultén et al. (2011) menar att det samlas mentala bilder och föreställningar i hjärnan om 

varumärket, och då får kunden en subjektiv upplevelse av varumärket, och det är då imagen 

växer fram. Leanders bild av Sollidens slott är något otydlig, då hon endast varit där en gång. 

Däremot menar Engelholm att för henne, som verkar på Öland, är det svårt att förklara 

specifikt hennes bild av Sollidens slott, eftersom det är så självklart för henne. Det vi kan 

utläsa av det här är att upplevelserna är subjektiva. Vi kan också se att ju fler mentala bilder 

som kunden samlar in, desto klarare blir kundens upplevelse. Detta kan bevisas genom att 

Engelholm har en självklar bild av Solliden eftersom hon arbetar på Öland, medan Leander 

som bara har besökt Solliden en gång har en mer otydlig bild. Grönroos (2008) framhäver att 

en image är subjektiv och representerar kunders värderingar och de potentiella nuvarande 

kunderna, tidigare kunder samt andra grupper som kan relateras till företaget. Ett varumärke 

kan även ha en övergripande image om företagets varumärke finns i fler eller större städer, 
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samt så kan det finnas en lokal image för just en stad. Här kan vi också identifiera att den 

lokala imagen är mer tydlig i just det här fallet eftersom Hallström arbetar på Ölands 

turistbyrå. 

 

Padget & Allen (1997) medger att kunder kan köpa en viss produkt eller tjänst för dess 

fysiska egenskaper samt för den symboliska betydelsen och det som varumärket associeras 

med. Leander förklarar att innan hennes besök på Sollidens slott, så kände hon till att där 

fanns en trädgård, ett café och att det var Kungafamiljens sommarhus. Detta kan vi utläsa är 

det som Leander associerar med Sollidens slott, vilket då även kan ses som den symboliska 

betydelsen, som Padget & Allen (1997) nämner. Padget & Allen (1997) säger också att det är 

en kombination av kundens personliga erfarenhet, kommunikation med andra människor och 

reklam som kan påverka en kunds beteende mot varumärket. Därför har marknadsföring en 

betydande roll för att kunna påverka kundens beteende samt övertala och påverka kunden. 

Asp tror att marknadsföring om Solliden i tidningsannonser i lokala tidningar skulle göra 

genomslag för Solliden. Hon upplever också att Solliden inte känns som en stängd plats, utan 

som en väldigt öppen och välkomnande plats för alla. Även Leander anser att marknadsföring 

i bland annat lokaltidningar skulle ge genomslag. Vi ser att Asps personliga erfarenheter i 

form av att hon upplever Solliden som en väldigt välkomnande plats, har påverkat hennes 

beteende. Vi ser också att Asps tro om att marknadsföring kan hjälpa Solliden visar på att 

marknadsföring har en viktig roll. Lokaltidningar ser vi också spelar en stor roll enligt både 

Asp och Leander, i syfte att locka den lokala publiken. 

 

Enligt Navarro-Bailón (2012) menar han att ju fler associationer kunden har till varumärket, 

desto större chans är det att kunden kommer ihåg varumärket. Även att ett budskap som 

företaget vill förmedla ut bör varieras på ett flertal olika sätt för att kunden ska ha lättare att 

komma ihåg företaget är viktigt, enligt författaren. Geismar menar att Sollidens slott borde 

marknadsföra sig i fler kanaler än vad de gör nu, eftersom hon inte märker av någon 

marknadsföring varken på Internet eller i tidningar. Då borde Sollidens slott tänka på att 

variera sig, genom att exempelvis annonsera i Smålandsposten, vilket Solliden inte gjort 

enligt Geismar. Navarro-Bailón (2012) framhäver att om företaget inte upprepar sig, utan 

kommer med variationer på hur de ska förmedla ut budskapet, så har det visat sig att kunden 

tenderar att visa mer uppmärksamhet för varumärket och dess budskap. Om företaget 

förmedlar ut budskapet på ett upprepande sätt, så bearbetar kunden inte budskapet lika aktivt 

som på ett varierande sätt. Detta kan leda till att kunden tar en så kallad perifier väg istället för 
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den centrala vägen, där de kommer ihåg varumärket och bearbetar budskapet mer aktivt. 

Eftersom Geismar inte upplever att Sollidens slott har marknadsfört sig, så kan det enligt 

Navarro-Bailón (2012) betyda att Sollidens slott inte har varierat sitt sätt att förmedla ut sitt 

budskap på. Vi kan då se att om Solliden skulle variera sin marknadsföring, så skulle fler 

personer uppfatta Sollidens marknadsföring, och kanske då även Geismar. 

 

Navarro-Bailón (2012) understryker också att kunder under tiden samlar på sig information 

om varumärket. Varje gång de kommer i kontakt med varumärket så lagras varje del och 

byggs då på under tiden. Med tiden uppkommer också kundens attityd till ett varumärke, och 

författaren menar då att attityden har stor påverkan på kundens köpbeteende. Gabris menar att 

det är få i Karlskrona som ser Sollidens slott som en reseanledning. Även Geismar menar att 

enbart Solliden inte är en reseanledning, utan att Solliden blir ett besök när de ändå är på 

Öland. Däremot är Öland som stort väldigt populärt och många efterfrågar information om 

Öland. Gabris poängterar dock att hon aldrig under alla sina år i branschen fått en direkt fråga 

om Solliden, varken från svenska eller utländska turister. Det som skulle få Asp att besöka 

Sollidens slott skulle vara om det fanns tillräckligt med aktiviteter för barn, eftersom hon själv 

har barn, förklarar hon. Asps attityd kan vi här se handla om att hon inte ser Solliden som en 

reseanledning eftersom hon vill att det ska finnas mer barnaktiviteter. Om attityden ändras 

kan förmodligen hennes köpbeteende också ändras, vilket kan resultera i att hon kan tänkas 

åka dit med barnen. Om besökarna åker till Solliden i samband med andra besök på Öland, så 

kommer de att samla på sig information varje gång. Det kan tillslut bli så att Solliden blir en 

reseanledning genom att besökaren samlat på sig så mycket information om Solliden, så det 

har ändrat deras attityd. 

 

Hart et al. (2013) förklarar att den sociala miljön och kundens upplevda relation med platsen 

och andra människor påverkar vilken image som upplevs. Engelholm menar att guidade turer 

på flera språk borde utvecklas. I nuläget är det svårt att boka in utländska turister, eftersom 

det är svårt att få guidade turer på flera språk menar Engelholm. Här kan vi se att om 

turisterna blir besvikna när de inte kan få en guidad tur på ett språk de kan, så kan det leda till 

att kundens upplevda relation med platsen, som Hart et al. (2013) påpekar, påverkar imagen. 

Hart et al. (2013) framhäver att teorin om varumärkesimage då visar att image har en social 

aspekt och som kunden kan associera till. Nysveen & Pedersen (2014) menar att kundernas 

engagemang till varumärket kan påverka deras upplevelse, och genom det deras 

tillfredsställelse och lojalitet för varumärket. Engelholm menar att ölänningar känner ett 
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särskilt ansvar för att värna om Sollidens slott. Hon säger också att de nuförtiden får mycket 

information och bilder från Schibli på Sollidens slott. Detta ser vi visar på att ett engagemang 

för varumärket stimuleras genom att ölänningar känner ett visst ansvar för Solliden, som 

Engelholm också påpekar. Även genom att de får bilder på Solliden av Schibli, så känner de 

sig tillfredsställda och blir lojala mot varumärket, vilket också gör turistbyråerna deltagande. 

Då tror vi att de också blir mer aktiva att presentera Sollidens slott för sina kunder.  

4.3.1 Imagens betydelse för Sollidens varumärke  

Grönroos (2008) understryker att en positiv image förstärker kundens upplevelse, medan en 

dålig image kan förstöra upplevelsen. Författaren menar också på att ett företags image 

kommer att stärkas långsiktigt och i viss mån formas av annonser, webbplatser samt 

försäljning. Engelholm framhåller att tidigare kändes Solliden slott lite avigt att besöka, om 

inte tanken var att gå in i själva parken. Idag anser hon att det känns mycket mer öppet och 

tillgängligt. Asp menar att om Kungafamiljen är på Solliden så skulle det ge en förstärkt 

upplevelse. Det ses tydligt här att Kungafamiljen har en stark och avgörande inverkan på 

Sollidens image och dess betydelse. Från Engelholm framgår det att Kungafamiljens närvaro 

på Solliden direkt skulle generera i en starkare upplevelse och säkerligen ett större antal 

besökssiffror. Däremot ser vi också positivt på att Solliden idag känns mer tillgängligt och 

öppet för alla, så det inte riskerar att få ett stelt och förbjudet intryck, i och med att det är 

Kungafamiljens privata ägor.  

 

Grönroos (2008) framhäver här att en image kan sägas spela olika roller, vilka är att förmedla 

förväntningar, utgöra ett filter som påverkar kundernas upplevelse, utgöra en funktion av 

förväntningar och erfarenheter samt att imagen har en intern effekt på personalen. Gabris 

menar att om Kungafamiljen är på Solliden så kan det både hjälpa till att skapa förväntningar 

och att Kungafamiljens närvaro kan ha en effekt på personalen, att både de och turisterna blir 

mer förväntansfulla. Grönroos (2008) menar också att den interna positiva effekten på 

personalen kan i sin tur även påverka kunderna. Perez & Rodriguez del Bosque (2015) menar 

att det är väldigt viktigt att företag försöker upprätthålla en god och positiv image utåt till sina 

kunder för att på bästa sätt generera ett värde. Engelholm poängterar hur glada de är över att 

ha Kungafamiljen på Öland och att de även är väldigt måna om att inte alltid tala om för 

turisterna när de är där och vart de kan se dem. Att personalen kan påverka Sollidens besökare 

är något som verkligen är viktigt att ha i åtanke för att ge ett gott intryck. Personalen kan både 

påverka besökarens intryck samtidigt som det påverkar Kungafamiljens. Om personalen inte 
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sköter sig kan det bli risk för att besökaren börjar tycka illa om Kungafamiljen. Perez & 

Rodriguez del Bosque (2015) menar att hela tiden försöka uppnå och leverera den kvalitet och 

det värde av varumärkets image som kunderna förväntat sig. Grönroos (2008) framhåller att 

det finns ett välkänt uttryck som säger att image är verklighet. Därmed måste imageutveckling 

och program med syftet att förbättra ett företags image baseras på verklighet. Hallström 

förklarar att de utländska turisterna ibland kan bli lite besvikna att det inte får gå in i slottet. 

Att kunderna blir besvikna, ser vi inte som något positivt för Solliden. Däremot så går det att 

vända det negativa till något positivt, genom att visa på att Kungafamiljen faktiskt bor på 

slottet, vilket kunderna kan uppfatta som en kvalitetsmässig upplevelse. Genom det kan de då 

också skapa sig en image som är baserad på verkligheten.  

 

Grönroos (2008) menar att ett företag antingen kan vara känt bland kunderna men ha en dålig 

image, eller så kan företaget vara obekant för kunderna och till följd av det då ha en otydlig 

eller föråldrad image som bygger på gamla kunderfarenheter. Engelholm förklarar att för 

några år sedan så kände hon sig inte välkommen till Solliden, flera andra kände likadant med 

henne menar hon. Men idag känner hon att Solliden blivit mer öppet, genom att de idag får se 

saker som de aldrig har fått se tidigare. Som exempelvis att de privata delarna av parken 

ibland visas upp. Här kan vi utläsa att Sollidens slott var relativt känt för kunderna, men att de 

inte tyckte att Solliden kändes så öppet utan mer tillstängt, vilket gav Solliden en dålig image. 

Idag har det ändrats till att Solliden öppnats upp mer, vilket istället leder till att kunderna inte 

känner till Solliden tillräckligt. Men trots det så är deras image av Solliden mycket mer 

positiv än tidigare. Romaniuk et al. (2012) menar också att samtliga varumärkesimages har 

associationer och kopplingar till tidigare beteende och erfarenheter från kunder. Engelholm 

upplever att Kungafamiljen har en relativt stor dragningskraft till att turisterna vill åka och 

besöka Sollidens slott. Turisternas nyfikenhet om Kungafamiljen kommer att vara där 

påverkar en hel del. Med tanke på att Engelholm upplever att det finns en nyfikenhet gällande 

Kungafamiljen, ser vi det som Romaniuk et al. (2012) säger, att varumärket Solliden 

verkligen har associationer till Kungahuset och dess kungliga sammanhang, för att det finns 

en spänning som gör Solliden till något unikt och över det vanliga om besökarna får syn på en 

Kunglighet.  

 

Grönroos (2008) anser också att en anledning till ett företags kommunikationsproblem, det 

vill säga att dess image är obekant för kunderna, kan vara att företagets verklighet förändrats, 

men att kunderna inte fullt ut registretat detta ännu. Därför kan då företagets image 
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fortfarande vara dålig eller sämre än vad den borde vara, förklarar författaren. Geismar menar 

på att trots att hon besöker Sollidens slott ungefär en gång om året så har hon ingen aning om 

vilka aktiviteter eller evenemang som pågår där. Därmed tänker hon att det är väldigt lätt att 

missa något som hon egentligen hade velat vara med om. Inte heller Engelholm eller 

Hallström som arbetar på Öland känner till alla evenemang som sker på Solliden, dock menar 

de att Solliden har blivit mer öppet de senaste åren. Här kan vi identifiera att kundernas 

beteende visar på att Sollidens verklighet har förändrats som Grönroos (2008) påtalar. Genom 

att Geismar förklarar att hon inte har någon aning om vilka evenemang som pågår, visar det 

att Solliden inte riktigt når ut till sina kunder med sitt nya, mer tillgängliga koncept. 

Engelholm och Hallström upplever att Solliden är mer öppet, men trots det har de inte 

registrerat exakt vad som händer på Solliden. Vi ser härmed att en image kan ta lång tid att 

förändra, trots att besökarna har uppfattat vissa positiva förändringar.  

4.4 Sollidens slotts position på marknaden 

Urde & Kock (2014) anser att positionering är en av de viktigaste delarna inom 

marknadsföring. Det handlar om att finna de utmärkande dragen i ett varumärke som gör 

varumärket attraktivt för kunden. Leander upplever att marknadsföring av Sollidens slott 

saknas omkring Västerviksområdet. Däremot ser hon att det skulle behövas mer 

marknadsföring inom detta område. Engelholm och Hallström framhåller att under ett 

evenemang på våren så har de sett mycket marknadsföring om det i lokala annonser, men 

annars är det dåligt med marknadsföring både när det gäller i tidningar och på sociala medier 

menar dem. Jalkala & Keränen (2014) förklarar att positionering innebär att skapa ett slags 

företagserbjudande, som ska riktas mot en viss målgrupp. Solliden för Johnson har alltid varit 

en viktig ambassadörspunkt, en sevärdhet för Öland samt att Öland har en relation till 

kungahuset är väldigt viktigt också ur PR och marknadsföringssynpunkt menar han på. 

Eftersom Leander inte uppfattar att Sollidens slott marknadsför sig något, verkar det som att 

Solliden har missat en viktig del när det gäller att positionera sig. Däremot har Engelholm och 

Hallström märkt av marknadsföringen betydligt mer. Detta ser vi kan vara en del av att 

Solliden ligger på Öland där Engelholm och Hallström arbetar, vilket kan betyda att Solliden 

lyckas till större del positionera sig på den lokala marknaden.  

 

Urde & Kock (2014) framhäver också att det är lämpligt att företaget använder sig av 

positionering för att kunna skära igenom det brus av konkurrenter som finns på marknaden. 

Urde & kock (2014) menar också att det krävs mycket tålamod, en analytisk förmåga, fantasi, 
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kreativitet och visdom om kundbeteendet för att kunna positionera sig på marknaden. Johnson 

framhäver att det är viktigt för Sollidens slott att även rikta sig till de boende på Öland och 

Kalmar och få dem att bli mer medvetna om deras koncept och varumärke. Detta enligt 

Johnson för att hälften av alla besökare bor hemma hos sin släkt och vänner. Det är då viktigt 

att de boende har kunskap om en plats, för att de ska kunna rekommendera sina besökare att 

åka dit. Vi tror att om Solliden har invånarna på Öland “med sig” så blir det mycket lättare att 

skära igenom det brus som finns av andra sevärdheter och aktiviteter på Öland, för att det är 

lättare att besöka en plats om de känner till vad som händer på platsen. Det finns två sätt att se 

på positionering, enligt Fuchs & Diamantopoulus (2010), vilka är hur företaget vill att 

kunderna ska uppfatta varumärket och vilken information de faktiskt tar del av. Gabris känner 

att Sollidens slott inte riktigt är tillräckligt tillgängligt för att vara ett unikt besöksmål. Därför 

anser vi att Solliden inte lyckas förmedla ut sin information till kunden. Detta för att vi vet att 

Solliden vill att vem som helst ska känna sig välkommen och att det finns något för alla där. 

 

USP ”unique selling proposition” menar Urde & Kock (2014) är ett begrepp som kan hjälpa 

till att förändra positionen på marknaden. Företaget bör tänka att varje produkt eller 

upplevelse ska ge en unik fördel gentemot konkurrenterna. Leander ser Sollidens slott som ett 

unikt besöksmål, dels för att det är Kungafamiljens sommarställe och dels för att det inte finns 

något liknande besöksmål i närområdet. Det lilla caféet och trädgården gör det hela mer till ett 

mysigt ställe att besöka, tycker Leander.  Johnson ser absolut Solliden som ett unikt 

besöksmål, eftersom det bara finns ett slott i den bemärkelsen i närheten. Borgholms slott är 

ju inte lika levande på samma sätt som Solliden, förklarar Johnson. Solliden är ett levande 

slott, eftersom monarkin finns kvar i Sverige och att Solliden då är en plats där Kungafamiljen 

bor på sommaren. Vi ser därmed att Kungafamiljen är en del av att Solliden ses som ett unikt 

besöksmål. Närmaste slott där Kungafamiljen lever i är Stockholm, därför blir Öland och 

Solliden unikt när avståndet blir så pass långt. Även att det på Solliden finns stor chans att se 

någon ur Kungafamiljen på Solliden gör att det blir unikt. 

4.4.1 Hur Sollidens slott differentierar sig 

Idag blir varumärken allt mer lika varandra menar Rahman (2014), vilket gör att det blir 

svårare för de olika varumärkena att vara unika på marknaden. Evenemang och guidade turer 

förklarar Leander som något som skulle få henne att vilja besöka Sollidens slott igen. Geismar 

anser däremot att allt som finns på Öland är unikt, eftersom miljön är så pass annorlunda än 

övriga Sverige, däremot kanske det då blir svårare att se just Sollidens slott som ett primärt 
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besöksmål, eftersom Öland även har mycket andra sevärdheter. Vi kan se att evenemang och 

guidade turer är något som kan göra Solliden till något unikt på marknaden för att det kan 

locka besökare och varje evenemang är unikt i sig. Om företaget erbjuder något extra utöver 

det vanliga så kan det bli ett primärt besöksmål. När differentiering kommer på tal så menar 

Milberg et al. (2013) att förlängning eller utvidgning av varumärket är ett sätt att differentiera 

sig. Asp säger att hon är medveten om att det finns handelsbodar på området och en 

presentbutik. Vi kan då utläsa att Sollidens varumärkesförlängning är något som besökaren 

har uppmärksammat, eftersom bland annat Asp lagt märke till det.  

 

Milberg et al. (2013) förklarar att det finns mer att välja på för besökaren efter en 

varumärkesförlängning. Under intervjun med Engelholm berättade vi att det nya konceptet 

med idéträdgårdarna skulle invigas i juli 2015, vilket Engelholm tror kommer locka fler 

besökare till Solliden. Dall’Olmo Riley et al. (2015) är inne på samma spår om att 

varumärkesförlängning är en bra tillväxtstrategi, där både budget och exklusiva varumärken 

går att förlänga, både inom nuvarande kategori eller i en helt ny kategori. Om kunden känner 

till varumärket sedan tidigare så blir det också lättare att associera det med huvudvarumärket. 

Vi vet att kunden, i det här fallet Engelholm och Asp, känner till varumärket sedan tidigare, 

vilket då gör det lättare enligt Dall’Olmo Riley et al. (2015) att associera det med 

huvudvarumärket, som i det här fallet är Sollidens park och slott. Att Engelholm tror att 

idéträdgårdarna kommer att locka fler besökare visar på att Sollidens val att differentiera sig 

genom idéträdgårdar som evenemang verkar vara ett bra val, eftersom det då blir ett modernt 

inslag i parken. Hamilton et al. (2013) framhäver att en prisbild kan hjälpa till att sätta 

företaget på kartan, prisbilden är alltså kundens helhetsintryck av priset som företaget har. 

Kunden är ofta medveten om företaget associeras med ett högt pris eller lågt pris, vilket kan 

leda till att de även kan associera det med företagets kvalitet och kan göra att deras köpbeslut 

påverkas. Hallström anser att Sollidens slott har en viss kvalitetsstämpel över sig och att det 

erbjuder något extra. Om kunderna håller med Hallström om att Solliden har en viss 

kvalitetsstämpel så tror vi, precis som Hamilton et al. (2013), att det kan leda till att kunden 

känner ett större engagemang till att besöka Sollidens slott eftersom de vet att de får kvalitet 

för pengarna.  

 

Något som ett företag kan dra nytta av enligt Moulard et al. (2015) när de ska differentiera 

sig, är att använda sig av kända personer i varumärket. Leander anser att Kungafamiljen 

främst verkar locka de tyska turisterna, de svenska turisterna verkar inte vara lika intresserade. 
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Geismar däremot upplever att Kungafamiljen har en stor dragningskraft till att turisterna 

besöker just Sollidens slott. Även Johnson anser att Kungafamiljen har en dragningskraft till 

att turisterna vill besöka Sollidens slott. Kända personer, enligt Moulard et al. (2015), har stort 

inflytande och kunden kan associera varumärket med de personerna. Det är dock viktigt för 

företaget enligt författarna att ha i åtanke att både positiva och negativa konsekvenser kan 

uppstå, beroende på hur den kända personen agerar på sin fritid. Kunderna vill också uppleva 

en äkthet menar Moulard et al. (2015), med både de kända personerna och på historiska 

platser. Johnson förklarar att Sverige idag har ett kungadöme som gör att vi är kvar i en 

levande historia. Men att vi har en Kungafamilj som än idag brukar och bor i slottet, det är 

unikt och äkta menar Johnson på och gör att det blir en story kring det hela. Leander, Geismar 

och Johnson ser alla att Kungafamiljen har en positiv inverkan på varumärket och en 

dragningskraft till att turister vill besöka Sollidens slott. Med det sagt ser vi vilken påverkan 

en känd person kan ha på varumärket. Att det går att skapa en hel upplevelse runt en känd 

person är något som Solliden är ett exempel på. Dock så har den vackra parken också en del i 

det hela. Men att det går att koppla Kungafamiljen till den svenska historien visar bara att 

upplevelsen blir äkta för turisterna. 

4.4.2 Sollidens slotts konkurrenter på marknaden 

Schmitt (2003) framhäver att konkurrens inte handlar enbart om priset nu för tiden, utan han 

menar att upplevelserna har kommit att ta över priset. Enligt Schmitt (2003) finns det olika 

typer av konkurrenter. De direkta konkurrenterna är första typen och det är konkurrenter i den 

egna branschen med ungefär samma typ av upplevelse. Leander såg direkt Kalmar slott som 

en potentiell konkurrent till Sollidens slott, vilket även Hallström gjorde. Även Borgholms 

slott sågs som en möjlig konkurrent, men en mer osäker på grund av det nära avståndet till 

varandra och därmed möjligheten att besöka båda slotten. Engelholm tror att Ölands djurpark 

är mer lockande för barnfamiljer än Sollidens slott. Hallström tillägger också att 

konkurrenterna beror helt på målgrupperna. I de direkta konkurrenterna placerar Leander och 

Hallström Kalmar slott som en direkt konkurrent. Därmed kan vi utläsa att de främst tänker på 

slott när de tänker på konkurrenter i samma bransch. Konkurrenter utanför den egna 

branschen är den tredje typen och kan vara mycket inspirerande för företag att lära sig ifrån 

och ta med sig bra idéer och applicera på sitt eget företag. Geismar anser att Böda Sand är en 

konkurrent till Sollidens slott, eftersom hon inte tycker att Borgholm har något särskilt för 

övrigt att erbjuda. Även Johnson är inne på spåret att badstränder är Sollidens största 

konkurrenter. Förutom sol och bad så vet vi att Böda camping är som en egen by där det finns 
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mycket att göra, Solliden bör då lära hur Böda Sand arbetar med att få människor att stanna på 

platsen en längre tid. 

 

Paharia et al. (2014) menar att företagen inte ska försöka se konkurrensen som ett hot, utan 

snarare som att företag kan dra nytta av varandra. Hallström framhåller då att ett samarbete 

med övriga lite större besöksmål skulle kunna vara något att satsa på. Idag finns ett samarbete 

mellan Borgholms slott och Sollidens slott, där det går att köpa en biljett med inträde till de 

båda slotten, men Hallström menar att detta skulle kunna utvecklas och kanske även inkludera 

Eketorps borg på Öland. Johnson skulle även kunna tänka sig ett samarbete mellan Kalmar 

Slott och Sollidens slott, vilket då skulle kunna utformas som ett paket. Vi kan utifrån det här 

identifiera att många börjar se sina konkurrenter som samarbetspartners istället, vilket istället 

kan öppna dörrar snarare än att stänga dörrar. Schmitt (2003) menar också att det är viktigt att 

känna till sin målgrupp väl för att kunna vara konkurrenskraftiga. Leander framhäver att den 

främsta målgruppen som efterfrågar Öland är i åldersspannet mellan medelålders och uppåt. 

Detta styrker även Engelholm då hon anser att framförallt äldre människor och vuxna 

efterfrågar Sollidens slott. Eftersom den här målgruppen redan verkar känna till Solliden slott, 

så vore ett paketerbjudande med Kalmar slott och Eketorps borg något vi tror skulle locka 

barnfamiljer. Detta gör då att målgruppen utökas, då vi tror att ett slott där Kungafamiljen bor 

kan locka barn att vilja besöka Solliden.  

 

När det gäller konkurrenskraftig positionering menar Urde & Kock (2014) att det är bra om 

ett företag kan identifiera de kritiska resurser som finns för att kunna vara konkurrenskraftiga. 

Geismar upplever att turister i Växjö efterfrågar Kalmar slott mer än Sollidens slott, de verkar 

också ha bättre kunskap om vad Kalmar slott erbjuder än vad Sollidens slott erbjuder sina 

besökare. Kalmar slott är populärt bland besökarna för att de vet vad det finns för aktiviteter 

där. Engelholm säger att de brukar rekommendera turisterna att åka över till Kalmar och 

shoppa när det regnar en dag, eller så rekommenderas turisterna att göra ett besök på Kalmar 

Länsmuseum och Kalmar slott. Geismar upplever också att shoppingen i Kalmar är populärt 

hos turisterna när det regnar, samt glasriket. Vi kan här identifiera shoppingen i Kalmar, 

Länsmuseumet och Kalmar slott som konkurrenter till Solliden, samt att turister i Växjö vet 

mer om Kalmar Slott än vad de vet om Sollidens slott.  Troligtvis är detta för att Kalmar slott 

har marknadsfört sig, samt att det var utgångspunkten för sommarlovsmorgon för barn, vilket 

troligtvis har gjort det mer känt.  
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Schmitt (2013) menar slutligen att om kunden är nöjd, så kan den ofta stanna kvar hos 

företaget och bli en lojal kund särskilt om företaget satsar på att erbjuda kraftfulla och 

övertygande upplevelser. Asp tror att ett kraftfullt erbjudande skulle vara att använda sig av 

färjan som går mellan Byxelkrok på Öland och Oskarshamn. När det exempelvis är ett 

evenemang på Solliden kan kunden i samband med det sedan ta färjan över till Oskarshamn 

för att uppleva något där. Vi kan här utläsa att genom att använda oväntade paketlösningar 

med något som kunden anser vara kronan på verket, så skulle kunden förmodligen bli 

övertygad av en kraftfull upplevelse som en färja mellan Oskarshamn och Öland. Dock kan vi 

utläsa att det är viktigt med samarbete mellan olika kommuner, eftersom olika personer med 

olika upplevelser har sina egna tips och guldkorn som de vill göra. Med ett sådant här 

samarbete så skulle Solliden mot all förmodan kunna göra upplevelser bättre än sina 

konkurrenter, om de nu väljer att se de som konkurrenter.  
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5. Slutdiskussion

I detta avslutande kapitel presenteras vår slutdiskussion, där vi kommer att besvara vår 

forskningsfråga samt våra tre delsyften. Kapitlet börjar med en presentation om de tendenser 

som vi identifierat genom analysarbetets gång. Därefter presenteras sedan en inledande text 

där syftet och forskningsfrågan för uppsatsen tas upp igen, för att det ska bli lättare för 

läsaren att kunna återkoppla till dem. Vidare besvarar vi våra tre delsyften och vår 

forskningsfråga. Avslutningsvis presenteras våra egna tankar kring den slutliga uppsatsen.

5.1 Tendenser 

Vid utformningen av analysen så identifierade vi vissa mönster, så kallade tendenser i det 

empiriska materialet. Dessa tendenser tycker vi är intressanta både för uppsatsen och vår 

uppdragsgivare, Anna Schibli verksamhetschef för turism på Sollidens slott. Vi är medvetna 

om att vid en kvalitativ studie, så bör det inte generaliseras vid slutsatser. Vi vill därför 

påpeka att vi inte ämnar generalisera några slutsatser med dessa tendenser. Syftet med 

tendenserna är istället att presentera de mönster som vi kunnat identifiera under arbetet med 

analysen. De tendenser vi har identifierat är följande;  

 

• Samtliga respondenter från turistbyråer som vi har intervjuat anser att de inte känner 

till Sollidens slotts varumärke fullt ut. De påpekar alla att de har en relativt osäker bild 

av vad som ingår i deras varumärke/koncept, trots att vissa av respondenterna ändå har 

besökt Sollidens slott vid något tillfälle.   

• En annan tendens som vi har identifierat är att samtliga respondenter upplever 

Sollidens slott som ett unikt och speciellt besöksmål. Vi har då kunnat identifiera att 

en anledning till att samtliga finner det unikt, är för att det är Kungafamiljens privata 

sommarresidens.  

• Ytterligare en tendens vi har identifierat är att samtliga turistbyråer utanför Öland 

varken får så mycket förfrågningar om Sollidens slott eller har tillräckligt med 

kunskap om Sollidens slott. Det mönster som vi därmed har funnit är att de flesta 

nämner enbart Sollidens park och Kaffetorpet för sina turister, eftersom de inte har 

vetskap om hela konceptet.  
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5.2 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 

Denna uppsats utformades på grund av att vi fick ett uppdrag från Sollidens slott att ta reda på 

vilken bild lokala och regionala turistbyråer har av Sollidens slott. Anledningen till att det 

blev att intervjua turistbyråer var för att vi, tillsammans med vår uppdragsgivare, ville att 

respondenterna skulle ha personlig kontakt med turisterna. Bakgrunden till uppdraget var att 

utreda om turistbyråerna var tillräckligt informerade om Sollidens slott och vad deras 

varumärke och koncept består av. Det var utifrån dessa funderingar som vårt syfte för 

uppsatsen formades;  

 

Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur turistbyråer på den lokala 

och regionala marknaden uppfattar Sollidens slott. Detta ska studeras genom att analysera 

och utreda tre delsyften: 

• Hur Sollidens slotts varumärke upplevs av lokala och regionala turistbyråer 

• Vilken bild dessa turistbyråer har av Sollidens slott som besöksmål 

• Hur Sollidens slotts position ser ut på dessa marknader 

 

Uppsatsens forskningsfråga utformades sedan med syftet i åtanke och blev då följande;  

• Vilken image har Sollidens slott som varumärke?  

Vidare kommer vi att besvara delsyftena i tur och ordning, för att sedan avsluta med att 

besvara uppsatsens forskningsfråga.  

5.2.1 Besvarande av delsyfte 1 

• Hur Sollidens slotts varumärke upplevs av lokala och regionala turistbyråer. 

Utifrån analysen av teorin och empirin har vi fått en god kännedom kring varumärken och 

dess innebörd. Genom vår inledande intervju med Anna Schibli på Sollidens slott, så vet vi att 

deras varumärke och koncept önskas upplevas som att det alltid händer något på Sollidens 

slott för alla. Däremot har vi identifierat utifrån analysen att så inte är fallet idag, då de flesta 

respondenter inte har kännedom om vad Sollidens varumärke och koncept består av. Vi anser 

att detta beror på bristen av marknadsföring från Sollidens sida och att de inte förmedlat ut 

denna information tillräckligt effektivt till turisterna. Trots det så menar flera av 

respondenterna att Sollidens slott idag känns mer öppet och tillgängligt, än det tidigare gjort. 

Det kan bero på att Solliden ändå har utvecklat sitt koncept och försökt göra det mer 

tillgängligt genom till exempel fler evenemang.  

 



Charlotte Rosén 2FE73E 2015-05-27 
Susanna Stenborg 

	  
	  

61 

Vi kan också utläsa ur analysen att de flesta respondenterna ser Sollidens slotts som ett unikt 

och kvalitetsmässig varumärke. Vi tror att respondenternas bild av varumärket dels beror 

mycket på den starka kopplingen till Kungafamiljen och att det finns en viss mystik kring 

Sollidens slott. Även att det är det enda slottet i den bemärkelsen i närområdet, ser vi också 

som en bidragande faktor. Trots att respondenterna verkar ha en positiv bild av Sollidens slott, 

så råder det brist på förfrågningar från turisterna om det. Utifrån det har vi identifierat att även 

om Sollidens slotts varumärke upplevs som kvalitetsmässigt och unikt, så upplevs det ändå 

inte som särskilt prioriterat att besöka. Vi upplever att det snarare är en plats som turisterna 

”passar på” att besöka när de ändå är på Öland. Betydelsen av att finna det unika med sitt 

varumärke, upplever vi dock att Sollidens slott har förstått. Vi anser att de gynnas mycket av 

sin nära koppling till Kungafamiljen, eftersom utan Kungafamiljen skulle Solliden endast 

bestå av en park, som Schibli även uttryckte sig. Att nästan alla respondenter antydde att de 

flesta turister känner till att Sollidens slott är Kungafamiljens sommarresidens, tror vi kan 

bero på att Victoriafirandet hålls där på dagen. Det har då avslutningsvis framkommit ur 

analysen att det är viktigt för Sollidens slott att behålla sitt koncept om att det ska finnas något 

för alla, och att samtidigt det kulturella och historiska ska bevaras. Detta för att det stärker 

både varumärket och dess identitet, vilket framkommit från respondenternas svar på om hur 

deras bild av Sollidens varumärke är. 

5.2.2 Besvarande av delsyfte 2  

• Vilken bild lokala och regionala turistbyråer har av Sollidens slott som besöksmål 

Det har framkommit ur analysen att de turistbyråer som inte är placerade på Öland, har en 

ganska otydlig bild av vad Sollidens slott är. Respondenterna på Öland däremot antydde att 

för dem är bilden av Sollidens slott självklar, vilket visar på att imagen är mer tydlig på en 

lokal nivå, snarare än på en regional nivå. Att de flesta associerar Sollidens slott med 

Kungafamiljen gör att turisternas upplevelse av Solliden blir mer exklusivt. Att flera av 

respondenterna uttrycker att de även ser Sollidens slott som en mer öppen och tillgänglig plats 

idag, tror vi beror på att Schibli har utvecklat konceptet och öppnat upp fler delar av parken 

som ingen fått se tidigare. Även för imagens del så är det viktigt att Sollidens varumärke 

kommuniceras ut till kunderna på flera sätt och genom flera kanaler, eftersom vi tror att det 

skulle skapa en större igenkänning av varumärket bland turisterna och potentiella besökare. 

Ur analysen har det nämligen framkommit att det inte förekommer särskilt många 

förfrågningar kring Sollidens slott från turisterna, utifrån detta identifierar vi att Sollidens 

slotts image är relativt svag. Vi kan tydligt utläsa utifrån analysen att det behövs tydligare 
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information om det nya konceptet ut till turisterna. Det har dock också framkommit att främst 

de öländska respondenterna känner en större lojalitet gentemot Sollidens slott, troligtvis 

främst på grund av att det är belagt på Öland, vilket de då ser som väldigt unikt och speciellt. 

 

Vi kan utifrån analysen identifiera att Kungafamiljen spelar en väsentlig roll för Sollidens 

slotts image. Detta eftersom det tydligt kan utläsas att om Kungafamiljen befinner sig på 

Sollidens slott, så lockar det ännu fler turister. Kungafamiljen kan då sägas stärka Sollidens 

image och därmed besökarnas upplevelse. Vi anser också att de har en inverkan på kvaliteten 

på varumärket och att imagen upplevs som mer positiv om de är närvarande när turisten 

besöker Sollidens slott. Att Kungafamiljen har en stark dragningskraft till att turisterna vill 

besöka Sollidens slott, håller vi med respondenterna om. Vi tror att de flesta som besöker 

Solliden har ett genuint intresse för Kungafamiljen eller för trädgårdar. Respondenternas bild 

av Sollidens slott kan därmed sammanfattas som att de ser det som speciellt och exklusivt, 

främst på grund av Kungafamiljen. Även att de idag upplever det som mer öppet visar på att 

imagen blivit mer positiv. Trots detta så framkommer det ändå ur analysen att imagen 

fortfarande är relativt obekant för en stor mängd människor, vilket kan bero på att turisterna 

ännu inte blivit medvetna om allt nytt som händer i parken på grund av dåligt förmedlande av 

information. Detta tyder då också på att det krävs mer och tydligare marknadsföring från 

Sollidens slott, för att turisterna ska uppmärksamma Solliden mer och därmed stärka dess 

image. 

5.2.3 Besvarande av delsyfte 3  

• Hur Sollidens slotts position ser ut på dessa marknader 

Utifrån vår analys har vi kommit fram till att Solliden slott har en unik position på marknaden 

med tanke på att de har det där lilla extra i form av Kungafamiljens närvaro på sommaren i 

kombination med en vacker park. Att det finns en slags mystik över Solliden gör att 

besökaren kan ha en positiv förväntan om de kommer att få se någon kunglighet under deras 

besök på Solliden eller inte. Trots att det kommit fram i analysen att Solliden har en unik 

position, så har det däremot visat sig att de inte har en stark position på marknaden. Det har vi 

kommit fram till genom att vi sett att respondenterna inte har uppfattat att Sollidens slott har 

marknadsfört sig något nämnvärt. Däremot har turistbyrån på Öland uppfattat att de 

marknadsför sig till viss del, men då gällande ett visst evenemang, annars har de inte heller 

sett någon marknadsföring. Att de har lagt märke till detta evenemang tror vi främst kan bero 
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på det är i huvudsak Öland som anordnar detta evenemanget. Detta tror vi gör att de som 

arbetar på turistbyrån blir mer intresserade av vad som händer just dessa dagar på Öland. 

 

Schibli säger att hon vill att besökarna ska stanna länge på platsen och att det nu finns så mer 

att göra väl på plats för alla, dock har det framkommit i analysen att informationen inte har 

nått besökarna. Med det kan vi se att Solliden inte har lyckats skära igenom det brus som 

finns på marknaden och därmed sa har de inte lyckats att positionera sig på ett 

tillfredsställande sätt. En anledning tror vi kan vara att Schibli endast arbetat på Solliden i tre 

år. Personen som hade hennes tjänst innan har inte arbetat med marknadsföring, och det som 

vi har lärt oss genom att skriva den här uppsatsen är att det krävs tålamod och bra planering 

för att kunna positionera sig på ett tillfredsställande sätt. Om Solliden bara fortsätter att 

marknadsföra sig och sina evenemang, så kommer de med tiden troligtvis kunna positionera 

sig så att de skär igenom bruset av andra varumärken. För det framkommer trots allt att 

Solliden är ett unikt besöksmål, det finns många slott i Sverige men bara några få där faktiskt 

Kungafamiljen tillbringar stora delar av sin tid. I analysen framkom det att Kalmar slott och 

Borgholms slott ses som Sollidens största konkurrenter. De har också det historiska värdet att 

spela på, men Solliden har något som inte de har och det är Kungafamiljen.  

5.2.4 Besvarande av forskningsfrågan 

• Vilken image har Sollidens slott som varumärke? 

I början av uppsatsen så tänkte vi att Sollidens slott vet väl de flesta vad det är, samt att 

många besöker Solliden när de är på Öland. Under uppsatsens gång så har det visat sig att vi 

hade fel, nästan så vi blev förvånade över vad respondenterna faktiskt svarade. Vi tror att 

Sollidens slott för det mesta har levt på att de är ett slott med Kunglig glans, vilket de har trott 

ska locka besökare utan att behöva marknadsföra sig. Det är först de senaste åren besökarna 

har känt att Solliden är mer öppet och tillgängligt, vilket vi tror att Anna Schibli har en stor 

del utav. Besökaren har därmed fått en annorlunda upplevelse sen Schibli började arbeta på 

Solliden för tre år sedan. Det har påverkat deras bild av Solliden som öppet och positivt 

istället för något tillslutet där vem som helst inte är välkommen. Det som har framkommit i 

analysen är att besökarna inte är medvetna om det nya koncepten som har uppkommit. Men vi 

tror att det tar lång tid att arbeta om ett varumärkes image som ändå har varit rätt starkt och 

bestående i flera år. Det är ingen av respondenterna som upplever att Solliden har 

marknadsfört sig, vilket Solliden har gjort. Anledningen till det skulle kunna vara att 

respondenterna har en viss bild av Sollidens slott, som är svår att arbeta bort. Det kan göra att 
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när de har sett en annons så kanske de omedvetet inte reagerar på annonsen för att de inte har 

känt att Solliden har varit särskilt öppet under tidigare år. 

 

Vi kan som sagt se att besökarna sakta men säkert börjar förändra sin image till varumärket 

till det positiva. Det som är till Sollidens fördel är att det uppfattas som en unik plats trots att 

deras position på marknaden är svag. Det har framkommit att de respondenter som arbetar på 

turistbyråer som ligger nära Solliden, värderar Solliden högt. Trots att de inte kan deras fulla 

koncept rent av, så ser de Sollidens slott som en ambassadör för Öland. I det här ser vi dock 

ett problem vilket är att de upplever Sollidens slott som en ambassadör men de vet själva inte 

om vad Sollidens varumärke står för. Hur ska Solliden kunna vara en ambassadör om de som 

arbetar på turistbyråer inte kan berätta om Solliden på ett bra sätt som lockar dit turisterna. 

När det handlar om just Öland och Kalmar så borde ordet samarbete vara ett nyckelord, det 

kan dock bli lättare sagt än gjort då det krävs oerhört mycket energi från varje företag till att 

starta upp ett så stort projekt. Skulle de då vara villiga att lägga ner så pass mycket energi så 

skulle troligtvis Öland och Kalmar kunna attrahera betydligt fler besökare.  

 

5.3 Avslutande tankar 

Utifrån analysen och slutdiskussionen har det framkommit att Sollidens slott har ett väldigt 

unik varumärke och image, men att på grund av att informationen är bristande ut till 

turisterna, så är det allt för många som inte känner till det. Detta ger då Sollidens slott en 

relativt svag position på marknaden. Vi har då kommit fram till att det är tydligt att det behövs 

mer marknadsföring från Sollidens slott och kanske även effektivare marknadsföring. Utifrån 

analysen kan vi utläsa att flera respondenter skulle uppskatta utskick via mejlen med 

information från Solliden, för att då lättare kunna hänvisa sina turister till olika evenemang 

och övriga aktiviteter som sker på Solliden. Även att bjuda in olika turistbyråer i närområdet 

på ett studiebesök, tror vi också skulle gynna Solliden slott. Detta eftersom personalen på 

turistbyråerna därmed skulle kunna ge mer detaljrik information till sina turister. Om 

Sollidens slott skulle genomföra dessa förslag, så tror vi att de skulle uppleva en förändring i 

antal besökare och att det även skulle stärka både deras varumärke och dess image.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

• Vad jobbar du som?  

• Kan ni berätta lite om er verksamhet och vad ditt arbete innebär.  

 

Sollidens slott 

1. Hur upplever du varumärket Sollidens slott? 

• Vad står ert varumärke för? 

• Vad har ni för värdegrund/värderingar? 

2. Vad har du för bild av Sollidens slott/ Hur ser du på deras image?  

3. Känner du till vad som ingår i deras varumärke/koncept? 

• Hur gör ni för att utveckla er image/varumärke?  

• Hur har ni utvecklat/förnyat er den senaste tiden?  

• Har ni planer på att utveckla/förnya något den närmsta tiden?  

4. Har ni upplevt att Sollidens slott har marknadsfört sig, tycker du det behövs? 

• Hur kommunicerar ni med turisterna/kunderna?  

• Hur förmedlar ni ut information?  

5. Vad skulle få dig att vilja åka dit och besöka Solliden?  

• Hur differentierar/särskiljer ni er från övriga besöksmål?  

6. Ser du Sollidens slott som ett besöksmål i mängden eller som ett unikt 

besöksmål?  

7. Vilka tror du är Sollidens konkurrenter?  

8. Har ni någon koppling/samarbete till Sollidens slott?  

• Om ja, på vilket sätt?  

• Om nej, skulle ni vilja ha det?  

9. Skulle du se ett samarbete med Solliden som positivt eller negativt?  

 

Turisternas efterfrågan 

1. Märker ni av att turister efterfrågar Sollidens slott?  



Charlotte Rosén 2FE73E 2015-05-27 
Susanna Stenborg 

	  
	  

72 

• Vilken målgrupp är det i så fall som efterfrågar Sollidens slott, är det kultur/natur 

intresserade främst och vilken ålder?  

• Vad efterfrågar turisterna främst på Öland? Rekommenderar ni Sollidens slott för 

dem? 

2. Anser du att turisterna har tillräckligt med kunskap om vad Sollidens slott är?  

• Anser ni själva att ni har tillräckligt med kunskap om Sollidens slott? 

• Om inte, vad skulle ni vilja veta mer om?  

• Hur skulle ni vilja få reda på den informationen? 

3. Upplever du att Kungafamiljen har en dragningskraft till att turisterna vill besöka Solliden?  

• Är turisterna medvetna om att det är Kungafamiljens privata sommarbostad? 

• Hur gör ni för att locka fler turister till Sollidens slott?  

4. Vad märker ni att turisterna efterfrågar mest, sevärdheter eller badställen? 

5. Vad upplever du att turisterna vill göra en regnig dag/vad efterfrågar de då? 

 


