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Sammanfattning 
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Studieobjekt   ICEBAR BY ICEHOTEL 

Problemformulering Hur förmedlas tjänstevarumärket ICEHOTEL 
genom experience rooms inom en 
franchisekontext? 

Syfte Pröva teorier om experience room och internt 
varumärkesbyggande på ICEBAR BY ICEHOTEL 
för att undersöka hur franchisegivaren 
ICEHOTEL arbetar med varumärkesbyggande i 
en franchisekontext. 

Slutsatser Detta arbete undersöker hur materiella och 
immateriella ledtrådar används till att förmedla 
ett internationellt tjänstevarumärke i en 
franchisekontext. Studien konstaterar att 
konceptet ICEBAR BY ICEHOTEL uppfyller 
designdimensionerna för ett experience room, 
dock är den otydliga kopplingen till ICEHOTEL 
avgörande för att konceptet inte kan anses 
utgöra en PSE. Det interna varumärkesarbetet 
sammanfattas i fem kategorier; dokument, 
materiella ledtrådar, personer och aktiviteter 
med anknytning till ICEHOTEL samt 
storytelling. Det framgår också att 
franchisegivarens organisationskultur präglas 
av en stark entreprenörsanda vilken bidragit till 
att varumärkeskonceptet inte bedrivits som en 
traditionell franchise. Härigenom får  
franchisetagarnas organisationer stort 
genomslag i exempelvis rekryteringsfrågor. 
Studien ger också ett bidrag till diskussionen 
kring skillnader mellan tjänster och upplevelser 
genom att använda begreppet experience brand 
som en beskrivning av det studerade 
varumärket.  
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”The experiences we have affect who we are, what we can accomplish, and where we 
are going, and we will increasingly ask companies to stage experiences that change us” 

 
B. Joseph Pine II & James H. Gilmore (1999) 
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Begreppsförklaring 
 

Brand champion  
Medarbetare vars uppförande överensstämmer med varumärkesbudskapet. Motsatsen 
till brand sabouteurs.  

Employee buy-in 
När den anställde förlikar sig med och ”köper” varumärkets kärnvärden. 

Experience room  
Miljö i vilken tjänster kan testköras och upplevas före köp och konsumtion.  

Franschisegivare (FG) 
Ägaren av ett franchisekoncept som hyrs ut i utbyte mot ersättning. I denna studie 
benämns franchisegivarens anställda som franchisegivare eller FG. 

Franchisetagare (FT)  
Hyr en uppsättning rättigheter avseende varumärken, som utnyttjas vid återförsäljning 
av varor eller tillhandahållande av tjänster till slutanvändare. I detta arbete benämns 
även franchisetagarens representanter som franchisetagare eller FT. 

Kärnvärden 
Varumärkesvärderingar, brand values. 

Prepurchase service experience (PSE) 
Möjligheten att ”testköra” tjänster inom ramen för ett experience room. Syftet med 
dessa är att hjälpa kunderna att bedöma och utvärdera tjänstens kvalitet och i 
förlängningen underlätta kundens beslutsfattande.  

Servicescape 
Den miljö i vilken tjänstemötet äger rum. Fyller funktionen som förpackning, 
underlättar parternas aktiviteter och samspel i tjänstemiljön samt hjälper till att särskilja 
tjänsteerbjudandet från konkurrenter.    

Storytelling 
Att berätta eller berättande. Används inom företagsekonomi och marknadsföring för 
konceptualisering och uppbyggnad av hela eller delar av verksamheten kring en historia.  

Value in use, value in pre-use 
Värde kan skapas och upplevas inte bara vid den ordinarie tjänsteprocessen (value in 
use), utan kan också skapas inom ramen för en testkörning (value in pre-use) förutsatt 
att PSE:n har en ändamålsenlig design. 

Varumärke  
Resultatet av varumärkesutvecklingen; den faktiska image som formats i kundens 
tankar. 

Varumärkesidentitet 
Kundens syn på varumärkeskonceptet, så som är önskvärt från företagets sida. 

Varumärkesutveckling  
Den process i vilken varumärkesidentiteten och imagen skapas. 
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1. Inledning 

1.1 Att exportera en upplevelse  
”No one can recreate a place as unique as ICEHOTEL, but visiting an ICEBAR will 
momentarily teleport you to Jukkasjärvi in Swedish Lapland” (Icehotel, 2008-2009). 

Historien bakom ICEBAR började med att ICEHOTELs grundare, Yngve Bergqvist, 
skickade ut ett pressmeddelande med en bild av några flaskor Absolut Vodka tagna inne 
i baren på ishotellet i Jukkasjärvi. Bilderna innehöll många saker att titta på och 
förundras över och gensvaret överträffade alla Yngves förväntningar. Inom två veckor 
hade de uppseendeväckande bilderna publicerats hundratals gånger av press världen 
över och fångade bland annat Absolut Vodkas uppmärksamhet. När sprittillverkarens 
delegation besökt ishotellet i Jukkasjärvi fick Yngve Bergqvist frågan om företaget fick 
lov att sponsra ishotellets bar. ”Absolut”, var Yngves reaktion (Jonsson, Karlsson, & 
Emdén, 2002). 

Sedan 1994 då bilderna på de kylda Absolut Vodka-flaskorna cirkulerade i 
världspressen har isbarer öppnats och stängts, men världens första Absolut ICEBAR finns 
fortfarande kvar i ishotellet i Jukkasjärvi. Utöver den finns idag sex stycken 
franchisebarer under namnet ICEBAR BY ICEHOTEL (Icebar, 2008-2009) där fokus ligger 
på att förmedla atmosfären som återfinns på ICEHOTEL till olika platser runtom i världen 
(Porter, 2009, s. 85). Men hur går det egentligen till när en upplevelse, lika flyktig och 
förgänglig som isen på Torne älv, görs materiell och flyttbar i form av ett 
franchisekoncept? Och vad händer med tjänstevarumärket när det förmedlas av en 
franchisetagare på andra sidan jordklotet?  

Redan 1995 skrev Gummesson (1995a, s. 251) att det blivit dags att erkänna det 
tjänstesamhälle som uppstått och skifta från varufokuserat till tjänstefokuserat 
paradigm. Under de efterföljande två decennierna har tjänsteekonomin vuxit fram som 
en utveckling av produktionsekonomin där relationer och tjänstekonkurrens blivit en del 
av verkligheten för allt fler företag. Men vilka är då skillnaderna mellan varor och 
tjänster? Grönroos (2002, s. 58) definition av en tjänst lyder: 

En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som vanligen, 
men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan med kund och servicepersonal och/eller fysiska 
resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör lösningar på kundens 
problem.  

I kölvattnet av tjänstesamhällets framväxt har ännu en källa till värde tillkommit, 
nämligen upplevelser (Pine & Gilmore, 1999, s. 2). Detta är ett resultat av att 
konsumenter inte längre nöjer sig med varor och tjänster, utan är beredda att betala och 
lämna sin vanliga omgivning i jakten på nya och utvecklande upplevelser (Pine & 
Gilmore, 1999, ss. 163-164). Till skillnad från tjänster där konsumenten ses som en 
klient, får konsumenten rollen som gäst vid köp av en upplevelse. Medan företaget som 
tillhandahåller en tjänst innehar rollen som leverantör, blir leverantören av en 
upplevelse istället en iscensättare (Pine & Gilmore, 1999, s. 6). Det värdskap som kan 
antas utspela sig inom ramen för denna upplevelse sätter kundens känsloliv i fokus – 
kunden är produkten (Pine & Gilmore, 1999, s. 163) – men det är upp till leverantören 
att arrangera en minnesvärd upplevelse. Vare sig vi väljer att kalla ICEBARs erbjudande 
för tjänst eller upplevelse är ingetdera påtagligt i samma utsträckning som en vara är. 
Tjänster är processer i form av olika aktiviteter snarare än varor (Grönroos, 2002, s. 59) 
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vilka sällan resulterar i att man blir ägare av något (Grönroos, 2002, s. 61). Upplevelser 
är också förgängliga; värdet som upplevelsen genererar består av minnen som individen 
bär med sig (Pine & Gilmore, 1999, ss. 12-13). Tjänsteföretagets anställda utgör både 
en tillgång och en utmaning vilket skapar en inbyggd sårbarhet inom företaget 
(Punjaisri & Wilson, 2007, s. 59) eftersom den mänskliga faktorns inverkan på 
tjänsteprocessen gör tjänster heterogena (Grönroos, 2002, s. 61) – ”samma” tjänst kan 
härigenom variera från en kund till en annan. Denna immateriella aspekt medför en rad 
utmaningar för såväl företag som konsument, menar Grönroos; köparen har svårt att 
utvärdera företagets erbjudanden och företaget står inför utmaningen att leverera en 
konsekvent kvalitet.  

Med anledning av detta har tjänstelitteraturen uppmanat företag till att göra sina 
erbjudanden mer påtagliga (Grönroos, 2002, s. 61). Inom traditionell marknadsföring 
har det länge talats om paketering av fysiska varor men på senare tid har motsvarande 
diskussion även förts kring paketeringen av tjänster (Mossberg, 2008, s. 43). Ett 
exempel på detta är begreppet servicescape som myntades 1992 av Mary Jo Bitner 
(1992, s. 67) och som använts för att illustrera tjänstemiljöns roll i 
tjänstemarknadsföring. Bitner menade att tjänstemiljön fyller samma funktion för 
tjänsteerbjudandet, som en förpackning gör för en vara, genom att tjänstens särskiljande 
egenskaper från konkurrerande erbjudanden signaleras. Tjänstemiljöns betydelse för 
varumärket har också uppmärksammats inom upplevelseindustrin, där förutom 
servicescape bland annat begreppet brandscape förekommit (Mossberg, 2008, s. 198). 
Utifrån teorierna om tjänstemiljöns roll har Evardsson, Enquist & Johnston (2005, s. 
151) skapat en vidareutveckling av servicescapes i form av begreppet experience room, 
i vilken tjänster kan testköras i form av prepurchase service experiences (PSE:s). 
Edvardsson, Enquist & Johnston (2010, s. 313) uppger att trots potentialen med 
utveckling av så kallade ”testkörningar” av tjänster där konsumentens köpbeslut 
underlättas, finns än så länge väldigt lite formell forskning kring experience rooms och 
deras effekt på förköpsbeteende. 

Tjänstevarumärket har beskrivits som en holistisk process i relationen mellan 
kundmedarbetare och konsument (de Chernatony & Dall'Olmo Riley, 2000, s. 148). Ur 
ett varumärkesperspektiv är tjänstemötet själva kärnan i varumärkesutvecklingen 
(Grönroos, 2002, s. 329) och detta möte mellan tjänsteleverantör och kund beskrivs ofta 
som ”sanningens ögonblick” (Gummesson, 1995b, ss. 75-77). Tjänstemötet utgörs av 
fyra interaktionsytor, där fallet ICEBAR kommer att illustreras utifrån två av dessa; den 
fysiska miljön samt interaktionen som uppstår mellan kunden och företagets 
representanter – i detta fall franchisetagarna. Grönroos (2002, s. 324) uppger att företag 
som lyckats skapa framgångsrika tjänstevarumärken har lärt sig att internalisera 
varumärkesrelationerna inom företaget. Brand management, varumärkesutveckling, 
inom tjänstesektorn har blivit alltmer vanligt under de senaste två decennierna, dock 
med varierande framgång (Mosley, 2007, s. 124; Wagner, Peters, & Schuckert, 2009, s. 
275) och varumärkesbyggande strategier som tidigare fokuserades externt har nu också 
börjat användas internt (Raj Devasagayam, Buff, Aurand, & Judson, 2010, ss. 210-211; 
Wagner et al, 2009, s. 275). Trots detta växande intresse för internt 
varumärkesbyggande är frågor kring det interna varumärkesbyggandets vad, hur och 
varför fortfarande obesvarade (Punjaisri, Wilson, & Evanschitzky, 2009, s. 562). Trots 
betydelsen av de anställdas roll i tjänstemötet och det faktum att målgruppen för internt 
varumärkesbyggande utgörs av företagets anställda och syftet är att marknadsföra 
varumärket internt, bygger forskningen hittills på ett lednings- eller konsultperspektiv 
(Punjaisri et al., 2009, s. 562) och endast ett fåtal studier har adresserat de anställdas syn 
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på internt varumärkesbyggande (Punjaisri, Wilson, & Evanschitzky, 2008, s. 407). Med 
anledning av detta kommer denna uppsats att fokusera på hur båda parterna av 
franchisesamarbetet – franchisegivarens och franschisetagarens representanter – 
upplever arbetet med varumärket ICEBAR BY ICEHOTEL.  

Att bygga varumärken med hjälp av franchise är inte unikt för ICEHOTEL. Under åren 
2007-2009 ökade antalet franchisevarumärken i Sverige med 83 procent och antalet 
anställda inom franchise nära nog fördubblades (European Franchise Federation, 2010). 
Inte heller är ICEHOTEL ensam aktör på sin marknad – under det gångna decenniet har 
den svenska turismen bidragit med en ökning av heltidsarbeten med närmare 30 
procent. Motsvarande siffra för ökningen av den totala sysselsättningen var fyra procent 
(Tillväxtverket, 2010). I Sverige omsatte turismen under år 2009 drygt 250 miljarder 
kronor och överskred det samlade exportvärdet för järn, stål och personbilar (Terpstra, 
2010, s. 5). Dessa två områden, franchise och turism, är med andra ord växande 
marknader med hård konkurrens. Trots denna utveckling av tjänsteekonomin under det 
senaste decenniet, och upplevelseindustrin i synnerhet, är studier på varumärkesarbete 
inom dessa områden eftersatt (de Chernatony, Cottam, & Segal-Horn, 2006, s. 820; 
Stephens Balakrishnan, 2009, s. 611; Moorthi, 2002, s. 259). Mer forskning har också 
efterfrågats rörande tillämpningar av varumärkesarbete med fokus på personal inom 
hotellsektorn (King & Grace, 2006, s. 69). I detta arbete kommer Grönroos (2002, s. 
321) definition av varumärke fungera som referenspunkt för studien av 
franchisekonceptet ICEBAR BY ICEHOTEL: 

Ett varumärke skapas i en ständigt pågående varumärkesrelation där kunden utvecklar en 
särskiljande bild av en fysisk vara, tjänst eller lösning som omfattar varor, tjänster, information 
och andra element, baserad på alla de kontakter med varumärket som kunden får.  

Utifrån denna definition väcks bland annat frågan hur varumärkesutvecklingen i 
ICEBAR-konceptets fall påverkas av den intermediär som franchisetagaren utgör? Och 
hur säkerställs att den särskiljande varumärkesbilden som ska förmedlas genom 
franchisetagarna, är förenlig med den som franchisegivaren ICEHOTEL avser? Dessa 
frågor leder oss in på studiens problemformulering och syfte. 

1.2 Problemformulering 
 

Hur förmedlas tjänstevarumärket ICEHOTEL genom experience rooms inom en 
franchisekontext? 

1.3 Syfte 
 

Pröva teorier om experience room och internt varumärkesbyggande på ICEBAR BY 
ICEHOTEL (teoretiskt syfte), för att undersöka hur franchisegivaren ICEHOTEL arbetar 

med varumärkesbyggande i en franchisekontext (praktiskt syfte). 
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2. Metodansats 
Med anledning av studiens kvalitativa forskningsmetod kommer tillvägagångssättet för 
framtagning och tolkning av data utgöra en central fråga, varför metodbeskrivningen 
delats upp i två avsnitt. Teorikapitlet föregås av ett avsnitt som klarlägger vilken syn 
och förförståelse som format studien, varpå den praktiska metoden kommer först efter 
teorikapitlet.  

2.1 Förförståelse 
Förförståelsen spelar roll för forskarens egna upplevelser av det som studeras och är 
särskilt viktig inom vissa hermeneutiska inriktningar (Fejes & Thornberg, 2009, s. 64) 
eftersom forskarens livshistoria påverkar hur denne tolkar ett visst fenomen (ibid. s.71). 
I denna studie utgör tjänstevarumärken och franchise centrala teman där jag som 
författare besitter två helt olika kunskapsnivåer. Som Service Managementstuderande 
har jag en akademisk bakgrund av teoretiska såväl som empiriska studier av 
tjänsteföretag. Utbildningen har särskilt belyst relationsbyggande och kulturella 
aspekter av tjänstemarknadsföring enligt Christian Grönroos och den nordiska skolan, 
vilket i hög grad kan anses färga min förförståelse av varumärkesbyggnad samt mitt 
förhållningssätt till denna fallstudie. I samband med en tio veckor lång praktik fick jag 
även upp ögonen för destinationsutveckling och platsmarknadsföring och de 
psykologiska aspekterna av varumärkesarbete. Andra uppdrag vid sidan av studierna 
som innefattat marknadsföring medför att min förförståelse bygger både på praktisk och 
teoretisk kunskap om bland annat varumärkesutveckling, vilket påverkar denna studies 
utformning och tolkning. Franchise som affärsform och dess praktiska tillämpning utgör 
däremot okänd mark, vilket medfört att studiens teori- och empiriinsamling fungerat 
som en inlärningsprocess. Detta innebär att min förståelse för franchise begränsas till 
teoretisk erfarenhet som till stor del formats av kontakten med studiens informanter, 
vilket kommer att diskuteras mer ingående i det praktiska metodkapitlet. 

2.2 Forskningsansats 
Denna studie tillämpar ett deduktivt synsätt med induktiva inslag. Studiens deduktiva 
bas består i att pröva teorier om tjänstevarumärken och internt varumärkesbyggande 
empiriskt inom en franchisekontext. I enlighet med Bryman och Bells (2005, s. 23) 
beskrivning av den deduktiva processen kommer teorier, i detta fall om 
tjänstevarumärken och internt varumärkesbyggande, att styra datainsamlingen för att i 
efterhand återkopplas till de empiriska resultaten med eventuell revidering som följd. 
De teorier som rör experience rooms saknar bred empirisk förankring (Edvardsson et 
al., 2010, s. 313), samt är odokumenterade i uttalade franchisesammanhang vilket 
medför att teorier på detta område ännu återstår att utvecklas. Detta medför ett induktivt 
inslag, enligt Watt Boolsens (2007, s. 26) definition av induktiv metod, då empirin får 
tjäna som utgångspunkt för att formulera teoretiska slutsatser om tillämpningen av 
experience rooms och tjänstevarumärken i en franchisekontext.  

2.3 Kunskapssyn 
Studiens syfte kommer att besvaras genom att undersöka franchisetagares och 
franchisegivares upplevelser av varumärkesarbetet inom ramen för ett franchisekoncept. 
Här lämpar sig en hermeneutisk kunskapssyn bäst då studiens respondenter ses som 
sociala aktörer där tolkningen lägger stor vikt vid att förstå det studerade fenomenet ur 
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den intervjuades synvinkel (Bryman & Bell, 2005, s. 589). Kvale (2007, s. 49) hävdar 
att hermeneutiken är dubbelt relevant vid intervjuforskning, vilket är studiens 
insamlingsmetod. Hermeneutiken handlar i grunden om tolkning av texter och syftar till 
att finna en giltig och gemensam tolkning av meningen i en text. Genom att först 
uppmärksamma den dialog i vilken texten skapas och därefter diskutera 
tolkningsförfarandet av denna dialog, uppstår två tillfällen där forskaren eller författaren 
för en dialog med texten. Utifrån Radnitzkys (1970) analys av den hermeneutiska 
cirkeln återger Kvale (2007, ss. 50-53) sju principer för hermeneutisk tolkning. Dessa 
principer medför bland annat att forskarens förmåga att lyssna blir en central fråga vid 
intervjuforskning (Kvale, 2007, s. 126). En utsaga kan innehålla flera 
meningshorisonter och den hermeneutiska forskaren måste hela tiden vara öppen inför 
nya tolkningar som kan uppenbara sig ur datamaterialet under växlingen mellan textens 
delar och helheten. Vid intervjuanalys som är fallet i denna studie, innebär detta att 
deltolkningarna prövas mot helheten (ibid., s. 51). Den kreativitet som den 
hermeneutiska tolkningen lämnar utrymme för enligt Kvale (2007, s. 52) kombinerat 
med forskaren som en del av kunskapskonstruktionen inom kvalitativ forskning 
(Bryman & Bell, 2005, s. 550) medför också en utmaning i denna studie. Som uttolkare 
krävs här en finkänslighet vid tolkningen av informanternas synvinkel och uttolkarens 
egen kreativitet. Här krävs en förståelse för förutsättningarna från uttolkarens sida 
eftersom det, som Kvale (2007, s. 52) påpekar, inte finns någon förutsättningslös 
tolkning av en text. Detta medför att forskaren, i egenskap av observatör och författare, 
bör ha en medvetenhet om de konsekvenser som dennes beslut får för studien (Bryman 
& Bell, 2005, s. 550). 

2.4 Studiens perspektiv 
Det första initiativet till att studera det aktuella fallet såväl som studiens slutgiltiga 
fokus är beslut som är tagna av författaren själv. Dock har det under arbetets gång 
funnits en dialog med studiens nyckelinformant, vilket inte minst berättigats av att 
studien har ett praktiskt delsyfte. Detta medför att studien kan sägas anta ett 
organisationsperspektiv, där fokus ligger på den interna kommunikationen mellan två 
parter i en franchisekontext. Genom studiens hermeneutiska tolkningssätt ligger fokus 
på den enskilde medarbetarens upplevelser vilket bidrar till att ge en mångfacetterad 
inblick i organisationens arbete. Förhoppningen är att studien ska bidra med att belysa 
frågor som inte kunnat komma fram utan hjälpen av en utomstående.  

2.5 Teorival 
I denna studie har den teoretiska referensramen sin utgångspunkt i tre vetenskapliga 
artiklar: 

Bo Edvardsson, Bo Enquist och Robert Johnston (2005): Cocreating Customer Value 
Through Hyperreality in the Prepurchase Service Experience. 

Bo Edvardsson, Bo Enquist och Robert Johnston (2010): Design dimensions of 
experience rooms for service test drives: Case studies in several service contexts. 

Leslie de Chernatony, Susan Cottam och Susan Segal-Horn (2006): Communicating 
Services Brands’ Values Internally and Externally.  

Då experience rooms är ett nytt begrepp instiftat av Edvardsson et al (2005) föll det sig 
naturligt att använda de två artiklar som författarna producerat i ämnet. Beträffande 
internt varumärkesarbete begränsades urvalskriterierna till att omfatta artiklar med 
inriktning mot tjänstevarumärken. Detta resulterade i de Chernatony, Cottam och Segal-
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Horn artikel från 2006 som använts som utgångspunkt för diskussionen om internt 
varumärkesarbete och kompletterats med andra artiklar på området.  De Chernatony et 
als artikel behandlar i likhet med denna studie hur anställda informeras om varumärkets 
kärnvärden, samtidigt som den även omfattar ett kundperspektiv vilket är i linje med det 
relationsperspektiv och holistiska syn på varumärkesprocessen som denna studie 
antagit. Eftersom tjänstevarumärken är något som vuxit fram under det senaste 
decenniet, är litteraturutbudet inom ämnesområdet begränsat. Därför har i första hand 
vetenskapliga peer reviewed artiklar använts för att skapa en bild av det nuvarande 
kunskapsläget. Dessa har hämtats med hjälp av EBSCO Host via Umeå 
universitetsbiblioteks hemsida. Det begränsade utbudet av litteratur har också inneburit 
att några generaliseringar av teorier gjorts för att passa ramen för denna studie. 
Exempelvis har artiklar om tjänstevarumärken inom finanssektorn använts eftersom 
kundens upplevda risk eller osäkerhet inför finansiella tjänster i denna studie jämförts 
med osäkerheten inför köp av semesterresor. Denna studie kommer också utgå från 
studier av kundmedarbetare och företagsledning, för att dra slutsatser om 
franchisetagare och franchisegivare. Överförbarheten här kan diskuteras, bland annat 
eftersom den direkta kundinteraktionen inte alltid återfinns bland alla franchisetagarnas 
representanter. Dessa generaliseringar är dock ett medvetet och genom syftet berättigat 
val, eftersom studiens mål är att bidra till de kunskapsluckor som finns beträffande 
experience rooms och tjänstevarumärken inom en franchisekontext. Det finns också ett 
behov av empiriska studier på varumärkesbyggande inom upplevelseindustrin, där båda 
parter i ett franchisesamarbete undersöks. 

Studiens teoretiska referensram illustreras nedan i figur 1. I det kommande teorikapitlet 
behandlas franchise och experience rooms inom ramen för tjänstevarumärken. Dessa två 
områden kommer därefter att utgöra bakgrunden till diskussionen om internt 
varumärkesarbete och dess tillämpning i franchisekonceptet ICEBAR BY ICEHOTEL.  

 

Figur 1. Arbetets teoretiska referensram 
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2.6 Källkritik 
Som figuren i föregående avsnitt visar, studeras fallet ICEBAR BY ICEHOTEL utifrån tre 
begrepp – franchise, experience room och internt varumärkesarbete vilka knyts ihop av 
diskussionen kring tjänstevarumärken. Låt oss i tur och ordning gå igenom kritiken av 
de källor som använts till respektive begrepp. En förteckning över använda sökord och 
träffar finns bifogat i appendix.  

Eftersom franchise här inte studeras som ett isolerat fenomen utan som en påverkande 
faktor i varumärkesutveckling, har böcker skrivna av franchisekonsulter använts som 
uppslagsböcker för att beskriva affärsformen. Detta har resulterat i en rad påståenden 
om franchise som kan anses som allmänt vedertagna. Denna information har 
kompletterats genom sökning av vetenskapliga artiklar vilka undersökt franchise utifrån 
ett tjänste- eller upplevelseperspektiv, vilka använts i arbetets övriga delar. 

De två teoriområden som studien vilar på – experience room och internt 
varumärkesbyggande – har båda någon form av empirisk förankring sedan tidigare och 
bygger i många fall på faktorer som undersökts i andra empiriska sammanhang. 
Edvardsson et als (2005, s. 159) teori om experience room är också tillämplig inom 
turismbranschen enligt författarna själva. Detta medför att vilket medför att teorierna är 
avsedda för förhållanden liknande det som denna fallstudie avser att undersöka. 
Fallstudier på tjänstedesign har tidigare genomförts av bland andra Zomerdijk & Voss 
(2010) där författarna funnit kriterier för tjänstedesign som i många avseenden 
påminner om Edvardsson et als (2010) resultat. Den väsentliga skillnaden är att 
Zomerdijk & Voss’ undersökning antar ett kundperspektiv, medan detta arbete belyser 
tjänsteleverantörernas perspektiv inom ramen för ett franchisekoncept. 

Som tidigare påpekats är forskningen på tjänstevarumärken, experience rooms och 
franchise i förhållande till varandra begränsad, vilket gör frågan om artiklarnas 
generaliserbarhet för denna studie högst aktuell. För att läsaren ska ges möjlighet att 
självständigt ta ställning till deras relevans har ambitionen varit att ange vad källans 
ursprungliga studie baserats på (intressenter, bransch etcetera). Rörande valet av 
studiens tredje artikel om internt varumärkesbyggande är en av medförfattarna, Leslie 
de Chernatony, vanligt förekommande inom tjänstelitteraturen. Som läsaren kommer att 
märka förekommer de Chernatony också flitigt i studiens övriga källhänvisningar. Detta 
är en konsekvens av studiens övergripande fokus på tjänstevarumärken, i kombination 
med ett begränsat utbud av publikationer där de Chernatony ofta figurerar. Dock består 
de Chernatonys medförfattare till dessa artiklar av en rad olika forskare, vilket i denna 
studie anses bidra till en pålitlig och nyanserad syn på det område som avser 
undersökas. 
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3. Att förmedla ett tjänstevarumärke 
Detta arbete belyser två aspekter av ICEHOTEL och konceptet ICEBAR BY ICEHOTEL vilka 
är intressanta ur ett tjänstevarumärkesperspektiv.  Genom att tillämpa Edvardsson et als 
teori om experience rooms på fallet ICEBAR ämnar detta arbetet bidra med ett illustrativt 
exempel på hur tjänsters inneboende potential och utmaningar hanteras av ett 
internationellt tjänsteföretag. Sett till den franchisekontext i vilket detta sker, kommer 
det interna varumärkesarbetet att undersökas för att dra slutsatser om 
varumärkesutveckling i en franchisekontext.  

Teorikapitlet inleds med en kort presentation av begreppet franchise samt den definition 
av varumärke som är aktuell för denna studie. Som läsare är det viktigt att ha 
innebörden av dessa två nyckelbegrepp i bakhuvudet, när vi sedan går vidare till att 
diskutera dessa i förhållande till testkörning av tjänster. Utifrån Edvardsson et als teorier 
om experience room kommer vi att kunna dra vissa slutsatser, vilka utforskas vidare i 
avsnittet om internt varumärkesarbete. Om ICEHOTEL i formen av ett experience room 
kan sägas utgöra det materiella varumärkesbudskapet, handlar teorikapitlets sista del om 
hur det immateriella varumärkesbudskapet förmedlas internt inom franchisen.   

3.1 Introduktion till franchise  
Mellan åren 2007-2009 ökade antalet franchisevarumärken i Sverige med 83 procent 
enligt European Franchise Federation. Under samma period ökade antalet 
franchiseanställda från 50 000 till 102 000 (European Franchise Federation, 2010). 
Utvecklingen talar sitt tydliga språk; franchising finns snart i varje gathörn (Sagell & 
Carlsson, 2005, s. 10). 

Vad innebär då franchising? EG-definitionen av franchise lyder: 

En uppsättning rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd eller immateriella rättigheter 
avseende varumärken (…) upphovsrätter, know-how eller patent, som utnyttjas vid 
återförsäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster till slutanvändare” (Sagell & 
Carlsson, 2005, s. 15).  

Franchising förekommer i huvudsak i tre olika former, varav den så kallade business 
format franchising är den vanligast förekommande i Sverige. Denna innebär att någon 
som äger ett franchisekoncept (franchisegivaren) erbjuder andra (franchisetagaren) att i 
utbyte mot ersättning få tillämpa konceptet för egen affärsverksamhet (Fernlund & 
Ideström, 2009, ss. 15-16). Franchisetagarens åtagande beskrivs av Fernlund & 
Ideström (2009, s. 13) på följande sätt;  

Den som ska starta eget företag kan naturligtvis bygga upp sitt företag på vanligt vis, hitta sina 
egna lösningar och göra sina egna misstag. Eller så kan han eller hon hyra ett nyckelfärdigt och 
bevisat framgångsrikt affärskoncept där det finns instruktioner och löpande rådgivning för hur 
konceptet ska bedrivas.  

Sagell och Carlsson (2005, s. 17) sammanfattar de tre grundkomponenterna i 
franchising: 

I. Varumärket, vilken skapar kundlojalitet och efterfrågan 
II. Affärssystemet, som levererar och upprätthåller kundrelationen 
III. Stödet, som skapar möjligheten och kunnandet att hitta nya kunder och öka 

marknadsandelarna 
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Huruvida franchiseförhållandet består av två oberoende eller beroende parter råder det 
delade meningar om. Medan Pitt, Napoli och Van Der Merwe (2003, s. 414) uppger att 
det är fråga om ett ömsesidigt beroende där parterna har ett delat ansvar för varumärkets 
framgång, menar Sagell och Carlsson (2005, ss. 26-27) att nackdelarna med franchising 
mångt och mycket grundas på samarbetet mellan vad författarna definierar som två 
ömsesidigt oberoende parter. Ur franchisegivarens perspektiv kan det exempelvis röra 
sig om målkonflikter där franchisetagaren känner sig hotad av att franchisegivaren vill 
starta fler etableringar i franchisetagarens närhet, eller att franchisetagaren engagerar sig 
i aktiviteter som är omoraliska eller olagliga. Sagell och Carlsson uppmärksammar att 
varumärket riskerar att försvagas till följd av en försämrad kvalitetsnivå, om 
franchisetagaren ”tar genvägar” för att sänka sina kostnader. Dessa problem, menar 
författarna, kan bäst adresseras med hjälp av franchiseavtalet samt genom ”en löpande 
och öppen dialog mellan franchisegivaren och franchisetagaren”. Pitt et al (2003, ss. 
413-414) menar att vikten av feedback blir särskilt stor när det handlar om 
franchisevarumärken, eftersom organisationen har begränsad kontroll över hanteringen 
av dess varumärke(n). Författarna menar att det föreligger en utmaning, unik för alla 
franchiseföretag, genom följande faktum: 

I. Ansvaret för utveckling och skötsel av varumärket vilar på alla parter bundna av 
avtalet. 

II. Varken franchisegivaren eller franchisetagaren har total kontroll över 
varumärkesprocessen. 

Att franchisetagaren har en central roll i tjänstemötet framgår tydligt av 
franchiselitteraturen: ”Franchisetagaren ska handha hela slutkundrelationen inklusive 
reklamationer” (Fernlund & Ideström, 2009, s. 81), kursivering tillagt i efterhand. Detta 
ger upphov till potentiella fördelar såväl som utmaningar kring franchise som 
affärssystem, då varumärket och relationen till slutanvändaren vilar i franchisetagarens 
händer. Detta kommer att behandlas närmare i nästa avsnitt. 

3.2 Definition av varumärke 
Varumärkets betydelse har debatterats; Vissa har ifrågasatt varumärkets framtid (Pitt et 
al., 2003, s. 411), medan andra hävdar att varumärket är en nödvändighet i den nya 
tjänstebaserade ekonomin som ännu återstår att utforska för många företag (de 
Chernatony & Cottam, 2006, s. 612). 

Det finns olika definitioner av vad ett varumärke egentligen är. En vanligt 
förekommande tolkning är att varumärken utgör kluster av funktionella och emotionella 
kärnvärden (de Chernatony, Drury, & Segal-Horn, 2004, s. 73). Denna studie tar sitt 
teoretiska avstamp ur Grönroos syn på varumärken och deras uppbyggnad. Grönroos 
(2002, s. 321) definition av varumärke belyser relationens roll och det faktum att 
varumärket inte består av en utan flera kontaktytor:  

Ett varumärke skapas i en ständigt pågående varumärkesrelation där kunden utvecklar en 
särskiljande bild av en fysisk vara, tjänst eller lösning som omfattar varor, tjänster, information 
och andra element, baserad på alla de kontakter med varumärket som kunden får. 

Grönroos (2002, s. 317) diskuterar begreppen varumärke och varumärkesprofil utifrån 
ett kundrelationsperspektiv. Grönroos menar att den åtskillnad som ofta görs mellan 
varumärket, eller den varumärkesidentitet, som marknadsföraren försöker skapa och den 
varumärkesprofil som kunden uppfattar, skapar en felaktig bild om att varumärket kan 



	   10	  

existera utan kundens medverkan.  I själva verket är varumärket inget som först skapas 
och sedan upplevs utan kunderna. Varumärket skapas genom en rad varumärkesbudskap 
som kunden upplever vilka tillsammans formar en varumärkesprofil, även kallat 
varumärkets image eller kort och gott varumärke. Innebörden av begreppet 
varumärkesbyggande får härigenom en ny innebörd; marknadsföraren kan skapa 
gynnsamma förhållanden för varumärkesutvecklingen, men det är i själva verket kunden 
som bygger varumärket (Grönroos, 2002, ss. 315-318). Följande tre begrepp kommer att 
användas för att beskriva faserna i varumärkesprocessen och bygger på Grönroos (2002, 
s. 317) definitioner; Varumärkesidentitet, det koncept som företaget vill ska utgöra 
kundens syn på varumärket. Varumärkesutvecklingen är den process i vilken detta 
imageskapande sker, för att slutligen resultera i den faktiska image som formats i 
kundens tankar – varumärket.  

3.3 Tjänstevarumärket: Relationen i fokus 
Få forskare har inriktat sig på hur tjänstevarumärken skapas och ännu kvarstår många 
frågetecken inom detta forskningsområde (Grönroos, 2002, s. 323; Brady, Bourdeau, & 
Heskel, 2005, s. 407). Tidigare studier har inte lyckats ge en samstämmig bild av 
huruvida varumärkets betydelse förhåller sig mellan varor och tjänster. Enligt en studie 
av de Chernatony & Dall’Olmo (2000, s. 147) fyller varumärket samma funktion, 
oavsett om det rör sig om en produkt eller en tjänst. Författarna uppger att 
varumärkesstrategierna dock kan behöva justeras till följd av att de inneboende 
egenskaperna hos varor och tjänster skiljer sig åt. I en studie av Brady et al (2005, s. 
407) visar resultaten å andra sidan att detta förhållande inte kan styrkas men heller inte 
avfärdas. Enligt Brady et als studie spelar varumärket en större roll vid köp av varor än 
vid tjänster, men författarna påpekar att förhållandet mellan varumärket och olika nivåer 
av tjänsters påtaglighet förefaller mer komplicerat än vad som tidigare förväntats.  

I fråga om tjänster som livförsäkringar eller pensionsfonder försvåras konsumentens 
möjlighet att utvärdera tjänstekvaliteten och göra jämförelser med andra 
tjänsteerbjudanden, vilket i slutändan medför att konsumentens upplevda risk inför 
köpet ökar(de Chernatony & Dall'Olmo Riley, 2000, s. 141). Här spelar relationen 
mellan tjänsteleverantören och konsumenten en viktig roll i varumärkesutvecklingen 
(ibid.), eftersom det är själva tjänsteprocessen som utgör kärnan i tjänsteföretagets 
varumärkesutveckling (Grönroos, 2002, s. 329). Den varumärkesidentitet som här 
skapas utgör sedan en bas för relationsskapande, både internt och externt och blir ett 
medel för att uppnå differentiering och en konsekvent tjänsteleverans(de Chernatony & 
Dall'Olmo Riley, 2000, s. 137).  För att ett varumärke ska utvecklas resonerar de 
Chernatony et al (2004, s. 74) att det kan behövas små kontinuerliga justeringar från 
företagets sida för att varumärkets identitet ska överensstämma med samhällets 
utveckling och konsumenternas behov. Kapferer (2004, s. 113), å andra sidan, varnar 
för detta eftersom varumärket riskerar att tappa sin differentiering – de särskiljande 
associationer som utmärker varumärket – i jakten på konsumenternas acceptans. Det är 
farligt att ständigt försöka uppnå samhällets ”ideal”; istället är det upp till varje enskilt 
varumärke att skapa sina egna ideal.  

Tjänstevarumärket har beskrivits som en holistisk process (de Chernatony & Dall'Olmo 
Riley, 2000, s. 148). Detta då varumärket belyser den interna relationen mellan 
tjänsteföretaget och dess anställda vilken kommer till liv i den externa tjänsterelationen 
mellan kundmedarbetare och konsument; Varje kontaktyta förmedlar ett 
varumärkesbudskap till kunden (de Chernatony et al., 2006, s. 833). I förlängningen blir 
en utmärkt tjänsteupplevelse ett incitament för kunden att inleda ett långvarigt 
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förhållande med tjänsteleverantören och varumärket blir ett med företaget; ”This can be 
conceptualized in terms of a virtuous circle, whereby a strong 'brand as a company' 
identity permeates the organization and provides a relevant focus to both consumers and 
employees” (ibid.). I likhet med Gummesson (1995b, s. 22) menar Grönroos (2002, s. 
334) att marknadsföringsfunktionen är övergripande och innefattar företagets samtliga 
anställda.  Gummesson uppger att funktionen av marknadsföring är ett begrepp som 
sträcker sig vidare än marknads- och försäljningsavdelningen och talar om två typer av 
marknadsförare; marknadsförare på heltid och deltidsmarknadsförare. De förstnämnda 
arbetar på marknads- eller försäljningsavdelningen medan deltidsmarknadsförare utgörs 
av alla företagets övriga anställda, vilka oavsett arbetsuppgift påverkar relationen med 
kunderna. Detta synsätt har lett till att medarbetarna, i egenskap av deltagare i 
tjänsteprocessen, fått en central roll för varumärket. En orsak enligt Morhart et al (2009, 
s. 123) är kundmedarbetarens förmåga att förmänskliga tjänstevarumärket, vilket 
medför att konsumenten har lättare att skapa ett emotionellt band till varumärket. Denna 
process kan också stöttas med hjälp av planerad kommunikation om tjänsteprocessen 
inte skulle fungera som önskat (Grönroos, 2002, s. 329). I tjänstelitteraturen 
förekommer en rad olika benämningar på dessa kundmedarbetare; 
varumärkesambassadörer, brand champions eller brand evangelists för att nämna några 
(Wallace & de Chernatony, 2009, s. 83; Morhart et al., 2009, s. 123). En brand 
champion är en servicemedarbetare vars uppförande i tjänsteprocessen motsvarar och 
stöttar varumärkesbudskapet. Motsatsen till denne finns också i form av brand 
sabouteurs (Wallace & de Chernatony, 2009, s. 83). Grönroos (2002, s. 323) visar också 
på en annan viktig komponent i serviceprocessen; nämligen att denna inte stärker 
varumärket om den eftersträvade varumärkesidentiteten står i konflikt med företagets 
kultur. Detta ligger till grund för denna studies antagande att de interna processerna är 
centrala för att ICEHOTEL ska kunna leverera en konsekvent varumärkesbild genom 
franchisekonceptet ICEBAR BY ICEHOTEL. I Grönroos (2002, s. 351) beskrivning av 
servicesystemet utgör kunden en del av en, ur kundens synvinkel, integrerad process 
vilket medför att de olika funktionerna inom företaget, hos såväl franchisegivare som 
franchisetagare, måste vara samspelta.  

3.4 Att testköra en tjänst 
En avgörande skillnad mellan varor och tjänster är att tjänster ofta produceras och 
konsumeras i samma ögonblick (Grönroos, 2002, s. 59). Detta begränsar möjligheten att 
prova tjänsten innan köp (Evardsson, Enquist, & Johnston, 2005, s. 149) då en 
upplevelse av tjänsten per definition skulle innebära utnyttjande av den verkliga tjänsten 
(Edvardsson, Enquist, & Johnston, 2010, s. 312). Medan det är vanligt att konsumenten 
exempelvis provkör en bil eller inhandlar en hushållsapparat på öppet köp, är det relativt 
ovanligt att göra detsamma med tjänster. Dock har tjänsteföretag som erbjuder 
potentiella kunder att testköra sina erbjudanden ökat; skolor bjuder in till öppet hus, 
kostnadsfria konsultuppdrag för nya klienter och hemsidor med möjlighet att uppleva 
hotellrummen i 3D-miljö (ibid., ss. 312-313). 

Edvardsson et al kallar denna möjlighet att ”testköra” tjänster för prepurchase service 
experiences, hädanefter förkortat PSE. Syftet med dessa är att hjälpa kunderna att 
bedöma och utvärdera tjänstens kvalitet och i förlängningen underlätta kundens 
beslutsfattande (Evardsson, et al., 2005, s. 151). För att undersöka hur prepurchase 
service experiences tillämpas av tjänsteföretag, har författarna myntat begreppet 
experience room vilken utgör en vidareutveckling av Bitners servicescape (Evardsson et 
al., 2005, ss. 151-152). Redan 1992 förordade Mary Jo Bitner (1992, s. 67) 
tjänstemiljön som en viktig del i tjänsteföretagets marknadsföringsstrategi. Bitner 
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menade att tjänstemiljön fyllde tre viktiga funktioner, bland annat i rollen som 
möjliggörare (eller hinder) för konsumenter och personal att utföra sina aktiviteter. 
Genom att miljön förmedlade en bild av erbjudandet på liknande sätt som en 
förpackning gör för en produkt, fungerade servicescapet som signal om tjänstens 
målgrupp och som ett differentieringsmedel gentemot andra företag. Edvardsson et al 
(Evardsson et al., 2005, s. 152) betecknar experience room som en specifik form utav 
dynamiskt hyperrealistiskt servicescape. Författarnas konstruktion av experience room 
uppges vara tillämpligt både som ett verktyg för att marknadsföra, utforma och styra 
tjänster (Evardsson etal., 2005, s. 159).  Skillnaden mellan servicescape och experience 
room utgörs av att den mentala aspekten är inkluderad i Edvardsson et als definition av 
experience room (Edvardsson et al., 2010). Författarnas definition av hyperrealistiskt 
refererar till det faktum att upplevelsen består av en verklig aktivitet, är detta endast en 
simulering av tjänsten som testkörs. Pine och Gilmore (1999, ss. 36-37) påpekar: 
”There’s no such thing as an artificial experience. Every experience created within the 
individual is real, whether the stimuli be natural or simulated”.  

Kriterierna för ett experience room bygger på fem designdimensioner som fastslagits 
utifrån en litteraturgenomgång (Evardsson et al., 2005, s. 152). I en senare artikel där 
dessa fem designdimensioner prövats empiriskt, har modellen utökades med en sjätte 
dimension; interaktionen med anställda (Edvardsson et al., 2010). Den empiriska 
studien utfördes på tre typer av tjänster vilka av författarna klassificerades som 
”destination services” (Edvardsson et al., 2010, s. 315). Detta innebar att dessa 
upplevelser, till skillnad från rena transaktionsbaserade tjänster såsom en 
transporteringstjänst eller bilreparation, bestod utav en rad olika upplevelser och 
konsumenten uppehöll sig på samma ställe under en längre tid. Föremålet för studien 
utgjordes av en hemsida som marknadsförde en akademisk konferens, ett IKEA-varuhus 
samt ett öppet hus-event för en ekonomiutbildning.  

Nedan följer en sammanfattning av Edvardsson et als sex designdimensioner. Dessa 
kommer att utgöra underlag för en analys av ICEHOTEL i arbetets senare delar.  

Designdimension 1: Materiella artefakter (Physical artefacts) 

Består av produkter, symboler och fysiska ledtrådar samt infrastruktur som är 
nödvändig för att skapa de nödvändiga fysiska attributen som kännetecknar ett 
experience room, vilka kan vara av både direkt och indirekt natur med avseende på 
kundupplevelsen (Evardsson et al., 2005, ss. 152-153).  

Designdimension 2: Immateriella artefakter (Intangible artefacts) 

Immateriella artefakter är mentala bilder och teman vilka används till att utforma den 
önskade kundupplevelsen. Dessa direkta och indirekta immateriella artefacts formar 
även varumärkets rykte. Till immateriella artefacts kan exempelvis räknas 
företagsspecifika värderingar och normer eller uppförandekoder (Evardsson et al., 2005, 
s. 153). Dessa immateriella artefacts bidrar till att skapa en realistisk prepurchase 
service experience och hjälper människor att föreställa sig hur, i detta fall tjänsten, kan 
skapa värde och positiva upplevelser.   

Designdimension 3: Teknologi 

Enligt Edvardsson et al är teknikens förmåga att frammana kvalitet beroende av den 
sociala kontexten. Teknologi ingår i modellen på grund av sin förmåga att förändra och 
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påverka kundens roll som medproducent av upplevelser.  Detta knyter an till Grönroos 
definition av konsumenten som en resurs och en medproducent (Grönroos, 2002, s. 60) 
vilket ytterligare ökar betydelsen av olika kontaktytor, såsom teknologisk interaktion. 

Designdimension 4: Kundplacering (Customer placement) 

Customer placement, eller kundens placering, är en förutsättning för interaktion med 
andra kunder, produkter och den miljö i vilken tjänsteprocessen äger rum. Upplevelser 
är personliga och kan komma både inifrån och utifrån. I likhet med författarna 
(Evardsson et al., 2005, s. 153) behandlas endast yttre upplevelser inom ramen för 
denna studie. Detta eftersom denna studies fokus ligger på den stimuli som kan 
betraktas som en konsekvens av tjänsteleverantörens utformning av sin pre purchase 
experience och de yttre implikationer tjänsteleverantören kan åstadkomma med denna. 

Designdimension 5: Kundinvolvering (Customer involvement) 

Kundens delaktighet är ett resultat av interaktionen mellan person, stimuli och situation 
(ibid.). Inom litteraturen ligger fokus enligt tradition på samspelet med varor, medan 
Edvardsson et al använder detta inom ramen för tjänsteprocessen i samproduktionen av 
värde. 

Designdimension 6: Interaktion med anställda 

I den empiriska studien framkom att interaktionen med anställda utgjorde en nyckelroll 
för upplevelsen samt hade en stor inverkan på respondentens beslutsfattande. Många av 
respondenterna uppgav att denna interaktion uppfattades som den viktigaste drivkraften 
för upplevelsen och betydelsefull för beslutsfattandet (Edvardsson et al., 2010, s. 320). 
Liknande resultat har framkommit genom studier på vingårdar, där det visat sig att 
servicen ibland kan vara mer avgörande för köp än själva produkten (Fountain, Fish, & 
Charters, 2008). Trots implikationer på anställdas roll för kundrelationer och 
kundnöjdhet (Grönroos, 2002) är det inte alltid verkligheten överensstämmer med 
teorin. Mosley (2007, s. 123) menar att företag tenderat att fokusera mer på de 
funktionella aspekterna av tjänsteleveransen, än på interaktionen med kunden. 

3.5 Att utforma prepurchase service experiences 
Edvardsson et al (2010, s. 321) konstaterar att de ”testkörningar” som studerades i de 
aktuella casen innebar såväl ömsesidig nytta för både konsument och företag, liksom 
vissa begränsningar. Dessa fördelar och nackdelar kommer nu att diskuteras.  

3.5.1 Fördelar med PSE 
Konsumenterna i Edvardsson et als studie fick inom ramen för ett experience room 
möjlighet att utforska lösningar på sina behov i konsultation med personal och sina 
anhöriga. Besökarna erbjöds ett forum för att klargöra sina förväntningar samtidigt som 
de gavs tillfälle att interagera med andra besökare och anställda samtidigt som de fick 
känna av atmosfären och de erbjudanden som tjänsten innehöll. Edvardsson et al (2010, 
ss. 321-322) framhöll för konsumenten tre fördelar med ”testkörning” genom att dessa 
utgjorde en möjlighet att till viss del prova tjänsten utan att genomföra ett köp, samt att 
konsumentens förmåga att ta bättre underbyggda beslut vilket i sin tur minskade den 
upplevda risken med ett eventuellt köp. Även tilliten till organisationen ansågs öka till 
följd av detta.  

För tjänsteleverantören fann författarna fyra tydliga fördelar (Edvardsson et al., 2010, s. 
322). Först och främst gav testkörningen tjänsteleverantören möjlighet att förmedla en 



	   14	  

levande bild av tjänsteerbjudandets värde och därigenom ge konsumenten en mer tydlig 
och realistisk bild. Dessutom fanns två ekonomiska vinster; tillgång till användbar 
information om lämpliga marknadsföringsmetoder som man annars inte skulle fått, samt 
potentiellt ökad försäljning. 

3.5.2 Nackdelar med PSE 
Från konsumentens sida var den främsta nackdelen det faktum att PSE:n aldrig kan 
motsvara den riktiga tjänsten till fullo (Edvardsson et al., 2010, s. 322). Utifrån denna 
begränsning uppstår faran med att förmedla en upplevelse som för den riktiga tjänsten 
är missvisande, negativ eller skapar förväntningar på element som den riktiga tjänsten 
inte kan leva upp till (eller misslyckas med att inkludera vissa element). Även 
tidsaspekten med att utnyttja en PSE av mindre artificiell karaktär ansågs begränsa 
kundens access till PSE:n. Ur ett organisatoriskt perspektiv förstärker Edvardsson et al 
(2010, ss. 322-323) risken med att skapa en missvisande bild av det riktiga 
tjänsteerbjudandet. Avseende försäljning nämner författarna två saker; risken att 
potentiella kunder i själva verket avskräcks från att genomföra ett köp, eller det faktum 
att företaget lägger resurser på kunder som endast är intresserade av upplevelsen i sig 
och inte har några avsikter att betala för den riktiga tjänsten. 

3.6 Organisatorisk tillämpning av prepurchase service experiences  
I sin studie redovisar Edvardsson et al (2010, ss. 323-324) sju principer för utveckling 
och implementering av ”testkörningar”. Dessa presenteras kortfattat nedan. 

P1. Value in pre-use förutsätter en ändamålsenlig design 

Edvardsson et al (2010, s. 323) drar slutsatsen att så kallat value-in-use kan härledas 
innan en tjänst konsumeras – vad författarna väljer att kalla för value in pre-use. PSE:n 
kan härigenom ge kunden information om tjänsteupplevelsen – inom vissa ramar – 
förutsatt att utformingen av PSE:n tagit hänsyn till emotionella, beteendemässiga och 
funktionella aspekter. 

P2. Involvera andra 

Författarna upptäckte att potentiella kunder hade en tendens att vilja involvera sina 
närstående – kanske personer som ska delta i den verkliga tjänsteupplevelsen – i PSE:n i 
syfte att få en till åsikt inför köpbeslutet. Detta utgör ett gyllene tillfälle för 
tjänsteleverantören att skapa värde tillsammans med fler potentiella kunder och denna 
samverkan menar Edvardson et al att även tjänsteleverantören bör omsätta internt 
genom att involvera sina anställda i processen före köp och konsumtion. 

P3. Olika konsumenter uppmärksammar olika saker 

Olika individer lägger lägger märke till olika designdimensioner, enligt författarna. 
Detta innebär att PSE:n måste designas på sådant sätt att den rymmer flera varianter av 
aktiviteter och interaktionsmöjligheter för att fylla olika kundpreferenser, såväl 
materiella som immateriella dimensioner. Fastän Edvardsson et als studie visade att 
immateriella aspekter såsom varumärkesnamn, image och teman var mindre viktiga, bör 
dessa aspekter ändå vävas in i andra designdimensioner menar författarna.   

P4. Vikten av att skapa förtroende 

Enligt de studerade fallen bidrog PSE:n till att minska den upplevda risken och öka 
förtroendet i samtliga fall. PSE:n hade en avgörande roll i fråga om tjänster där behovet 
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av tilltro till tjänsteleverantören var hög. Författarna menar att fötroendet för 
tjänsteleverantören kan ökas genom interaktionen kunder emellan eller med hjälpsam 
personal, samt genom att utnyttja en betrodd varumärkesimage i form utav passande 
immateriella artefakter.  

P5. Flexibilitet inför olika preferenser och behov 

Utformningen av en PSE bör ta hänsyn till att kunderna har olika bakgrunder, 
kunskapsnivå, behov och önskemål. Designen måste vara flexibel nog att inrymma ett 
brett spektra av olika preferenser. Den respons som företaget får i utbyte av kunden kan 
sedan användas för att lära känna kunden ännu bättre och tjäna som underlag för 
utveckling av nya tjänster. 

P6. Designdimensionerna måste kontextualiseras 

Målet är att skapa en realistisk tjänsteupplevelse. Designen måste således utgå både 
utifrån vad konsumenten vill testa och hur denne vill genomföra detta, samtidigt som 
detta är kopplat till företagets affärsmodell och övergripande strategi. Edvardsson et al 
(Edvardsson et al., 2010, s. 321) påpekar här vikten av att förnya PSE:n med jämna 
mellanrum för att även återkommande kunder ska få uppleva något nytt.  

P7. Sträva efter att skapa realistiska förväntningar 

Varje testkörning innehåller ett mått av konstgjordhet, vilket måste tas i beaktning vid 
utformningen av PSE:n. Målet är att skapa en så verklighetstrogen och autentiskt 
testkörning som möjligt, inte att inge kunden falska förhoppningar. Författarna nämner 
dock att man inte ska slösa resurser på så kallade test-drive tourists, vilka använder 
PSE:n som ett mål i sig utan några planer på att köpa den verkliga tjänsten.  

Edvardsson et als studier av prepurchase service experiences och experience rooms har 
gett detta arbete två viktiga bidrag. Föregående avsnitt har belyst fenomenet experience 
rooms vilket möjliggjort en jämförelse med franchisekonceptet ICEHOTEL från vilken 
slutsatser för varumärkesbyggande kan dras. Vidare betonar Edvardsson et als studier 
interaktionens och personalens roll för tjänsteupplevelsen av ett experience room, vilket 
kan kopplas till tjänsteprocessen och varumärkesutvecklingen som en produkt av 
samverkan med konsumenten.  

Innan vi fortsätter in på teorikapitlets andra del, tar vi med oss följande lärdomar om 
experience rooms: 

I. Ett experience room består av såväl materiella dimensioner (symboler), som 
immateriella dimensioner (företagsspecifika värderingar) (Evardsson et al., 2005, ss. 
152-153). 

II. PSE:n underlättar konsumentens beslutsfattande genom att låta denne utvärdera och 
bedöma tjänsterbjudandet (Evardsson et al., 2005, s. 151). Ett av problemen med 
tillämpningen av experience rooms blir därför att PSE:n riskerar att förmedla en 
missvisande bild av den verkliga tjänsten (Edvardsson et al., 2010, s. 322).  

III. Utifrån ovanstående slutsatser och Edvardsson et als sjätte designdimension framgår 
att interaktionen med de anställda utgör en nyckelroll för tjänsteupplevelsen 
(Edvardsson et al., 2010, s. 320). 

Från teorikapitlets första del tar vi även med oss följande insikter om franchisetagaren: 
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I. Franchisetagaren har rättigheter att utnyttja varumärket vid tillhandahållande av 
tjänster till slutkund (Sagell & Carlsson, 2005, s. 15), vilken riskerar att försvagas 
beroende på franchisetagarens aktiviteter (ibid., ss. 26-27). 

II. Franchisetagaren handhar relationen med tjänstens slutanvändare (Sagell & Carlsson, 
2005, s. 15) vilket ger franchisetagaren en central roll för slutkundrelationen (Fernlund 
& Ideström, 2009, s. 81). Genom detta har franchisetagaren en nyckelroll för PSE:n, 
vilket i sin tur har inverkan på varumärkesbilden som når slutanvändaren. 

I arbetets tidigare delar har vi konstaterat att franchisetagaren innehar hela 
slutkundrelationen och är enligt avtal bunden till att ansvara för en del av varumärket. 
Sett till franchisetagarens roll i både tjänstemötet och varumärkesutvecklingen, uppstår 
frågan hur franchisetagaren görs medveten om varumärkets värderingar? Detta leder oss 
in på nästa del av teorikapitlet – den varumärkesbyggande processen inom företaget. 

3.7 Internt varumärkesbyggande 
Inom ramen för experience rooms förmedlas varumärkesbudskapet och 
tjänsteerbjudandet med hjälp av materiella och immateriella faktorer. I förhållande till 
franchisetagarnas roll uppstår härigenom en utmaning. Franchisetagaren (FT) förmedlar 
både det materiella varumärkesbudskapet till kunden, men utgör samtidigt i egenskap av 
FT en del av det immateriella varumärkesbudskapet i egenskap av tjänsteleverantör. 
Enligt teorin om prepurchase service experiences utgör lokalen ett medel för att göra 
varumärkesbudskapet mer påtagligt för slutanvändaren – men hur ska samma budskap 
göras tillgängligt för franchisetagarna själva? Detta dilemma kommer att adresseras med 
hjälp av teorier om internt varumärkesbyggande. 

Litteraturen har pekat på personalens kritiska roll i leveransen av 
varumärkeserbjudandet (de Chernatony & Cottam, 2006, s. 833). Detta ökar betydelsen 
av förståelsen för varumärkets värderingar som delas av samtliga inom företaget, samt 
ett starkt engagemang och identifiering för att uppnå ett varumärkesstödjande beteende. 
I takt med att tjänsteföretag expanderar internationellt, blir det interna 
varumärkesbyggandet ännu mer utmanande då de anställda kommer från olika 
världsdelar (Vallaster & de Chernatony, 2005, s. 181). Detta blir en ledningsfråga då de 
anställda måste förstå och samlas kring företagets värderingar, oavsett kulturell 
bakgrund (Vallaster & de Chernatony, 2005, s. 184). Enligt de Chernatony et al (2004, 
s. 77) härrör varumärkesvärderingar antingen från a) organisationens identitet, internt 
förmedlad genom grundaren, företagsledning och de anställda, eller b) via en extern 
process där värderingar är den varumärkesuppfattning konsumenterna erhåller.  

Internt varumärkesbyggande är ett relativt nytt tillskott till varumärkeslitteraturen, som 
syftar till att fastställa att de anställda har en attityd och ett beteende som främjar en 
korrekt representation och leverans av varumärkets kärnvärden (Punjaisri et al., 2008, s. 
408). Utifrån litteratur om relationsmarknadsföring framgår att de anställda har en 
förmåga att påverka kunden genom tjänstemötet och i förlängningen innebär detta att 
den anställdes egen uppfattning av varumärket reflekteras på kunden (ibid.).   King 
(2010) har undersökt hur internt varumärkesarbete i form av internt varumärkesarbete 
(internal brand management, IBM) påverkar varumärkesstödjande beteende hos 
anställda inom turism och besöksnäringen. Faktorer som undersöktes var bland annat 
brand commitment, det vill säga det psykologiska bandet till varumärket och känslan av 
samhörighet (King, 2010, s. 520). Kings (2010, s. 528) studie fann att IBM hade 
positiva effekter på både front line employees och management employees. Dock visade 
det sig att management employees uppvisade brand supportive behavior endast om de 
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var engagerade i varumärket. En förklaring tror King är att chefs- och ledningsposter är 
avskilda från kundkontakt och att det inte anses ingå i arbetsbeskrivningen att leverera 
varumärkeslöftet. För beteendet hos front line employees visade sig 
varumärkesengagemang och rolltydlighet ha lika stor betydelse. King uppger att hennes 
resultat finner stöd hos Choo & Johnson från 2008 där den största skillnaden var 
affektiv organisational commitment på deltidsanställdas varumärkesstärkande beteende, 
vilket antas bero på att deras förväntningar var lägre än hos heltidsanställda kollegor. 
Liknande resultat av internt varumärkesarbete i form av brand identification, brand 
commitment och brand loyalty har också identifierats av Punjaisri et al (2008, ss. 416-
417). King (2010, s. 530) menar att behoven av IBM-aktiviteter hos kundmedarbetare 
och ledning kan skilja sig åt. Medan personalen kan leverera varumärkeslöftet genom 
att endast veta hur och till vem de riktar sig, är ledningens roll mer mångfacetterad än 
så; dessa ska inte bara leverera varumärkeslöftet utan också implementera strategier, 
vilket kräver information inte bara om vem och hur utan också om vad, var och varför. I 
slutändan är det ledningens roll att påverka sina anställda genom att ”walk the talk” 
(King, 2010, s. 529). 

I studien Internal brand factors driving successful financial services brands från 2006 
undersöker de Chernatony, Cottam och Segal-Horn hur tjänstevarumärken 
kommuniceras till kunder och medarbetare. Resultaten baseras på en 
litteraturgenomgång och kvalitativa intervjuer med 28 representanter från framgångsrika 
tjänsteföretag. De Chernatony et al (2006, s. 819) menar att den traditionella FMCG-
modellen (fast moving consumer goods) för varumärkesbyggnad inte längre är 
applicerbar på tjänstebaserade företag; hänsyn måste tas till den ökade betydelsen av 
medarbetarna i egenskap av värdeleverantörer och ambassadörer för varumärket. De 
Chernatony & Cottam (2006, ss. 824-825) uppger i en annan publikation att 
varumärkets värderingar kommuniceras till konsumenterna på två sätt. Dels genom 
marknadskommunikation i form av annonser, direktmarknadsföring och genom 
interaktion med säljare vid kundmötet – det mest kritiska ögonblicket för ett 
tjänsteföretag. Det andra sättet genom vilket värderingar kommuniceras är 
organisational communication som omfattar PR, public affairs och investor relations. 
Författarna noterar här att företagets intressenter kan inneha flera olika roller och att 
gränserna mellan interna och externa intressenter därför börjar suddas ut. Behovet av en 
konsekvent intern kommunikation blir därmed ännu större (de Chernatony & Cottam, 
2006, s. 826).  

De Chernatony et al (2006) fann att anställda inom framgångsrika tjänstevarumärken 
blev informerade om varumärkets kärnvärden genom fem kommunikationsvägar; overt 
internal communication, the ripple effect, senior management example/involvement, HR 
activity och external communications. Dessa presenteras mer ingående nedan. 

3.8 En samspelt kommunikation 
Raj Devasagayam et al (2010, s. 211) hävdar att de budskap som förmedlas till 
medarbetarna inom organisationen är minst lika viktiga som de budskap som skickas ut 
till företagets kunder. Genom att de anställda medvetandegörs av företagets värderingar 
genom extern marknadsföring, kan de inte undgå att uppfatta vad konsumenterna kan 
förvänta sig av företaget (de Chernatony et al., 2006, s. 830). Enligt de Chernatony et al 
(2006, ss. 828-829) var overt internal communications, öppen intern kommunikation, 
det mest förekommande svaret på hur respondenterna upplevde att 
varumärkesvärderingar kommunicerades till medarbetarna. Det framkom också att 
respondenterna önskade ett mer interaktivt tillvägagångssätt vid den interna 
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kommunikationen av dessa. Det framgår av studien att de interna processerna måste 
vara synkade med de externa för att skapa ett framgångsrikt tjänstevarumärke. Vilka 
funktioner inom företaget kan då tänkas lämpliga att utnyttja för internt 
varumärkesbyggande? 

Aurand, Gorchels och Bishop (2005, s. 163) uppger att HR-funktionens roll inom 
organisationsstyrning fortsätter att öka i betydelse. Det har visat sig att medarbetare i 
organisationer där HR integrerats i det interna varumärkesarbetet, har en bättre 
inställning till varumärket och är mer benägna att omsätta värderingarna i sitt arbete. I 
likhet med andra författare uppger Aurand et al (2005, s. 164) att det inom många 
företag verkar finnas ett glapp mellan de externa och interna varumärkessystemen. Även 
om insikterna om värdet för varumärkesbudskapet av samordnade utbildningsprogram 
verkar öka, menar Aurand et al (ibid.), verkar HR-funktionens roll i detta fortfarande 
vara oklar för många.  

Med anledning av vikten av en konsekvent tjänsteleverans är också 
personalutbildningar något som måste uppmärksammas (de Chernatony & McDonald, 
1998, s. 218). För att få personalen att omsätta varumärkets värderingar i sitt beteende 
måste dessa kommuniceras till, förstås och accepteras av de anställda. För att uppnå 
detta betonar de Chernatony & Cottam (2006, s. 820) vikten av att det finns en 
kongruens mellan personalens och företagets värderingar. Ett sätt att uppnå en sådan 
kongruens är via rekryteringsåtgärder samt så kallad ”self selection” av arbetssökanden 
som attraheras av företagets värderingar vilket ger upphov till en så kallad employee 
buy-in (Aurand et al., 2005, s. 169). Denna employee buy-in, när den anställde förlikar 
sig med varumärkets kärnvärden, förklaras bland annat av Thomson, de Chernatony, 
Arganbright & Khan (1999, s. 824) genom en liknelse mellan interna och externa 
kunder. Thomson et al menar att på samma sätt som en extern kund drivs av 
kombinationen mellan rationell kunskap och emotionella impulser, har också den 
interna kunden – medarbetaren – en rad så kallade buying decisions att ta ställning till. 
Att ta ställning till ett företagsmål, eller att köpa företagets vision och värderingar är 
exempel där ren kunskap inte räcker för att verkställa ett beslut menar Thomson et al – 
det krävs en känslomässig aspekt som lockar fram en handling. Mossberg & Nissen 
Johansen (2006, s. 7) uppger att en metod för att förmedla kunskap om varumärket 
samtidigt som behovet av underhållning, självkänsla och samhörighet uppfylls, är 
storytelling. Storytelling består av berättelser, myter eller fabler som får oss att känna 
gemenskap och dela olika erfarenheter (ibid.); ”de fångar kontexten och fångar 
känslorna” (Mossberg & Nissen Johansen, 2006, s. 22) och används bland annat inom 
företagsekonomi och marknadsföring för konceptualisering och uppbyggnad av hela 
eller delar av verksamheten kring en historia (ibid., s. 7). 

3.9 Ledarskapet och den interna varumärkesprocessen 
I en studie från 2005 belyser Vallaster & de Chernatony (2005, ss. 181-182) vikten av 
ledarskapets roll för det interna varumärkesbyggandet inom internationella 
tjänsteföretag. Vallaster och de Chernatony argumenterar för att det interna 
varumärkesbyggandet är beroende av tre ledaregenskaper för att lyckas; förmågan att 
förstärka och skapa en hävstångseffekt genom kognitiva, emotionella och 
kommunikativa skillnader mellan medarbetare med olika kulturell bakgrund. För detta 
är två egenskaper avgörande enligt författarna – förmågan att definiera en tydlig 
varumärkesvision, samt främja verbala och icke-verbala sociala egenskaper genom att 
demonstrera engagemang, lita på anställda och ”leva” varumärket. 
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Varumärkesarbete innefattar en djupgående analys av samtliga delar av interaktionen 
mellan kund och företag, vilket gör detta till en uppgift för samtliga inom företaget (de 
Chernatony & McDonald, 1998, s. 209). Men att varumärkesstärkande beteende ska 
representeras och uppmuntras överallt där möjlighet finns, blir i slutändan ledningens 
ansvar (King, 2010, s. 528). Vallaster & de Chernatony (2005, s. 193) menar att 
ledarskapet måste finnas på minst två nivåer; både övergripande när det gäller 
varumärkesvisionen, samt på det mer operativa planet som en möjliggörare av den 
sociala interaktionen. 

Att få personalen att ta till sig och omvandla varumärkesbudskapet i sitt dagliga arbete 
är ingen lätt uppgift. De Chernatony et al (2006, s. 821) menar att de anställda måste 
omsätta värderingarna både internt i organisationen och i kontakten med kunderna; de 
anställda måste med andra ord leva varumärket i likhet med sina överordnade (ibid.) i 
egenskap av varumärkesambassadörer (Vallaster & de Chernatony, 2005, s. 183). Det 
räcker med andra ord inte med det organisatoriska stödet och en förståelse av 
värderingarna; de anställda själva måste vara övertygade för att omsätta kunskapen om 
företagets värdegrunder i praktiken. De Chernatony et al (2006, s. 823) refererar till 
Schein angående svårigheterna med att förmedla och förstärka varumärkesvärderingar 
till de anställda. Trots att olika organisatoriska artefakter kan fungera som hjälpmedel, 
är det inte självklart att de anställda kan tolka innebörden av dessa. I sådana fall, 
föreslår de Chernatony et al (ibid.), är introduktionsriter ett gångbart alternativ. Enligt 
de Chernatony et al (2006, s. 834) indikerar forskningen att personalen gärna ser en 
dialog om varumärkesvärderingar, men att det då också är just en dialog präglad av 
interaktion. Författarna menar att företagsledningen inte behöver oroa sig för att byta 
från en enkelriktad till dubbelriktad kommunikation, eftersom företaget på så sätt kan ta 
del av viktig input från medarbetarna. Genom att växla från en instruerande modell till 
en involverande modell, menar de Chernatony et al (ibid.), ges den anställde möjlighet 
att ta ett ägandeskap över värderingarna och på så sätt fås ett större genomslag för 
engagemang i tjänsteleveransen.   

De Chernatony et al (2006, s. 829) noterade även att varumärkesvärderingar hade en 
tendens att spridas som ringar på vattnet, via en nyckelgrupp som första part delade med 
sig av informationen till nästa led, som i sin tur förmedlade budskapet vidare. På detta 
sätt kommunicerades värderingar till anställda via deras kollegor. Detta gäller såväl nya 
som gamla anställda; nyanställda skapar en bild av varumärket genom kontakten med 
sina kollegor, antingen i form av informella processer eller mer formell handledning 
(ibid., s. 823). Denna socialiseringsprocess, menar de Chernatony et al (2006, s. 832), 
kan dock bli förbisedd som kanal för att förmedla värderingar. Författarna menar att 
nyanställda söker efter en känsla av stolthet genom att associeras med varumärket, 
därför är det viktigt att de genuina kärnvärden som förmedlas inte bara hjälper dem i sitt 
yrkesutövande utan också tydliggör hur det egna varumärket särskiljer sig från 
konkurrenternas. Genom gruppövningar och diskussion kring varandras agerande kan 
varumärkesvärderingar behandlas för ett mer interaktivt lärande (ibid.). 
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Kommunikationsform Exempel 
 
Öppen intern kommunikation 
Internal overt communications 
 

 
Dubbelriktad kommunikation 
Feedback 
 

Ripple-effekt 
Ripple effect 
 
 

Värderingar kommuniceras till medarbetare av medarbetare 
Formell/informell kommunikation 
Socialiseringsprocess 
Gruppövningar, diskussioner 
 

Ledarskapet 
Senior management 
example/involvement 
 

Ledarskapet finns både på operativt och strategiskt plan 
Tydlig varumärkesvision 
Demonstrera engagemang, ”leva varumärket”  
Lita på anställda 
 

HR-aktiviteter 
HR-activities 
 
 

Utbildning 
Kongruens i värderingar via rekrytering och self-selection   
Employee buy-in 

Extern kommunikation 
External communications 
 
 

Gränserna mellan interna och externa intressenter suddas ut 
Samspelt intern och extern kommunikation 

Tabell 1. Hur framgångsrika tjänsteföretag gör sina anställda medvetna om företagets 
värderingar (Fritt efter de Chernatony & Cottam, 2006). 
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4. Praktisk metod 

4.1 Metodval 
Val av metod har skett i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella 
frågeställningen som rekommenderas av Trost (2005, s. 15). Dalen (2007, s. 11) återger 
Kvales beskrivning av den kvalitativa intervjun som en metod för att ta del av 
intervjuobjektets livsvärld; ”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå 
världen från intervjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, 
ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar”. Dalen 
(ibid.) menar att det i kvalitativa sammanhang är passande att använda begreppet 
livsvärld, då syftet inte enbart är att beskriva en situation utan att skapa förståelse för 
hur någon upplever denna. Denna beskrivning av den kvalitativa intervjun motiverar 
varför metoden är intressant för denna studie, då målet är att identifiera enskilda parters 
upplevelser av yrkesroller och deras effekt på varumärkesbyggande inom en 
franchisekontext. Givet denna fokus på franchisetagarnas och franchisegivarens 
upplevelse av varumärket och det interna varumärkesbyggandet, vilket inte stannar vid 
en beskrivning av interna rutiner, blir kvalitativa intervjuer i detta fall en ändamålsenlig 
metod.  Kvale (2007, ss. 254-257) nämner tio standardreaktioner vilka talar emot 
tillämpningen av kvalitativa intervjuer. Att forskningsintervjun exempelvis bygger på 
ledande frågor, är snedvriden och subjektiv vilket i sin tur påverkar studiens validitet. 
En annan viktig fråga inom samhällsvetenskapen beträffande intervjuundersökningar 
gäller resultatens generaliserbarhet, i synnerhet när det gäller fallstudier som har 
svårigheter att uppfylla detta krav (Kvale, 2007, ss. 209-210; Thomas, 2011, s. 32). 
Fallstudien, som detta arbete använder sig av, har visat sig harmonisera med de tre ord 
som karakteriserar kvalitativ forskning; beskrivande, förståelse och förklarande (Hamel, 
Dufour, & Fortin, 1993, s. 39). Vi kommer i nästa avsnitt att definiera vad begreppet 
fallstudie innebär och varför den är relevant för detta arbete. 

4.2 Fallstudien och forskarens roll 
Denna uppsats använder fallstudien som undersökningsmetod för att besvara studiens 
frågeställning. Trots att fallstudier befinner sig i gråzonen för samhällsvetenskapliga 
forskningsmetoder (Thomas, 2011, s. 23) genom att de ofta beskylls för brist av 
representativitet och stringens i datainsamlingen (Hamel et al., 1993, s. 23) finns 
forskare som menar att de bör ses som en uttömmande forskningsstrategi (Yin, 2007, s. 
32). Kvale (2007, s. 261) ifrågasätter den starka tonvikten på generaliserbarhet som talar 
emot fallstudien – inom ramen för det postmoderna förhållningssättet till 
samhällsvetenskap ligger tonvikten snarare på kunskapens kontextualitet och 
heterogenitet, menar Kvale. Han får medhåll av Merriam (1994, s. 184); poängen med 
att välja fallstudiemetoden är att gå på djupet gällande en viss person, situation eller 
händelse – inte för att ta reda på något som är generellt för många. Då syftet med denna 
uppsats är att undersöka varumärkesarbetet inom en speciell och avgränsad kontext, 
motiveras fallstudien av den kvalitativa metodens natur; Yin (2007, s. 27) har påpekat 
att fallstudier har uppenbara fördelar ”när man ställer frågor om ’hur’ eller ’varför’ i 
samband med ett aktuellt skeende, där forskaren har liten eller ingen kontroll alls”. 
Vidare har fallstudien beskrivits som en empirisk undersökning av en aktuell företeelse 
i dess verkliga kontext, där gränserna mellan företeelsen och kontexten är mer eller 
mindre oklara (Yin, 2007, s. 31). Detta resonemang kan kopplas till den organisation 
som avser att studeras i denna uppsats. Varumärkesarbetet, som utgör den studerade 
företeelsen, kan relateras till kontexten på olika sätt beroende på om den specifika 
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organisationskulturen räknas in i franchisekontexten, i varumärkesarbetet eller både 
och.   

Den aktuella studiens forskningsområde och induktiva inslag är ytterligare argument för 
att besvara problemformuleringen med hjälp av en fallstudie. Fallstudier är en vanligt 
förekommande forskningsdesign för organisationsstudier och privata företag, eftersom 
de syftar till att skapa en fullständig och uttömmande förståelse av det aktuella 
fenomenet (Watt Boolsen, 2007, s. 40). Gummesson (2003, s. 488) beskriver fallstudien 
som en forskningsform där ett eller flera fall används till att dra specifika eller generella 
slutsatser om ett specifikt fenomen. Beroende på hur fallstudierna används i förhållande 
till teorin kan fallstudien vara partikularistisk, holistisk, deskriptiv och induktiv på 
samma gång (Merriam, 1994, s. 44; Gummesson, 2003, s. 488). Med anledning av dessa 
ovan nämnda egenskaper samt fallstudiens holistiska bidrag vilket gör den passande till 
att utveckla kunskapsbasen inom ett visst område (Merriam, 1994, s. 46), blir 
fallstudien lämplig i förhållande till den aktuella studiens syfte. Induktiva inslag i form 
av upptäckter av nya samband under arbetets gång är kännetecknande för kvalitativa 
fallstudier, snarare än verifiering av hypoteser (Merriam, 1994, s. 27), varför fallstudien 
är ett passande metodval där studien avser undersöka olika parters syn på ett samarbete 
präglat av olika variabler som kommunikation och ansvar som potentiellt kan uppfattas 
olika av olika parter.   

Dock är det viktigt att förtydliga att denna fallstudie i första hand vill lyfta fram ett 
exempel och i första hand pröva teorier empiriskt, inte att bidra med en arbetsmodell. 
Med stöd av Silverman (2010, ss. 124-125) är studiens mål inte att identifiera några 
”bästa praktiker” eftersom det skulle medföra att författarens normativa standarder fick 
utgöra utgångspunkten för den studerade organisationen. Watt Boolsen (2007, s. 41) 
menar att evidensbaserad forskning i form av bästa praktiker syftar till att analysera och 
tillämpa samband, i syfte att producera samma resultat då de kopieras.  Sett till kontext 
varnar Watt Boolsen (2007, s. 42) för att generalisera dessa bästa praktiker till andra 
situationer och konstaterar att de gör sig bäst som inspirationskälla, inte till kopiering. 
Med detta sagt kommer nästa stycke att behandla forskarens roll inom kvalitativ 
forskningsmetod inriktad mot fallstudier. 

Forskarens centrala roll inom kvalitativ forskning utgör både en styrka som en svaghet; 
insikter och erfarenheter tillåts ge upphov till nya sätt att se på världen, samtidigt som 
forskarens egen förmåga och färdigheter kan utgöra en begränsning (Fejes & 
Thornberg, 2009, s. 32). ”Intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i en 
intervjuundersökning”, uppger Kvale (2007, ss. 182-183). För att uppnå ett så rikt 
intervjumaterial som möjligt talar Kvale (ibid) om de egenskaper som kännetecknar 
”den hantverksskicklige intervjuaren”. Detta innebär bland annat att forskaren bör vara 
medveten om fallstudiens inneboende felkälla; då människan är det primära verktyget 
blir fallstudien en av få forskningsmetoder som tillåter subjektiva skevheter hos både 
forskaren och deltagaren (Merriam, 1994, s. 53). Boten mot denna skevhet menar 
Merriam och citerar Goetz & LeCompte, är att vara medveten om ”hur den påverkar 
och förvränger det vi hör, hur den inverkar på vår reproduktion av informantens 
verklighet samt hur den förvandlar sant till falskt”. En annan svårighet med kvalitativa 
intervjumetoder brukar benämnas som ”metodkapitlens blanka sidor” (Dalen, 2007, s. 
16). Dessa kännetecknas av stigmatisering eller att forskaren påverkas av den svåra 
balansen mellan närhet och distans till intervjuobjektet (ibid., s. 17). I den aktuella 
studien föreligger liten risk för solidaritetsproblem, eftersom arbetet förutom vid 
intervjutillfällen skett avskilt från studiens deltagare och ingen tidigare relation till 
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organisationen finns. Detta kommer att diskuteras mer ingående under avsnittet 
Sanningskriterier. 

4.3 Urvalsmetod 
4.3.1 Val av företag 
Denna studie är resultatet av ett samarbete med ICEHOTEL i Jukkasjärvi och bygger 
ursprungligen på ett initiativ av författaren själv som haft friheten att ytterst besluta om 
studiens inriktning. Denna utformning har dock skett i samförstånd med studiens 
nyckelinformant för att försäkra att studiens praktiska syfte uppfylls. ICEHOTEL 
kontaktades i slutet av 2010 med avsikt att undersöka möjligheten att skriva en uppsats 
med fokus på utveckling av tjänstevarumärken. Detta utmynnade i en dialog med 
ICEBARs Director of sales vilket resulterade i beslutet att undersöka franchisesamarbetet 
inom konceptet ICEBAR BY ICEHOTEL. Utöver ramen för franchisesamarbetet ingick ett 
önskemål från franchisegivarens sida om att undersöka den lokala marknadsföringen 
bland franchisetagarna. Denna fråga omfattades inte av den aktuella studiens 
problemformulering varför den tilldelades en separat punkt i slutet av varje 
intervjutillfälle med franchisetagarna. Således presenteras inte denna punkt i detta 
arbete utan har analyserats och sammanställts separat efter sammanställningen av den 
aktuella uppsatsen. Detta innebär att ICEHOTEL inte påverkat den slutgiltiga inriktningen 
av den aktuella studien, utan endast den fråga som rört marknadsföringen som 
sammanställts och analyserats separat. 

I denna studie undersöks två parter inom ett franchisekoncept; ICEHOTELs representanter 
med ansvar för utformning och drift av franchisekonceptet ICEBAR (franchisegivaren), 
samt representanter för ICEBAR i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och London 
(franchisetagarna). Personerna som hädanefter tituleras som franchisetagare är inte 
franchisetagare av konceptet i juridisk mening, om detta inte uttryckligen anges, utan 
representerar endast sina arbetsgivare i egenskap av barchefer och 
marknadsföringsansvariga på respektive bar.  

4.3.2 Val av intervjupersoner 
I denna studie har ICEBARs Director of sales utgjort vad Ryen (2004, ss. 83-84) kallar 
studiens nyckelinformant, vilken ordnat access till de berörda parterna inom 
organisationen. Ryen påpekar att informanten både har en stor indirekt och direkt 
betydelse. Direkt har informanten betydelse för vad denne väljer att berätta, hur vissa 
saker (oavsiktligt eller avsiktligt) väljs bort, vilket påverkar perspektivet på det 
undersökta fenomenet. Sett till antalet informanter i det här fallet i kombination med de 
öppna frågornas karaktär kan risken för en betydande snedvridning av perspektivet ses 
som liten. Informanten underlättade även passagen till andra viktiga personer och 
skapade acceptans för studien bland sina kollegor, vilket resulterade i en hög 
uppslutning bland respondenterna samt att jag fick kontakt med en fjortonde respondent 
på plats i Jukkasjärvi. Om jag inte fått tillträde till området hade jag sannolikt inte 
genomfört denna sista intervju.  

I denna studie användes vad Merriam (1994, s. 61) kallar ett ändamålsenligt eller 
målinriktat urval som är en typ av icke-sannolikhetsurval, den mest lämpligaste 
urvalsmetoden vid kvalitativa fallstudier enligt Merriam (1994, s. 65). Generalisering ur 
statistisk synpunkt är inte ett mål för kvalitativ forskning (ibid.) och därför har urvalet 
istället styrts av sökkriterier för informationsrika intervjupersoner (Ryen, 2004, ss. 80-
81). Det begränsade urvalet kritiseras ofta vid kvalitativa studier, men kan motiveras 
eftersom avsikten inte är att jämföra enheter utan få tillgång till undersökningspersonens 



	   24	  

sätt att se på världen för att kunna besvara studiens frågeställning (Ryen, 2004, s. 77). 
Därför användes ett målinriktat urval för att få tillgång till de personer som kunde antas 
besitta mest kunskap om franchisesamarbetet samt utformningen av barerna, i detta fall 
franchisetagarens och franchisegivarens representanter samt designers. Det målinriktade 
urvalet utfördes genom att jag lämnade ett önskemål till studiens nyckelinformant på 
vilka funktioner jag önskade få tillgång till på franchisegivar- och franchisetagarsidan. 
För att uppfylla studiens kriterier för en informationsrik respondent skulle denne 
representera franchisetagaren eller franchisegivaren. Utöver detta skulle respondenten 
vara väl insatt i det dagliga arbetet med franchisen, i vilken nyckelinformanten hade god 
insyn i vilka personer som hade en relevant koppling. För franchisetagarnas 
representanter föll det sig naturligt att de som deltog i det dagliga arbetet och kontakten 
med franchisegivaren, skulle medverka på Summit och därmed var naturliga val i fråga 
om respondenter. Därefter fick jag ta del av kontaktuppgifter, vilka baserades på 
närvarolistan för Summit, så att en förfrågan om medverkan kunde mailas ut (se 
Appendix 1-3). Ryen (2004, s. 74) uppger att stödet från ledningen är viktigt för 
studien. Genom att jag i mailet kunde tillägga att arbetet skedde i största samförstånd 
med två av de ytterst ansvariga för ICEBAR-konceptet, bidrog detta till en god 
uppslutning.  

Genom att intervjua personer utanför studiens omedelbara fokusområde kunde periferin 
delvis täckas av (Ryen, 2004, s. 80), i detta fall genom att diskutera design med 
barcheferna och kommunikation med designansvariga för att hitta så kallade ”negativa 
fall”. Totalt kontaktades elva personer, både franchisegivare och franchisetagare, via en 
förfrågan på mail. De två barer som tidigare meddelat att de inte skulle närvara på den 
Ice Summit-konferens där intervjuerna skulle genomföras, kontaktades inte. Dessa elva 
utskick resulterade i tio intervjuer, därtill tillkom ytterligare fyra personer inräknat 
studiens huvudinformant. Totalt genomfördes fjorton intervjuer där hela kedjan i 
franchisen täcktes in; grundare, VD, affärsområdeschef, designers, ansvariga 
kontaktpersoner för marknadsföring, drift och etablering av konceptet samt fyra av sex 
franchisetagare. Utav dessa genomfördes elva intervjuer i anslutning till summit och tre 
i Stockholm. Tretton av dessa intervjuer var planerade och den fjortonde informanten 
träffade jag i samband med intervjuerna i Jukkasjärvi, där jag gjorde bedömningen att 
också hennes erfarenheter var av värde för studien.  

Med hänvisning till Seidman återger Ryen (2004, ss. 86-87) två kriterier för storleken 
på ett kvalitativt urval. Det första kriteriet är tillräcklighet, vilket innebär att antalet ska 
vara tillräckligt stort för att kunna anses spegla deltagarnas och undersökningsplatsens 
bredd. Sett till franchisegivarens organisationsstorlek, studiens access till såväl 
strategiska som operativa poster, samt att fyra av sex franchisetagare finns 
representerade, kan det första kravet på tillräcklighet anses vara uppfyllt. Det andra 
kriteriet är tillfredsställande information; den mättnad som inträder när intervjuerna inte 
längre ger någon ny information. Beträffande kriteriet om tillfredsställande information 
kan detta inte besvaras med säkerhet på grund av att endast fyra av sex barer 
intervjuades. De barer som inte intervjuades kan också anses ligga längst bort från 
franchisegivaren sett till geografi och kultur och det kan inte uteslutas att de två 
återstående barerna hade gett avvikande svar.  Det finns dock anledning att varna för 
tron att stora urval och många anteckningar utgör en garanti för kvalitet (Ryen, 2004, s. 
86). Ryen (2004, s. 78) konstaterar också att ett stort urval nödvändigtvis inte ger mer 
eller bättre data än små urval; det viktiga är inte antalet intervjuer utan informationen de 
ger. Även fallstudier utförda på en enda undersökningsperson kan, beroende på 
metodval, producera intressanta undersökningar (Ryen, 2004, s. 85).  
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4.4 Utformning av intervjuguider 
Intervjufrågorna bygger på studiens syfte och frågeställning men utformades utifrån 
respondentens perspektiv vilket rekommenderas av Bryman & Bell (2005, s. 369). 
Enligt Trost (2005, s. 17) är ett sätt att öka pålitligheten för kvalitativa intervjuer genom 
att formulera flera frågor om nästan samma sak. Med anledning av detta har 
intervjumanualerna för franchisetagare och franchisegivare utformats parallellt för att 
täcka av båda parter i franchisesamarbetet. Tidigt i arbetets början tog jag också ett 
beslut om att inte genomföra några observationer, även om fallstudien kan kombinera 
en mängd olika källor och metoder för datainsamling och observation (Merriam, 1994, 
s. 24; Hamel et al., 1993, s. 45). Fastän det ingår i studiens syfte att undersöka ICEHOTEL 
ur ett experience room-perspektiv valde jag att endast utgå från respondenternas egna 
beskrivningar av konceptet på grund av två saker. Det första var att syftet med 
fallstudien var att ta del av de inblandades egna uppfattningar; enligt studiens 
hermeneutiska synsätt är det endast genom respondenternas egen utsago som den 
verkliga bilden kan fås fram (Kvale, 2007, s. 268) Det andra skälet var att minimera min 
påverkan på skapandet av fakta, i egenskap av forskare (Merriam, 1994, s. 53; Watt 
Boolsen, 2007, ss. 31-32). 

Enligt Kylén (2004, ss. 20-21) ska intervjuguiden innehålla mellan fyra och sex punkter, 
där underrubriker kan ställas som hjälp för intervjuaren, vilket blev fallet för denna 
studie. Intervjuguiden byggs upp utifrån studiens problemställningar (Dalen, 2007, s. 
31); i detta fall utgör tjänstevarumärken, franchise som affärskoncept och internt 
varumärkesarbete centrala teman. Utifrån problematiken kring tjänstevarumärkets 
immateriella aspekter användes teorier om experience rooms för att illustrera hur 
konceptet ICEHOTEL gjort sitt tjänstevarumärke påtagligt. Gällande det interna 
varumärkesarbetet var syftet med dessa frågor att undersöka hur franchisetagarna 
uppfattade sin egen roll i varumärkesutvecklingen och hur parterna inom franchisen ser 
på det interna varumärkesarbetet. Dessa delar av intervjumanualen bygger på teorier om 
internt varumärkesbyggande och tidigare studier på hur värderingar förmedlas internt 
och vilka faktorer som stärker det interna varumärkesbyggandet.  

Trost (2005, s. 51) poängterar att även en serie intervjuer är en process, vilka 
kännetecknas av förändringar. Därför kan en revidering av intervjuguiden efter den eller 
de första intervjuerna vara på sin plats (ibid.), vilket också skedde. I detta fall kortades 
intervjuguiden ner till att omfatta färre och mindre specifika frågor, eftersom 
pilotintervjun resulterade i insikten om att aktivt lyssnande och följdfrågor på ett fåtal 
frågor räckte för att täcka in studiens frågeområden (se appendix). Då målet var att 
intervjua både franchisetagare och franchisegivare föll det sig naturligt att skapa 
separata intervjuguider för de två respondentgrupperna. Dessa behandlade samma teman 
men var riktade utifrån respektive grupps perspektiv, vilket i detta fall fungerade väl 
med pilotintervjun eftersom syftet var att undersöka samma fenomen utifrån två 
perspektiv. Intervjuguiden för franchisetagarnas representanter översattes också till 
engelska. Inom franschisegivarens organisation ingick också designteamet samt 
grundaren vilka fick egna intervjuguider. Dessa fyra intervjuguider utgjorde basen för 
de fjorton intervjuer som genomfördes. 

Intervjuguiderna bygger på semistrukturerade frågor vilket ger en flexibel 
intervjuprocess som tillåter utforskning av specifika frågeställningar (Bryman & Bell, 
2005, s. 366). Tonvikten ligger på vad intervjupersonen själv upplever som viktigt 
samtidigt som intervjuaren tillåts ställa frågor som från början inte ingick i 
intervjuguiden (Bryman & Bell, 2005, s. 363), vilket skedde under ett flertal intervjuer. 
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Exempelvis ställde sig några respondenter själva frågan hur deras bild av varumärket 
förändrats med tiden och här tilläts jag som intervjuare be dem utveckla sina tankar 
vilket bidrog till ett rikt intervjumaterial. Intervjuguiden uppges vara särskilt viktig vid 
semistrukturerade intervjumetoder (Dalen, 2007, s. 31). Dalen rekommenderar att 
intervjuerna utformas efter den så kallade områdesprincipen, vilket innebär att intervjun 
byggs upp med inledande frågor som ligger i periferin för ämnet, med syfte att få 
informanten att slappna av och må bra. Intervjuguiderna utformades enligt detta 
tankesätt, där generella frågor rörande titel och ansvarsområden fick inleda intervjuerna 
och mer känsliga frågor rörande attityder gentemot varumärket placerades i slutet (se 
appendix). Öppna frågor där informanten ombeds beskriva något är att föredra (Dalen, 
2007, s. 32), därav valet av semistrukturerade frågor.  En konsekvens av den ovan 
nämnda flexibiliteten hos semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonen ges stor 
frihet att utforma svaren, vilket innebär att den ordning i vilken frågorna ställdes 
varierar från fall till fall (Bryman & Bell, 2005, s. 363).  

 

Teoriområde Intervjufråga 
 
Varumärke 
Varumärkesuppfattning, 
kongruens mellan värderingar, 
externt varumärkesbudskap,  
vision 
 
 
Internt varumärkesarbete 
Feedback, ripple, förmedling av 
värderingar, HR, dubbelriktad 
kommunikation  
 
 
 
Experience room 
Materiellt, immateriellt, design, 
interaktion, förmedla varumärket 
 
 
 
 
 
 
Franchise 
Feedback, kommunikation, 
ledarskap  

 
Vad skulle du säga till andra som funderar på franchise? 
Vad står varumärket ICEBAR för? 
Vad fick dig att söka dig till ICEBAR? 
Vad vill du förmedla till dina gäster? 
Vem är ansvarig för varumärket ICEBAR? 
Hur arbetar ni med marknadsföring lokalt/centralt? 
 
Hur ser organisationen ut? 
Hur vet du vad som förväntas av dig? 
Kontakt med andra FT 
Vad vill du förmedla till din personal? 
Vad tror du är hemligheten bakom ICEBARs popularitet? 
Berätta om rekryteringsprocessen 
 
Hur skulle du beskriva ICEBAR? 
Vad tror du är hemligheten bakom ICEBARs popularitet? 
Hur ser du på plagiat? 
Berätta om ICEBAR som mötesplats?  
Personalens roll? 
Vilka element behövs för att göra en bar till en ICEBAR? 
Ledord vid designarbetet 
Hur uttrycks varumärke och vision genom design 
 
Vad skulle du säga till andra som funderar på att bli FT/FG? 
Utmaningar och fördelar med franchise 
Berätta om vad det innebär att vara FT 
 

Tabell 2. Konstruktion av intervjuguider 
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4.5 Utförande  
Intervjuerna genomfördes i tre omgångar. Den första intervjun ägde rum på 
huvudinformantens kontor i Stockholm, ett strategiskt val med syfte att testa 
intervjumanualen och göra eventuella ändringar inför intervjuerna med 
franchisetagarna. Under den andra etappen genomfördes elva intervjuer under loppet av 
tre dagar, parallellt med att ICEHOTELs årliga konferens, ICE Summit, pågick i 
Jukkasjärvi. Denna summit utgjorde ett utmärkt intervjutillfälle då representanter från 
fyra barer flugits in för att närvara. Telefonintervjuer lämpar sig inte för djupgående 
frågor och svar (Trost, 2005, s. 22) av den typen som är aktuellt i denna studie och med 
anledning av detta genomfördes samtliga intervjuer i samband med summit eller genom 
besök på intervjupersonernas arbetsplatser. De två sista intervjuerna genomfördes därför 
på respondenternas ordinarie arbetsplatser, två veckor efter att Summit ägt rum.  

Huvudregeln vid kvalitativa intervjuer är att meddela intervjupersonerna skriftligen om 
vissa aspekter av undersökningen – vad temat eller frågeställningen för intervjun är och 
vad undersökningen kommer att användas till (Ryen, 2004, s. 76). Detta skedde i 
samtliga fall, både inför intervjuer med franchisetagarens och franchisegivarens 
representanter, i form av ett mailutskick där en pdf med intervjuernas syfte och 
kontaktuppgifter bifogades (se appendix). Samtliga intervjuer inleddes med en kort 
presentation av att studiens syfte var att undersöka hur företaget arbetar med franchise 
och varumärkesbyggande. Respondenterna informerades om att eventuella frågor gärna 
fick besvaras efter intervjun, eftersom jag ville undvika att svaren skulle påverkas av 
mig som intervjuare. Såväl som i mailutskicken som innan intervjuns början 
informerade jag även om att deras svar skulle vara anonyma. Slutligen fick samtliga 
lämna sitt medgivande till att bli inspelade, till vilket alla fjorton respondenter gav sin 
tillåtelse.  

Intervjuerna genomfördes med en person åt gången för att undvika bias till följd av 
social kontroll och det etiska dilemmat med tystnadsplikt för att skydda de enskilda 
deltagarna (Trost, 2005, ss. 46-47). Gruppintervjuer lämpar sig inte för att komma åt 
attityder och åsikter (Kylén, 2004, s. 24; Trost, 2005, s. 26) varför endast enskilda 
personintervjuer var aktuella för denna studie. Studiens respondenter bestod förutom 
svenskar även av norsk- och engelsktalande personer. Med den norsktalande 
respondenten flöt samtalet på utan språkliga hinder, men respondenten var också 
uppmärksam och frågade vid ett tillfälle om jag förstod innebörden av ett ord för att 
försäkra sig om att jag uppfattade honom rätt. Två av intervjuerna genomfördes på 
engelska vilket medförde en lite större utmaning jämfört med den norske respondenten, 
eftersom små nyanser i språket och olika talessätt ibland var svårare att uppfatta.Vid de 
tillfällen jag ville försäkra mig om att jag tolkat respondenten rätt ställde jag en 
följdfråga och det förekom också att respondenten utvecklade sitt resonemang i de fall 
min respons uteblev.  

Den inledande frågan som intervjupersonerna fick var att kort berätta om sina respektive 
ansvarsområden. Dock förekom det att respondenter själva tog initiativet och började 
berätta om sig själva eller att de erbjöd sig att börja berätta om exempelvis bakgrunden 
till franchisekonceptet. I linje med studiens hermeneutiska tolkningssätt valde jag att i 
samtliga fall uppmuntra respondenterna att berätta för att sedan styra samtalet med hjälp 
av intervjuguiden. Detta enligt Ryens (2004, s. 55) rekommendationer om att låta 
intervjupersonen prata utan att styras av frågornas ordning i intervjuguiden. Detta 
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medförde att intervjuernas struktur skiljde sig åt eftersom frågorna ställdes i den 
ordning som föll sig naturligt i varje individuell intervju. Avseende intervjupersonernas 
bidrag till studien poängterar Kvale (2007, s. 136) att det inte finns något som ”den 
ideala intervjupersonen”; olika personer är lämpliga för olika intervjuer. I min roll som 
intervjuare har jag strävat efter att uppfylla vad Kvale uppger som intervjuarens uppgift 
genom att motivera och uppmuntra varje respondent för att få ett så rikt intervjumaterial 
som möjligt.  

För att undvika det störningsmoment som alltför flitigt antecknande kan utgöra (Trost, 
2005, s. 55) spelades samtliga intervjuer in med intervjupersonens godkännande. 
Inspelningarna bidrog också till att stärka studiens pålitlighet, eftersom de ger ett bra 
underlag för tolkning och analys (Dalen, 2007, s. 118). Den eventuella 
kvalitetsförsämring som projektet riskerar till följd av olika intervjuare(Dalen, 2007, s. 
118) kan uteslutas eftersom en person genomförde samtliga intervjuer. Eftersom min 
access till de utländska franchisetagarna kan ses som begränsad till Summit i 
Jukkasjärvi, valde jag att använda dubbla diktafoner för att försäkra mig mot 
teknikproblem. Vid några intervjutillfällen kommenterade jag också att detta berodde på 
teknikpessimism från min sida, för att avdramatisera själva inspelningen och flytta 
uppmärksamheten från diktafonerna för att få respondenten att slappna av, vilket enligt 
Trost (2005, s. 92) hör till intervjuarens uppgift. De flesta respondenter svarade på 
frågorna väldigt öppet men det förekom också att respondenter behövde mer tid på sig 
att slappna av och sätta sig in i samtalet. Detta märktes tydligt vid transkriberingen där 
den senare hälften av utskrifterna ibland var betydligt rikare än den första halvan.  

De flesta intervjumiljöer har såväl fördelar som nackdelar (Trost, 2005, s. 45). I denna 
studie är miljön avgörande för kvaliteten på det insamlade materialet, eftersom jag i 
flera fall sökte upp respondenten och fick anpassa intervjun till de lokaler som fanns 
tillgängliga. Fördelen med denna flexibilitet i intervjumiljö var att jag tilläts genomföra 
intervjuer på kort varsel parallellt med den konferens som pågick under Summit. Att 
anpassa intervjuerna till respondentens arbetsplats där de kände sig hemma bidrog också 
till att avdramatisera själva intervjun som händelse. Bland annat ställdes jag inför valet 
att slå mig ned utomhus där en av respondenterna satt och solade på fikarasten, eller att 
avbryta personen i fråga och leta upp en ledig lokal. Här valde jag det förstnämnda 
alternativet, då jag gjorde avvägningen att miljön skulle bidra till att skapa en 
avslappnad intervjusituation, något som det rika intervjumaterialet i slutändan också 
blev ett kvitto på. Under hela datainsamlingen har jag som intervjuare ställts inför en 
rad liknande avvägningar där besluten i hög grad påverkat intervjuernas utfall. 
Framförallt har avsaknaden av ett särskilt rum för intervjuerna bidragit till störningar i 
form av telefoner, nyfikna kollegor och andra förbipasserande som gjort att 
respondenterna och i förlängningen det insamlade materialet påverkats. I tabell 3 på 
nästa uppslag finns en förteckning över samtliga intervjuer och noteringar av faktorer 
som potentiellt kommit att påverka det insamlade materialet. Detta kommer också att 
diskuteras utförligare längre fram under kapitlet Sanningskriterier.     
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Intervju nr Intervjumiljö Tid 
 och plats 

Tidsåtgång  
(timmar) Yttre påverkan 

 
Intervju 1/ 
Pilotintervju 

 
ICEHOTELs kontor 

 
Stockholm 
28 mars 
2011 
 

 
2 

 
Telefonsamtal, kollega kommer 
in på kontoret 

Intervju 2 Lounge, ICEHOTEL Jukkasjärvi  
4 april 2011 
 

1,5 Telefonsamtal 

Intervju 3 Lounge, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
5 april 2011 
 

1  

Intervju 4 Lounge, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
5 april 2011 
 

0,5 Avbrott av personal som behöver 
använda lokalen 

Intervju 5 Lounge, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
5 april 2011 
 

0,5  

Intervju 6 Lounge, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
5 april 2011 
 

0,5  

Intervju 7 Utomhus, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
5 april 2011 

1 Kollegor stannar och pratar, 
traktor passerar 
 

Intervju 8 Hotellobby, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
5 april 2011 
 

1 Hotellgäster passerar 

Intervju 9 Hotellobby, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
5 april 2011 
 

0,5 Kollega passerar 

Intervju 10 Hembygdsgården, 
ICEHOTEL 

Jukkasjärvi 
6 april 2011 
 

1 Kollegor passerar 

Intervju 11 Fikarum, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
6 april 2011 
 

0,5 Kollegor strömmar in för lunch 

Intervju 12 Arbetsrum, ICEHOTEL Jukkasjärvi 
6 april 2011 
 

0,5 Telefonsamtal 

Intervju 13 Hotellrestaurang, 
ICEBAR 

Stockholm 
19 april 
2011 
 

1  

Intervju 14 Hotellrestaurang, 
ICEBAR 

Stockholm 
19 april 
2011 
 

1,5 Kollegor passerar utanför, oljud 
från gatan 

Tabell 3. Översikt av datainsamling 
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4.6 Transkribering och kodning  
Transkriberingen påbörjades direkt efter första intervjun och pågick parallellt med 
datainsamlingen. Intervjuerna transkriberades på samma språk som de utförts på och 
särskilt de två intervjuerna på engelska krävde upprepade genomlyssningar där olika 
tolkningar av ord till slut kunde skalas ned till en. Vid transkriberingen av såväl den 
norska som de engelska intervjuerna användes lexikon för att försäkra att det utskrivna 
ordets innebörd stämde överens med intervjusammanhanget.  

Watt Boolsen (2007, ss. 88-89) pekar på vikten av transparens i kvalitativa analyser för 
att läsaren ska ges möjlighet att överblicka de val som format datamaterialet; 
”kodningen dekonstruerar datamaterialet” vilket gör besluten rörande kodningsprinciper 
till en central fråga. Att koda är att klassificera och skiljer sig mellan deduktiva och 
induktiva studier (ibid). I denna studie där både induktiva och deduktiva ansatser 
används, används både en teoribunden såväl som en ”teorilös” syn på kodningen 
beroende på om sambanden som eftersöks är bestämda utifrån en befintlig teori eller 
inte. Kodningsprocessen i den aktuella studien utgick inledningsvis från en uppdelning 
av texten i så kallade segment, vilka enligt Watt Boolsen (2007, s. 90) är en uppdelning 
av texten i mindre enheter. Utifrån utskrifterna kunde följande segment urskiljas: 
Varumärke, kultur, organisationsstruktur och produkt. Utifrån dessa skapades olika 
rubriker med koppling till vart och ett av segmenten. Dessa rubriker kombinerades 
sedan till kategorier, kallat koder (Watt Boolsen, 2007, s. 90).  

Vid sammanställningen av empirikapitlet infogades först citaten på originalspråket för 
att innebörden inte skulle ändras till följd av översättningen. Först när empirikapitlet 
färdigställts valde jag att översätta citaten, dels för att skydda respondentens identitet 
men också på grund av att respondentens ord, och inte mina, skulle avgöra i vilket 
sammanhang citatet passade. Ett av citaten i empirikapitlet har efter noggrant 
övervägande inte översatts från engelska, då dess innebörd hade riskerat att gå förlorad 
vid en eventuell översättning. 

4.7 Analys och tolkning  
Till följd av studiens deduktiva och induktiva inslag, så som beskrivits av Merriam 
(1994, s. 33) har arbetet både inneburit sökande av empiri som bekräftar vissa teorier, 
samtidigt som empirin fått fungera som utgångspunkt för sökandet av passande teorier. 

När transkriberingen avslutats lästes intervjuerna igenom en första gång för att få en 
överblick av materialet. Därefter började arbetet med att identifiera olika teman mer 
ingående för att återigen knyta till helheten på det sätt som är vanligt inom 
hermeneutisk tolkning (Kvale, 2007, s. 51). Fejes och Thornberg (2009, s. 73) menar att 
det empiriska materialet ska bemötas med lyhördhet och fantasi av den hermeneutiska 
forskaren. Under sammanställningen av studiens empiriska material har författarnas råd 
om att söka efter textens engagemang tillämpats, och skiljetecken och understrykningar 
har fungerat som hjälpmedel för att hitta ”textens ’viktighet’”. Ryen(2004, s. 128) har 
återgivit några exempel på utskriftssymboler vilka kom att användas vid 
transkriberingen. Dessa användes exempelvis till att markera olika tonlägen, 
överlappande tal och pauser. Traditionellt har hermeneutiken behandlat litterära och 
avslutade texter, medan intervjuforskning både omfattar skapandet och tolkningen av en 
text; ”Intervjuarna bidrar till att skapa de texter som de tolkar och de kan förhandla med 
intervjupersonerna om sin tolkning” (Kvale, 2007, s. 50). För denna studie får detta 
konsekvenser i form av att forskarens röst hela tiden är närvarande och genomsyrar 
materialet. Så långt det varit möjligt har empirin därför fått utgöras av 
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intervjupersonernas citat. Den ursprungliga ambitionen att återge citaten oredigerade har 
dock fått ge vika för uppsatsens krav stringens och läsbarhet. Detta innebär att Ryens 
(2004, s. 128) utskriftssymboler förenklats och att citaten i empirikapitlet har återgivits 
med viss modifikation. I de fall modifiering skett har följande markeringar använts: 

(…) Förkortning av citat där utfyllnadsord, upprepningar eller 
hela meningar uteslutits 

((dubbelparentes)) Tolkning på grund av otydlig ljudupptagning  

[hakparentes]  Förtydligande av sammanhang, vem/vad citatet handlar om 

VERSALER  Markerar höjt tonläge 

understrykning  Markerar betoning av ett visst ord 

Kvale (2007, ss. 191-192) uppger att det största problemet inom modern 
intervjuforskning är att forskningsfrågorna inte formuleras tydligt nog i text, vilket kan 
ge upphov till snedvriden eller perspektivistisk subjektivitet. I praktiken ger detta 
upphov till selektiv tolkning och att samma huvudfrågor ger olika svar och tolkningar 
till följd av olika forskares perspektiv. Ett sätt att motverka detta är genom kontroll av 
analysen, exempelvis genom att inkludera en förklaring av tillvägagångssättet (Kvale, 
2007, ss. 188-189). Genom denna förklaring av perspektiv blir de skiftande 
tolkningarna av samma text också en tillgång för intervjuforskningen, snarare än en 
svaghet (Kvale, 2007, s. 192). I denna studie har kontroll gjorts tillgänglig för läsaren 
genom en tabell i analyskapitlet, där de kopplingar som gjorts mellan teori och empiri 
redovisas. Kontrollanalysen går ut på att forskaren ger en explicit redogörelse för 
analysprocessens olika steg för att tillåta läsaren att spåra och kontrollera de olika 
stegen. Detta möjliggör för läsaren att inta samma synvinkel som forskaren, oavsett om 
denne instämmer med forskaren eller inte (Kvale, 2007, ss. 188-189).  
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I detta kapitel redovisas resultaten av de kvalitativa intervjuerna uppdelat på tre 
avsnitt. Här får vi följa arbetet med franchisekonceptet ICEBAR BY ICEHOTEL, från den 
ursprungliga idén till hur varumärkesvisionen förmedlas av franchisegivaren i 
Jukkasjärvi och verkställs av franchisetagare runtom i världen. 

5. Att exportera en känsla  

Bakgrund 
Konceptet ICEHOTEL bygger på visionen om att förmedla en bit av upplevelsen av 
ishotellet i Jukkasjärvi på en annan plats i världen. Den form barkonceptet har idag är 
sprunget ur ett projekt som drevs i Stockholm under namnet Ice Gallery. Personerna 
bakom ICEHOTEL berättar om ishotellets första möte med Stockholm: 

ingen visste här egentligen i firman min avsikt egentligen mer än att vi skulle göra en intressant 
lokal i Gamla stan för jag VISSTE ju egentligen inte fortsättningen, jag höll ju på med det här. 
Men jag kände att vi gör den lokalen… och så TESTAR vi det här  

vi var nog liksom inte rädd för att ta nya grepp egentligen och anledningen va nog det att JAG 
hade ju ingen hotellutbildning eller sånt där – jag körde efter MAGEN vad jag kände och trodde 
och tänkte. Och så hade jag en bra omgivning, många utav dom som jobbar här idag och har 
stort ansvar dom har ju varit med i tjugo år  

Parallellt med att projektet ICE Gallery fungerar som en testarena för vad som är 
möjligt med isen, är man på jakt efter någonting större. Stockholm känns intressant och 
man hittar ett hotell som uppfyller kriterierna om central placering med goda 
turistgenomströmningar: 

och på DET hotellet så föreslog jag åt hotelldirektören då som var ägare av hotellet att man 
skulle kunna göra en ICEHOTEL här. Och han undra ”vad e det å hur funkar det” och dom fick 
åka HIT upp och titta på isen och allt det här vi hade  

Konceptet väcker både hotelldirektörens och Absoluts intresse men ICEHOTELs 
samarbetspartners är fortfarande avvaktande inför projektet. Det första året körs 
Stockholms isbar i ICEHOTELs egen regi och resultatet överträffar samarbetsparternas 
förväntningar. Detta blir början på franchisen Absolut ICEBAR: 

jag kände ju att det här är ju en framgångssaga. Att det här borde man kunna kopiera på andra 
håll och intresserade då Absolut för saken att skulle vi inte kunna göra Absolut ICEBAR, inte 
bara här på centralen eller här vid Nordic Hotel utan vi skulle kunna rulla ut det här i många 
städer i världen. Så började idén och då började vi att titta hur fungerar franchise – körde igång 
den där i juni 2002 och nån gång i augusti september så hade jag en idé utan att veta vad 
franchise egentligen var – jag visste ju H&M var franchise å hur dom rulla ut butiker å sådär 
men jag visste inte egentligen hur franchise funka’ 

En arbetsgrupp tillsätts för att tillsammans med en konsult utarbeta ett franchisekoncept. 
Inom loppet av några år har världens första permanenta Absolut ICEBAR i Stockholm fått 
sällskap av Absolut ICEBAR i Milano och Shanghai. Konceptet består av ett så kallat 
monobrand utvecklat i samarbete med Absolut, ett samarbete som pågår ända fram till 
2010. Trots de många likheterna mellan respektive varumärke bromsas expansionen av 
att parternas målmarknader skiljer sig åt. 
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Det fanns två starka idéer bakom varför vi ville ha en ICEBAR. Den ena idén den va ju att vi ville 
finnas på en väldigt central plats och synas med varumärket ICEHOTEL å vi hade också idéer om 
att vi skulle kunna sälja resor direkt från den platsen 

det var alltså ett hinder i utvecklingen att rulla ut det hela därför att Absolut ställde såna krav på 
att (…) ja där baren skulle finnas den location, vi kunde inte hitta en franchisee där och inte 
heller kunde Absolut hitta en franchisee och hjälpa oss. Det var väl litegrann det jag trodde i 
början att med ett utav de största och starkaste spritvarumärkena i världen så skulle vi kunna 
hitta dom bästa franchisee på dom bästa platser det låter nästan så va, det borde va så. Men det 
va faktiskt inte så utan det var vi som hela tiden fick jobba fram nya platser och så hängde det i 
luften och så vidare    

Parterna beslutar sig för att avsluta samarbetet kring själva franchisekonceptet, förutom 
baren i Jukkasjärvi som också fortsättningsvis får heta Absolut ICEBAR. Detta innebär att 
historien bakom ICEBAR och kopplingen till ICEHOTEL nu tillåts ha en mer framträdande 
roll, vilket också tydliggörs genom namnbytet till ICEBAR BY ICEHOTEL. I skrivande 
stund är det nya konceptet inne på sitt första verksamhetsår och ICEHOTEL genomför vad 
några respondenter kallar en ”genomlysning” av hela barkonceptet, i syfte att utvärdera 
och förbättra arbetsformen ytterligare.  

I kommande tre avsnitt kommer vi följa kollegorna, under påhittade namn, på ICEHOTEL 
och ICEBAR för att ta del av deras erfarenheter av arbetet med franchisekonceptet. Vi 
inleder empiriavsnittet med att sätta oss in i varumärket ICEHOTEL och vad som ska 
förmedlas via konceptet ICEBAR BY ICEHOTEL. 

5.1 Design och varumärkesbyggande: Älven som pulsåder  
”När vi startade företaget så var det ju älven som var i fokus med forsränning och den 
ligger fortfarande kvar som vår pulsåder”  

När respondenterna ombeds beskriva platsen ICEBAR för en utomstående är det många 
som beskriver de tekniska aspekterna – att det är ett kylt rum med is från Torneälven. 
Sedan ICEBAR-konceptet fick sitt mediala genomslag har en rad konkurrenter dykt upp – 
”copycats” som flera respondenter kallar dem. Genom att betona ursprunget och 
kopplingen till ICEHOTEL menar många är en viktig markering ”att det inte bara är en 
billig kopia” som ger konceptet en form av kvalitetsstämpel. Isen som skördas direkt 
från Torneälven har en central roll i konceptet och är ett ständigt återkommande tema:  

det ska förmedlas att isen, all konsten där inne och väggar och glas kommer från Europas sista 
vildmark, kommer från Torneälven att man dricker ur Torneälven när man dricker ur isglas.  
Det är därför Åke och jag har gjort så att formen på isglasen är den här kuben för då håller man 
ett litet isblock – hade du gjort dom runda hade du inte alls haft samma känsla, känslan ska va 
att man håller i ett isblock från Torneälven och där ligger ju den här äktheten och unikiteten 
(Sten) 

sen är det väl så att isen är vårat bästa sätt att bygga vårat varumärke så att vi syns och att det är 
lite att hela vår verksamhet ska liksom osa varumärket det handlar om å leva ut hela varumärket 
eller living the brand (Anna) 

isglasen har vi låtit vara som en helig ikon, dom har vi inte ändrat, man ska servera i isglas. Vi 
tjänar pengar på isglas men det är också isglasen som skiljer mot alla andra barer att man 
dricker inrocks å så satt det ögonblicket man skulle lämna isglaset så försvinner rätt mycket utav 
våran affär. Om det skulle vara ett vanligt glas så att säga då börjar det ju vara vilken vanlig bar 
som helst.  Men isglaset är väl det som gör att man är en isbar och är lite speciell då, i 
upplevelsen (Gunnar) 
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Gästen som besöker ICEBAR ser olika ut beroende på bar och tidpunkt. Den största 
målgruppen för samtliga barer är turister som besöker barerna under högsäsong, men 
beroende på hur baren är ansluten till hotell eller restaurangverksamhet finns också 
renodlade nöjesgäster:  

som man håller på med främst design så är det ju jätteviktigt att veta massa, asså hur man rör sig 
som gäst. Hur man kommer in i rummet, var man rör sig, vilket är det man upptäcker, vad är det 
man VILL göra därinne och hur man displayar (…) man skulle behöva studera MER hur man 
rör sig inne och vilka som kommer – exakt vilka som kommer – några av dom här barerna är ju 
duktiga på att ha koll på sina målgrupper så dom vet väl litegrann men vi har inte lagt ner så 
väldigt mycket tid på att själva analysera det (Gullan) 

Isbarerna utformas utifrån samma principer som ishotellet och av samma designers som 
ingår i ICEHOTELs Art and Design Group (ADG). Barerna får en ny design en gång per 
år och först tas en 3D-modell fram som presenteras på plats för franchisetagare, 
restaurangchef, ljussättare och teknikansvariga. Här diskuteras både estetiska och 
praktiska lösningar – ”Det är inte konst som ett helt eget konstnärligt uttryck utan det är 
ett designuppdrag” som en respondent beskriver det. Ibland har franchisegivare och 
franchisetagare olika önskemål på hur interiören ska utformas: 

London är ju mitt inne i London – hot shot bar – dom vill en ha massa flashing lights och sånt 
där (skratt) som inte finns i vårat koncept, vi vill ju ha is (…) och så försöker vi hålla oss – eller 
vi VILL hålla oss till ishotellets färger för det är ishotellet och isen vi vill förmedla medans dom 
i London vill ha mycket party. Alltså det är verkligen – på kvällarna så då har dom egna 
[lampor] som dom har styrt så att det blir riktigt sånt här discoljus i rosa och lila och sånt, DÅ 
har vi faktiskt haft diskussioner (Gullan) 

Jukkasjärvi, som lär betyda ”mötesplats” eller ”samlingen vid sjön”, utgör idag en 
mötesplats för en rad olika nationaliteter. Besökarna av ICEHOTEL får låna 
skoteroveraller vilket enligt två respondenter leder till att gästen blir avväpnad från sitt 
egna jag och eventuella titlar skalas bort; ”dom ser ut som samma bävrar allihop”. Detta 
i sin tur leder till att interaktionen med andra gäster utanför den egna gruppen ökar, 
något som ett par av respondenterna påpekar är en bra miljö att göra affärer i. 
Skoteroverallens motsvarighet återfinns på isbarerna, i form av en cape som gästerna får 
ta på sig inför besöket. Denna cape har skiftat i utseendet under årens lopp och bland 
annat förekommit som dubbelmodell inför Alla hjärtans dag. Capen figurerar i många 
av intervjuerna och fyller ett antal olika syften: 

Alla tycker ju att det är roligt att ta på sig andra kläder och man ser då likadana ut för en stund. 
Och så går man i den här miljön och vad jag ser så ofta pratar man inte bara med sin egen grupp 
(…) som exempel så tror jag det är väldigt många företag vid representation där man tar sina 
gäster från utlandet till exempel och visar upp ICEBAR, det blir en mötesplats där också (Sten) 

Man [barpersonalen] kan beskriva och berätta litegrann om ICEHOTEL. Till exempel om man har 
capen på sig och man är inne i minus sex grader som det är i baren, så kan man ta den över 
ansiktet och krypa ner så får man känna hur det känns att sova i ICEHOTEL (Martin) 

Att förmedla en känsla 
Grunddragen i intervjupersonernas beskrivningar av ICEBAR-konceptet betonar isbaren 
som en konstupplevelse för alla sinnen. Att besöka en ICEBAR blir ett sätt att uppleva 
ICEHOTEL, en del av Jukkasjärvi, fast i storstadsmiljö. Genom isbaren ges en möjlighet 
till människor som normalt inte skulle kunna resa till Jukkasjärvi att också få ta del av 
ishotellets upplevelser, bland annat genom den storytelling som äger rum antingen 
under påklädningen av capen eller efter att gästerna fått gå in i baren. En av 
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respondenterna som arbetar som barchef menar att historierna som gästerna får höra 
hjälper till att komplettera de övriga intrycken för att förmedla känslan av ICEHOTELs 
upplevelse. 

Designdimension Karakteristika 

 
Fysiska artefakter 

 
Iskonst, isglas, cape och vantar, merchandiseprodukter, bild- och textbudskap i 
inredning, magasin/tidning att ta med hem 
 

Immateriella 
artefakter 
 

Kyla, is från Torneälven, naturfrusen, belysning, naturliga färger, ljud, 
inredning följer visst tema  

Teknologi 
 

Information via e-mail, sociala media (inför/efter besöket) 

Kundplacering 
 

Blir en del av miljön genom att ta på sig capen, gästen som åhörare, interaktion 
med inredningen/designen 
 

Kunddeltagande 
 

Påklädning av cape, dricka ur isglas 

Interaktion med 
anställda 
 

Storytelling, ”reseledarstuket”, beställa drinkar 

Tabell 4. Översikt av designdimensioner i en ICEBAR BY ICEHOTEL 

 

Vid utformningen eftersträvar man en hundraprocentig lösning där isen ska utgöra det 
huvudsakliga materialet. Isen ska stå fokus – ”vi är småfolket som vill ha ut isen i 
världen”, som en respondent uttrycker det. Isbaren ska förmedla hantverket och en 
känsla av att någon lagt ner ett arbete på utformningen. Samtidigt påpekar respondenter 
i båda leden att det kan vara en utmaning att förmedla allt detta till kunden: 

jag är lite kluven hur jag skulle beskriva det [varumärket ICEBAR] (…) jag tror att om du frågar 
oss på ett sätt så vill vi gärna beskriva det som att det är en del av ICEHOTEL och vi vill gärna 
tala om att det handlar jättemycket om KONST och design och hur vi gör saker. Men jag tror att 
om man ska vara ÄRLIG och tänka på tvärtom om man sätter sig i ett gästperspektiv, varför 
besöker någon en ICEBAR – vi vet att det är flera hundratusen människor som går till ICEBAR i 
London – tror jag nödvändigtvis inte att dom gör det på grund av att dom tänker att nu ska jag 
gå ut och ta en drink och uppleva konst, utan jag tror att dom gör det för att det är en cool och 
häftig upplevelse (Anna) 

ICEBAR kanske kan få smaka lite av den här fantastiska platsen som utrymme för konst, design 
och sinnlighet och form, men det är inte helt lätt att förmedla det i en storstad som New York. 
Man ska gå in på en ICEBAR kanske å så vill du att dom ska uppleva en slags sinnlig upplevelse 
i baren – dom vill ju kanske ha discomusik och rock dom struntar ju… så det kanske inte är lätt 
å förmedla den känslan som vi VILL förmedla (Linda) 

Några av respondenterna menar att utmaningen inte ligger i att få personalen att 
förmedla budskapet, utan snarare att få kunden till att lyssna: 

Det jag tror är viktigt att få fram är det som är utmärkande med vårt koncept (…) att isen är 
naturlig, kommer från norra Sverige och att det är konstnärer som designar hela isbaren (…) 
Problemet är att folk inte är särskilt… folk får inte veta så mycket (småskratt) när de är där som 
gäster (…) Ja om de får med sig två av fyra saker så tror jag att det är bra (Ove) 
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Gästen måste vara mottaglig för det. Gästerna har förutfattade meningar och dom kanske har en 
bild av hur dagen eller kvällen kommer bli och det kanske inte alls har att göra med att nån som 
ska komma och prata med dom. Dom vill gå dit bara, ta en drink och ha lite kul och hör bara bla 
bla bla… dom kanske har lust å slänga sitt glas i väggen eller nåt, man vet aldrig vad man 
kommer få (…) Utmaningen till viss del är inte så mycket att få mig och personalen att uttrycka 
budskapet, utmaningen är att få folk att lyssna (Peter) 
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Franchisekonceptet har tagit form och intresset för ICEHOTELs och ICEBARs 
verksamheter växer. I detta avsnitt kommer vi ta del av vad det innebär att vara 
franchisegivare och franchisetagare. Hur ser etableringen av nya barer ut och hur 
hittar företaget sina franchisetagare? 

5.2 Konsten att hitta rätt   
”Om vi väljer med hjärtat kanske vi inte alltid väljer nån som vill hålla sig till 
spelreglerna”  

Varumärket ICEHOTEL åtnjuter stor uppmärksamhet både från enskilda aktörer och 
företag som vill associeras med varumärket. I princip inkommer en förfrågan per dag 
där någon vill starta upp en ICEBAR BY ICEHOTEL någonstans ute i världen. En av 
intervjupersonerna, Anna, uppger att på samma sätt som företaget har blivit vana vid 
många förfrågningar och ett stort intresse kring varumärket, har företaget också 
utvecklat ett ”ganska reaktivt” sätt att arbeta med varumärkesutveckling på grund av en 
begränsad budget. Vem som i slutändan erbjuds ett franchiseavtal som resulterar i att en 
bar öppnas, är en process som kan ta uppemot 18 månader. Inledningsvis försöker 
franchisegivaren stämma av att den potentiella franchisetagaren delar ICEHOTELs 
värderingar: 

vi vill inte blanda oss med vilket företag som helst liksom utan vi har vissa normer. Å det är 
väldigt viktigt att de accepterar å tycker som vi eller värderingar om naturen å konsten å såna 
saker.  Så att vi försöker hitta såna som matchar våra värdegrunder och så, men det är ju 
naturligtvis den stora utmaningen att hitta rätt partner (Björn) 

vi gör ju en presentation om konceptet så att säga, vi talar ju om det här också vilka värderingar 
vi har – det handlar om transparency, att värna om naturens resurser. Det bygger väldigt mycket 
på gröna värderingar kan man säga och det är det som vi då tycker att de [franchisetagarna] 
också bör ställa upp på, alltså unika saker att vi kompromissar inte (…) Våra drinkar serveras ju 
i isglas gjorda av Torneälven och vi accepterar inte att det är på nåt annat sätt för det är så det 
ska va, det är det som är grejen. Det unika och den värderingen vill vi att dom ska känna (Björn) 

under den [avtals-]processen så brukar vi som regel försöka få upp franchisetagaren till 
ICEHOTEL för att få se, det brukar göra susen på nåt sätt (skratt) för då får dom känna på 
litegrann… ursprunget å sånt där (Björn) 

Sedan den första permanenta isbaren öppnade i Stockholm 2002 har isbarer öppnats och 
stängts runtom i världen: 

under vägen här så har vi stängt i Milano å vi har avvecklat i Shanghai där det inte var en bra 
franchisee då och tagit dom kostnaderna också, trots att vi kanske inte hade så många barer eller 
va så starka så har vi ändå tagit dom. Så vi har nog hållit – försökt – å hålla i alla fall en hög 
ambitionsnivå när det gäller konceptet (Gunnar) 

I dag finns sex isbarer och samtliga intervjupersoner är eniga om att man bör expandera 
– hur mycket däremot råder det olika uppfattningar om. Tror respondenterna att 
varumärket kommer påverkas av att barerna blir fler, och i så fall hur? 

Ja det är en bra fråga (skratt) jag tror att det kommer bli starkare faktiskt sen för att vi kommer 
ju inte acceptera att nån inte lever efter de värderingar som finns å det kommer heller inte va 
nån skillnad på hur isen hanteras eller kommer att hanteras hur det ser ut och så. Den enda 
skillnaden är att det kommer finnas betydligt fler som gör på samma sätt så det borde nånstans 
stärka varumärket, tror jag (Björn) 
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Utan att veta hur framtiden ser ut så tror jag att vi också lockas av franchisetagare som är 
intresserade och gärna har mycket idéer själva och så vidare. Jag tror att om vi väljer med hjärtat 
kanske vi inte alltid väljer nån som vill hålla sig till spelreglerna för vi lockas av såna som har 
kul idéer – det tror jag är en utmaning (skratt) men vi lär oss väl (skratt) (Anna) 

men vi har ju faktiskt valt att där vi hittar en engagerad franchisetagare så rullar vi in en ICEBAR 
där om han är engagerad, och lite unik... så vi har väl inte hittat det här riktiga rätta mönstret 
ännu (…) Det är ingen risk – det är inga stora risker – liksom att det [varumärket] blir nersmetat 
eller nerkletat på något vis om vi gör nån felsatsning för att det är så reglerat i avtalen. Och 
samtidigt så vi ska ju ge en utbildning å kompetens till dom som driver och gör det här, vi ska 
ha sån kontroll över den som är franchisee så att på det viset så kan vi hålla en hög kvalitet. 
Och… är det nåt som inte sköts på rätt sätt då stänger man ju bara (Gunnar) 

Utmaningar med franchise 
”Det är många som slutar å många som kommer, då är det ju ett helvete å hålla på med 
franchise”  

I dagsläget består franchisetagarna antingen av fristående entreprenörer, eller av hotell 
vilka i sin tur ingår i olika hotellkedjor:  

vi försöker göra dom här till ambassadörer och… så. Men dom är ju egna verksamheter det ska 
man ju komma ihåg. Dom ÄR ju som [Franchisetagaren X] eller vem det är som äger då 
London – dom ser ju givetvis till att försöka få så lönsam verksamhet som möjligt med det dom 
håller på med, men att dom ska ju hantera det på ett visst sätt också å dom ska informera 
gästerna på ett visst sätt om isen, om vart den kommer ifrån å så vidare (Gunnar) 

En av intervjupersonerna, Karoline, är liksom flera av intervjupersonerna relativt nya 
inom ICEBAR-konceptet till följd av omstruktureringarna som skett i och med hotellens 
ägarbyten. Hon beskriver ägarförhållandet av baren som ”väldigt komplicerat” och är 
ännu inte helt klar över hur detta ser ut. På frågan om stödet uppifrån återger hon 
organisationen på sin bar genom följande beskrivning: 

I och med att vi jobbar tillsammans med ett hotell [franchisetagarens hotell] så måste vi också 
följa deras regler. Man kan inte bara gå in i DERAS värld och förvänta sig att alla ska tycka att 
våran produkt är den allra bästa i hela världen utan där måste man jobba som med vilken annan 
kund som helst, det är inte självklart att det är nånting som dom tar till sig i alla lägen (Karoline) 

I ett annat sammanhang uttalar sig Karoline, Fredrik och Anna såhär om engagemanget 
från franchisetagarna: 

driften av våran bar har legat på en hotellkedja som inte har engagerat sig. Asså dom har bara 
tänkt på att ”den går som den går” så dom har inte engagerat sig i den överhuvudtaget 
(Karoline) 

Vi behöver bli bättre på marknadsföring i [Franchisetagarens organisation] och göra MER. Man 
har varit lite NÖJDA med att man tycker att det går bra ”så då det räcker väl” (…) 
[Franchisetagaren] har tyckt att man kanske inte behöver göra så mycket för att det tuffar på 
som tåget själv (…) vi har ju absolut inte nått liksom maxkapacitet på långa vägar, och då måste 
man ju investera pengar i marknadsföring också för att man vill att det ska gå lite snabbare 
(Fredrik) 

Varför man öppnar en franchise det är ju för att man kanske vill ha support, man har bestämt sig 
för att man inte bedriver eget företag utan man köper in sig i ett koncept (Anna)  

Också andra respondenter som arbetar med driften av barerna uppger att de måste ta 
hänsyn till både franchisegivarens och franchisetagarens respektive verksamheter. 
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Exempelvis kan en hotellkedja inhysa en rad olika varumärken där ICEBAR utgör ett av 
flera varumärken i hotellets varumärkesportfölj:  

jag har inga tydliga riktlinjer till exempel för hur mycket timmar jag ska avsätta till isbaren, det 
finns inga såna riktlinjer i min tjänst. Så det blir väldigt sådär lite på känslan hur mycket tid man 
lägger ner på respektive varumärke [i hotellets portfolio] (Frida) 

utmaningen som är annorlunda är väl att det är ETT – vad ska man säga? – företag till som man 
ska ha dialog med, om man ska se det som en utmaning, det kanske det är. Att för min del blir 
det att jag har en chef, å sen så har jag en annan chef liksom (Fredrik) 

Från ICEHOTELs håll i egenskap av franchisegivare innebär samarbetet med 
franchisetagare i form av hotellkedjor en påverkan på konceptet som både kan ha 
negativa och positiva följder. Nedanstående citat illustrerar både styrkan och svagheten 
med att driva ett franchisekoncept, där ett hotell i en hotellkedja står som 
franchisetagare: 

Hotellkedjor är ofta ganska duktiga på att hålla en jämn nivå men ofta ibland när dom får för sig 
att dom håller på å ska skära då, ta bort kostnader å såna här grejer å drar ner personal å så då 
kan det få negativ utveckling eller att dom har stor… rotation på personalen. Det är många som 
slutar å många som kommer, då är det ju ett helvete å hålla på med franchise (…) hålla uppe 
kvaliteten och kunskapsnivån är ju svårt (Gunnar) 

Personalomsättningen uppges av en del respondenter som låg, både av 
franchisegivarens och franchisetagarens representanter. På grund av att besökarantalet 
är starkt kopplat till turistsäsongen är personalbehovet säsongsstyrt. Rekryteringen av 
barpersonalen ser olika ut beroende på franchisetagarens organisationsstruktur.  Det är 
franchisetagarens representanter som sköter rekryteringen av all personal, men 
franchisegivaren lämnar vissa önskemål och kan även påverka personalen genom 
utbildningarna: 

Vi lämnar en önskad profil på personalen å den är inte nödvändigtvis en bartenderprofil alltså 
det är inte det som man söker i första hand till en isbar eller det kommer bli så framöver nu i alla 
fall (…) det viktigare, mycket viktigare med en person är att dom är utåtriktade, kan ta till sig 
historien kring ICEHOTEL, kan berätta den och skapa spänning va glada asså lite mer 
reseledarstuket  (Björn) 

framförallt det som vi försöker plantera i det här det är ju enkelheten och ödmjukheten som vi 
har i vårt svenska beteende som är ganska ärlig… artighet tror jag… den är ganska enkel men 
väldigt ärlig i sitt beteende å det tycker jag borgar för en kvalitet i service (Martin) 

Hur rekryteringen ser ut beror på vem franchisegivaren är och hur organisationen ser ut. 
Dessa två citat speglar hur rekryteringsförfarandet kan skilja sig åt mellan olika barer: 

nä men asså jag följer ingen speciell rekryteringsprocess kan jag inte påstå. Jag försöker se asså 
dom människor som jag själv trivs att arbeta med och som följer dom värderingar som jag har 
(Karoline) 

man mäter personalen eller rekryteringarna idag mot värdeorden [värdeord] som är väldigt 
viktiga inom [hotellkedja] också för oss så det gäller att man kan uppfylla dom orden, att man är 
en sån typ av personlighet (…) Det som är fokus är att man har snarare rätt personlighet än 
jättemycket erfarenhet för har man jättemycket erfarenhet men med fel attityd då hör man inte 
hemma här (Frida) 
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Att kopiera en upplevelse 
”Det är inte så mycket en franchise – det är mer ett ursprung”  

Att vara en del av ett franchisekoncept, förklarar Peter, innebär inte enbart att respektive 
bar representerar ICEHOTEL, det handlar lika mycket om att ICEHOTEL representerar dem. 
Kopplingen till ishotellet ger barerna inom konceptet ett ursprung och en känsla av 
äkthet, vilken är viktig att hålla vid liv eftersom det särskiljer konceptet från andra 
isbarer, menar Peter: 

att vara del av franchisen är nåt väldigt speciellt, det skiljer oss från konkurrenterna. Det är inte 
så mycket en franchise – det är mer ett ursprung. Men moderskeppet handlar helt och hållet om 
– franchisen handlar helt och hållet om ICEHOTEL (Peter) 

Bakgrunden till den pågående ”genomlysning” som sker av franchisekonceptet beror 
delvis på att konceptet inte expanderat i den takt som företaget tänkt sig. Det tidigare 
samarbetet med Absolut nämns som en bidragande orsak, men inte den enda, enligt 
respondenterna:   

vi hade ju trott att vi skulle växa fortare än vi har gjort men det är väl att nu ser vi ju över 
franchisekonceptet och vi kanske inte har jobbat på rätt sätt va (Sten) 

alla enheter har ju jobbat var för sig på var sitt håll ganska mycket, VAD JAG förstått i alla fall 
(…) då måste man ju väl… ja, att man inte har SATT ett tydligt varumärkeskoncept liksom, 
beroende på vad man vill nu då. Går man in på McDonald’s så det ser likadant ut världen runt 
men riktigt SÅ är det ju inte (Fredrik) 

Men vad är det då som ligger till grund för att barerna inte sett likadana ut? En 
respondent kommer med följande förklaring: 

att jobba med konst som franchise är kanske lite av en motsättning för man tänker att konst är 
unika saker och nya bilder och sådära, medan franchise betyder att man ska kopiera nånting (…) 
det kan va lätt för oss att sväva iväg och skapa NYA unika saker på varje plats istället för att det 
ska vara en traditionell franchise så där tror jag att det uppstår en utmaning (Anna) 

hela det här företaget är ju ett entreprenörsdrivet företag, för oss är det lite svårt ibland att vara 
konceptuella om du förstår vad jag menar. Att när vi säger att vi ska skapa en franchiseenhet, 
kopiera den trehundra gånger och sen ska det va en exakt likadan grej det ligger inte riktigt i 
våran natur. För vi vill prova nya saker och det ska va spännande och sådära – DET är en 
utmaning för oss här att tänka konceptuellt (Anna) 

När respondenterna funderar över den förändring som skett i och med konceptets 
namnbyte och omvandlingen från att vara Absolut ICEBAR till att bli en ICEBAR BY 
ICEHOTEL, är reaktionerna positiva. Det finns en framtidstro på den blivande 
franchiseformen, både bland franchisetagare och franchisegivare:  

Tror inte ens vi har börjat… smaka på möjligheterna, jag tror vi har allting kvar (…) vi har sett 
att dom här barerna vi har haft tidigare det är avtal med olika parter men det är egentligen ingen 
franchise för alla barer har sett olika ut och kunnat göra olika saker (…) Så potentialen tror jag 
är jättestor och vi har inte ens börjat jobba med det [franchise] även fastän vi tror att vi gjort det 
(Linda) 
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Hittills har vi tagit del av hur upplevelsen av ishotellet formas och exporteras från 
ICEHOTEL till andra länder runtom i världen i form av barkonceptet ICEBAR. Det tredje 
och sista avsnittet i empirikapitlet handlar om hur varumärket kommuniceras från 
franchisegivare till franchisetagare.   

5.3 Att förmedla budskapet till franchisetagaren 
”Nu måste du tänka svenskt” 

På ICEHOTEL finns franchisekonceptets marknadsförings- och kommunikationsansvarige 
som fungerar som en kontaktyta gentemot franchisetagarna. Barerna har egna 
marknadsavdelningar och marknadsplaner, men det material som tas fram skickas till 
ICEHOTEL för korrektur för att säkerställa en konsekvent bild av varumärket. 
Respondenterna nämner tre dokument som används för att förmedla förväntningar på 
olika nivåer inom franchisekonceptet. Franchiseavtalet – ”som visserligen är en halv 
bibel” – reglerar den övergripande verksamheten och är utgångspunkten för samarbetet 
med franchisetagare. Frågor som rör mer praktiska detaljer av verksamheten och driften 
av baren sammanfattas i en Operations manual som fungerar som en handbok för 
barcheferna. Till den enskilde medarbetaren finns en Minimanual där information kring 
kundmötet finns sammanfattat. Dock finns det kulturella aspekter som påverkar vilken 
omfattning instruktionerna kan tillämpas i respektive land. Pressmeddelanden och 
marknadsföringsåtgärder är två exempel:   

det kan va så att man till exempel ser att en bar långt borta inte går bra; ”men ta på dig en cape 
och dela ut flyers eller nånting sånt” så säger dom ”så gör vi inte här” och då har du hamnat i en 
när dom säger att ”det funkar inte så här” det är en kulturell utmaning (skratt) att försöka få dom 
där att göra det ändå, då måste man nästan visa att man kan göra det själv och släppa all prestige 
(…) Då gäller det att ha oerhörd lyhet för vad någon säger egentligen det är inte säkert att alla 
kan nå dom å säga att ”nu får du faktiskt släppa allting det är bara du och jag” (skratt) och ”nu 
måste du tänka svenskt” så att säga (Martin) 

Karoline pratar om utbildningens betydelse för både franchisetagare och 
franchisegivare: 

våran utbildning bygger ju mycket på att få training från dom som jobbar här uppe på ICEHOTEL 
för att vi ska kunna bli duktigare. För vi har ju såpass utbytlig personal så att det är därför, vi 
byter ju hela tiden. Vi har ju dom [anställda] från säsong så det är viktigt att man tre-fyra gånger 
per år får en training härifrån. Och det är också viktigt för ICEHOTEL att ens franchisetagare 
förmedlar den känslan som dom SJÄLVA vill förmedla ut (Karoline) 

Ett utbildningsmoment är till exempel att lära sig hur isen ska skötas för att minska 
slitaget så mycket som möjligt, ett annat är att få se filmmaterial om ICEHOTEL och 
ICEBAR som spelats in genom åren: 

sen är det ju ganska kul att visa att vi har ju haft otroligt mycket kända personer, jag visade till 
exempel på den träningen vi hade med isbaren i Stockholm hur Ace of Base guidade i isbaren i 
en tysk tevekanal och det hade dom inte ens en aning om att dom hade varit där. Och så visade 
dom å andra sidan tillbaka hur dom hade guidat KIZZ (skratt) i isbaren. Det är ett utbyte man 
ger och man tar (Martin) 

Förutom att franchisetagaren och dennes representanter besöker ICEHOTEL, finns också 
ett intresse hos barpersonalen att besöka övriga barer inom franchisen: 
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vi jobbar även med att försöka få barpersonal från en bar att åka runt på andra och det finns en 
väldigt stark vilja att göra det, man är nyfiken på om det finns jobb på en nykommande bar. 
Men sen finns det dom som faktiskt på egen hand har tagit sig runt (Martin) 

Intervjuerna med franchisetagarnas representanter äger rum både under och efter 
ICEHOTELs summit och att denna utgör en viktig mötesplats både ur franchisetagarnas 
och franchisegivarens perspektiv framgår tydligt av intervjusvaren. Eftersom några av 
representanterna är nya på sina poster är det första gången de träffar de andra barerna, 
något som underlättar inofficiella samarbeten som exempelvis personalutbyten: 
”skicka hit två stycken bartendrar så skickar jag två stycken till dig i fyra dagar” för å utbyta 
erfarenheter å trigga personalen att tycka att det är kul å utvecklande också (…) jag tycker vi är 
på rätt väg, känns som att vi är på väg dit vi vill åt, att man inte bara tänker på sin lilla bar 
(Fredrik) 

Att kommunicera ursprunget 
”Man blir lite isbiten när man varit här” 

Vad är det som franchisegivarna vill förmedla till sina franchisetagare? Flera 
respondenter talar om en ”känsla”: 

vad ska man säga, den känslan man ska försöka få är… den här lusten – jag vet ju själv många 
gånger när man jobbat under väldigt många år med ICEHOTEL så är det nånting som har gjort att 
man talar otroligt starkt och mycket för den isen som finns, man blir lite isbiten (skratt) när man 
har varit här. Och det är också den känslan man försöker förmedla även på dom 
[franchisetagarna] att dom ska bli starka ambassadörer (Martin) 

Trots att konceptet hunnit sprida sig till fem andra länder betonas Jukkasjärvi och 
ICEHOTEL som själva navet för verksamheten och som en samlingsplats för de 
inblandade. När intervjupersonerna berättar om arbetet med konceptet ICEBAR finns ett 
genomgående tema både från ICEHOTELs och franchisetagarnas håll. Alla återkommer 
till vikten av att besöka ICEHOTEL och Jukkasjärvi för att se verksamheten med egna 
ögon och träffa personerna som arbetar där. Björn och Linda som båda tillhör 
franchisegivarsidan, ger följande förklaringar: 

bygga ett ishotell det kan man ju säga på skojs skull att man vill göra, men att sen hitta dom här 
resurserna och förverkliga det och göra det till en sån produkt som det är idag det är ju 
enastående. Å därför så är det ju också en del utav det här företaget, den här entreprenörsandan 
som finns och som går igen i dom varumärken som vi också jobbar med, man VET vad som 
ligger bakom så ((det är)) oerhört starkt för alla som kommer i närheten och börjar och jobba 
med dom (Björn) 

dom här människorna [på ICEHOTEL] när man träffar dom å pratar med dom så förstår man, för 
dom är ju en del av naturen där uppe, människorna också (skratt). Så att dom skulle göra 
nånting som inte har liksom naturen med sig på något sätt det skulle inte hända, utan man jobbar 
med dom resurser som finns och det är så det har blivit så stort liksom så det känns i väggarna 
om man säger så (Björn) 

vi ska hela tiden återvända till ursprungsplatsen så när vi bygger vårt franchisekoncept så ska vi 
låta franchisetagarna komma till oss en gång per år och behålla det här ursprunget (…) vi flyttar 
inte hela kontoret ned till London om vi bygger vår kedja därifrån utan vi har huvudkontoret 
eller kedjan i Jukkasjärvi och så opererar vi internationellt och man ska hela tiden återvända till 
ursprungsplatsen, det tror jag. Då behåller man trovärdigheten, unikiteten och äktheten (Linda) 

En av franchisetagarna poängterar också vikten av att franchisegivarens personal är 
baserad i Jukkasjärvi, där konceptet utgår ifrån:  
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Jag är väldigt glad över att ledningen har kommit tillbaks till ICEHOTEL och inte från ett kontor i 
Stockholm. Det är viktigt att dom som driver franchisen bor häruppe och ((är en del)) av det här, 
jämfört med förut när dom bara var kontorsfolk bortkopplade från konceptet och det inte alls var 
samma sak som nu (Peter) 

Att själv få delta i byggandet av ICEHOTEL eller prova på iskulptering är viktiga sätt för 
franchisetagarna att få en förståelse för konceptet och för att de i sin tur ska kunna 
förmedla historien om ICEHOTEL till sina gäster. Flera intervjupersoner menar att många 
av bartendrarna som sett filmerna om ICEHOTEL fortfarande inte riktigt kan beskriva 
”det” förrän de besökt Jukkasjärvi själva: 

vi är ganska noga med att franchisetagarna ska ha många möjligheter att besöka ICEHOTEL. Och 
när man är här på ICEHOTEL att man inte sitter såhär i konferenslokalen hela tiden utan man åker 
– man ÄR ute och isskulpterar, man sover i ICEHOTEL eller man GÖR saker som är ICEHOTEL. 
Så att vi försöker skapa många möjligheter att man i alla led från management till bartender får 
komma hit (Anna) 

det finns en hel del storys som personalen kan få med sig vilket också bygger ett intresse från 
deras sida har vi sett. Att dom känner att dom är stolta över att jobba för nånting och framförallt 
om man har hunnit vara på ICEHOTEL så då… är man riktigt stolt (Björn) 

Även franchisetagarna poängterar att besöken på ICEHOTEL är ett viktigt komplement till 
utbildningen som sker på hemmaplan och gör det enklare för barpersonalen att berätta 
om ICEHOTEL och ICEBAR för bargästerna: 

Resorna är jätteviktiga och vi försöker skicka hit folk så ofta som möjligt och det är väldigt 
viktigt för att det kopplar ihop den personen med vart den jobbar och plötsligt kan man prata om 
det tills man är blå i ansiktet (Peter) 

Intervjupersonerna som representerar franchisetagarna berättar om att se till så 
barpersonalen trivs och brinner för varumärket. En av intervjupersonerna tvekar inte en 
sekund över varifrån hans egen hängivenhet för varumärket kommer: 

Coming here! [till Jukkasjärvi] Actually, yeah it wasn’t before I came here I really felt it, to be 
honest with you. When I came here (…) it was there when I really got infused and really felt 
passionate about it. You meet people like [Namn] and you meet people – the team here who are 
really passionate about – it’s very, very addictive. You see the ICEHOTEL, you see the harvest 
for yourself and what passion that goes into it creating an ICEBAR BY ICEHOTEL  

Den internationella aspekten av ICEBAR-konceptet medför också en utmaning i att 
förmedla allt detta som återges ovan. Nedanstående citat illustrerar att avståndet, 
geografiskt och kulturellt, kan medföra att konceptet förmedlas olika av olika barer, 
men också hur franchisegivaren hanterar detta: 

häruppe [i Jukkasjärvi] är det ingenting som brådskar (…) det är lite ”jaja det går bra” medans i 
[Stad] eller [Stad] eller andra städer så är det ofta väldigt [knäpper med fingrarna] och det blir 
lite kontraster i det (…) man behöver kanske få saker gjorda lite [svischljud] lite fortare (Ove) 

om vi säger att vi är centrum här [i Jukkasjärvi] – vi är solen i ett solsystem – så ju längre bort 
man kommer från det desto svårare blir det att förmedla den här känslan som är så viktig för 
oss. Den här historien och allt som handlar om storytelling och att kunna berätta om snön och 
isen och vattnet och naturen och sådära. Om man öppnar en bar i, inte vet jag, Afrika eller i 
Sydamerika eller Australien, så kanske det inte är så självklart för den som blir anställd hur man 
ska berätta den historien, så det tror jag är den största utmaningen för oss (Anna) 
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Man kan nog tänka sig att det skiljer… en del å det e jättesvårt kanske å nå ut… helt mellan hur 
personal agerar här på våran plats och på dom enskilda isbarerna men det är ju där handboken 
och hur man jobbar och våran uppföljning så att vi försöker hålla efter (…) Men vi märker det 
där rätt fort, vi gör ju det. Sen har det ju utvecklats en ganska stor öppenhet, vi har träffat dom 
så ofta här. Dom [franchisetagarens kontaktpersoner] har inte bytts så ofta, barchefer i [ICEBAR 
X] till exempel, det är samma kille han har varit i många år och så här [på Summit] får vi reda 
på rätt mycket (Gunnar) 

Franchisetagarnas varumärkesuppfattning 
”Jag tror på allt jag säljer” 

Sara menar att dialogen med kontaktpersonen på baren också underlättas av att denna 
förstår varumärket. Sten ger medhåll och inflikar att personalomsättningen också 
påverkar: 

det är väldigt viktigt att dom förstår… varumärket ICEHOTEL för att kunna jobba i ICEBAR BY 
ICEHOTEL. För att jag tror också att om man inte varit här uppe är det svårt också att förmedla 
den känslan som man har här (Sara)  

men tar man till exempel [ICEBAR X] va dom har ju varit där jättelänge dom som jobbar där. Så 
att dom kanske har blivit bjudna upp på nån resa hit och så har dom fått förmedlat av såna som 
[Manager X] här för att dom köper ju ICEBARs märke och ICEHOTEL, så att det blir ju väldigt bra 
förmedling då va (Sten) 

Under intervjuerna ombeds varje respondent att förklara vad varumärket ICEBAR står för 
och vad de tror ligger bakom varumärket framgång. Franchisetagarna uttrycker sin 
uppskattning för varumärkeskonceptet, att det är tacksamt att arbeta med och som en av 
dem uttrycker det; ”Jag tror på allt jag säljer”. Dock gör samma person ett uttalande 
som sticker ut från mängden. Peter menar att det är skillnad mellan konceptets 
framgång globalt och lokalt, och säger såhär: 

Globalt [utandning] framgång… Det där är en intressant fråga – är det framgångsrikt? 

På lokalt plan finns det barer, menar han, som är framgångsrika men globalt behöver 
”franchisen växa upp litegrann”. Att det går bra för just hans bar är ett resultat av 
franchisetagarens hårda arbete och egna experimenterande, inte av någon annans 
vägledning.  

Varifrån kommer då franchisetagarnas övertygelse om varumärket, har den alltid funnits 
där? Två av intervjupersonerna uppger under intervjuerna att deras bild av varumärket 
ICEBAR tidigare präglats av en del skepsis. Nedanstående citat illustrerar hur deras 
uppfattning av varumärket utvecklats över tid: 

När jag först började såg jag det som en gimmick precis som alla andra… jag tyckte det var 
väldigt plastigt hela grejen, men sen var det också [franchisetagarens företag], dom hade ett lite 
speciellt sätt att jobba på.  Men så är det inte alls, det är ett vackert koncept (Peter) 

Jag var ju lite osäker, jag har ju jobbat tvärsemot men visste inte så mycket om isbaren om det 
överhuvudtaget å undrade bara vad fan är det dom håller på med därinne. Så det var väl inte 
sådär… intressant, men det var mycket, mycket roligare än vad jag hade hoppats att det skulle 
vara (Fredrik) 

Det första citatet innehåller två kontrasterande uppfattningar av varumärkeskonceptet. Å 
ena sidan uppfattas det som något plastigt och som en gimmick, för att i nästa mening 
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återges som något vackert. Hur har detta gått till? Vad har föranlett en sådan 
helomvändning? 

När intervjupersonerna uttalar sig utifrån kundens perspektiv, framgår det att det även 
här finns vissa missuppfattningar eller en skepsis mot varumärket. Trots konceptets 
koppling till ICEHOTEL och storytellingen verkar det råda en viss okunskap bland 
gästerna om vad ishotellet är, eller att de två verksamheterna hör ihop:  

JAG skulle inte gå till isbaren själv som gäst, heller. För att det många tänker att man betalar X 
för en drink, att det inte är en upplevelse vi säljer utan dom är helt fokuserade på att en drink 
kostar X – å så ska jag frysa när jag dricker den också (Fredrik) 

det är ju ett väldigt STARKT varumärke, det är det första jag kommer å tänka på. Det är ju inte 
många som INTE vet vad isbaren är i [Staden] även fast kanske [lokala publiken] inte går hit så 
VET dom ju definitivt att vi finns (Fredrik)  

Men vem äger egentligen ansvaret för varumärket i en franchise? Dessa två citat speglar 
att både franchisetagare och franchisegivare ser på samarbetet som ett delat ansvar. 
Gunnar påpekar dessutom att ansvaret är något som inte enbart vilar på parterna bundna 
av avtalet, utan på den enskilde medarbetaren:  

Det är väl båda parter. Jag ansvarar för den lokala marknaden hos oss och att jag håller i det som 
de önskar från riktlinjerna och så måste de vidareutveckla konceptet och dom är ansvariga för 
den biten (Ove) 

det är alla, alla är ansvarig för varumärket i företaget – det är ett av det viktigaste vi har. Och 
ska vi säga högst ansvarig för varumärket det är ju VD:n inom respektive bolag men alla är 
ansvarig för varumärket (…) Om jag tar [Namn] inne i restaurangen som möter en gäst som 
kommer och sitter där, hon representerar ju oss hela vägen. Och hon ska ju känna den där 
stoltheten och glädjen och omhändertagandet och omtanken. Och följa ja det hon har fått lära 
sig om det hela  (Gunnar) 

 

Franchisegivare om varumärket Franchisetagare om varumärket 

 
Fantastiskt 
Unikt, ”unikitet” 
Äkta 
Genuint 
Kvalitet 
 

 
Frihet 
Unikt 
Vackert 
Föränderligt, förgängligt 
Speciellt 
Kvalitet 
Äkthet 
Väldigt starkt 
Fantastiskt 
Svenskt 
Naturlig 
Renhet 
Konstnärlighet 
 

Tabell 5. Franchisetagarnas varumärkesuppfattning 
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Kommunikationen med franchisetagarna   
Den planerade kommunikationen mellan respektive bar och franchisegivaren består av 
”ständig uppföljning” i form av veckovisa möten, ofta via telefon. Avstämningar sker 
också med konceptets affärsområdes- eller marknadsföringsansvariga i form av 
idéutbyten kring olika samarbeten och korrekturer av marknadsföringsmaterial. Under 
den årliga summiten samlas också franchisetagarens representanter i Jukkasjärvi för en 
konferens och erfarenhetsutbyte. Varje år sker också en uppföljning tillsammans med 
franchisetagaren, men det är även intressant att träffa personalen: 

ofta så lägger jag tiden hos den som sköter baren, för då hör jag. Går jag till barägaren har jag 
märkt så vet inte han exakt det som sker men jag kan lyssna i alla fall och åtminstone få en bild 
(…) och så kan man se och känna – nästan lukta hur det går (Gunnar) 

Ett av målen för franchisegivaren har varit att franchisetagarna ska vara goda 
ambassadörer för varumärket ICEHOTEL och att företaget är måna om att ta hand om 
dem när de besöker ishotellet. Anna menar att en av styrkorna med franchisen är att de 
är väldigt personliga: 

det är en stor anledning till varför man jobbar på ICEHOTEL, det är för att man har det här i själ 
och hjärta nånstans (…) och det tror jag MÄRKS när man kommer ut att VI ÄR ICEHOTEL 
(skratt) (Anna) 

A så det är ganska mycket kontakt ändå. Sen får vi se när vi har tvåtusen barer som sagt var då 
kanske man inte kan sitta och ringa dom varje måndag (skratt) då kommer andra system in. Och 
det är det vi kommer titta litegrann på nu också, vi bygger nu verksamheten med tanke på hur vi 
ska vara om ett antal år storleksmässigt och så, inte i exakt storlek då, men att vi kommer vara 
betydligt större än vad vi är idag. Och då måste man kanske jobba på ett lite annorlunda sätt, det 
går inte att vara så privat som man är idag (Björn) 

Utbildningen är något som betonas av både franchisetagare och franchisegivare när det 
handlar om att förmedla innebörden av varumärket till franchisetagarna.  

men i övrigt så är det ju liksom nytänkande så det är väl DET, det tycker jag är också någonting 
som kännetecknar ICEHOTEL att vi hela tiden skapar nytt testar gränserna för vad som är möjligt 
med is och snö (Sten om hur ICEHOTEL förmedlas genom barerna) 

sen har det ju utvecklats en ganska stor öppenhet, vi har träffat dom så ofta här. Dom har inte 
bytts så ofta barchefer på [ICEHOTEL X] till exempel det är samma kille han har varit i många år 
å så satt här [på Summit] får vi reda på rätt mycket (Gunnar) 

När det kommer till den lokala marknadsföringen arbetar varje bar enskilt med att hitta 
säljkanaler samt ta fram marknadsföringsmaterial. Efter att konceptet numera är 
fristående från Absolut uppger flera respondenter från både franchisetagarsidan och 
ICEHOTEL att arbetet blivit friare med fler möjligheter för barerna att ingå olika 
samarbeten lokalt med andra varumärken. Några respondenter uppger också att 
kontakten barerna emellan och mot ICEHOTEL blivit närmare. Dessa nya förutsättningar 
har medfört att franchisetagarna nu i större utsträckning får ta ställning till samma 
förfrågningar som franchisegivarna mötts av sedan varumärket slog igenom. Peter 
medger att en av utmaningarna med att arbeta inom ett franchisekoncept är att balansera 
franchisetagarnas lokala kännedom med de centrala riktlinjerna för varumärket: 

vi representerar ICEHOTEL och det finns ett stort intresse för det vi gör liksom och många vill ju 
associeras med oss och vi måste va försiktiga med vem vi associeras med. Det samarbetet som 
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vi kan tycka är rätt, tycker inte moderskeppet är rätt. (…) Och ibland har dom behövt säga åt oss 
att det där är fel – och vi hade fel (Peter) 

vägledning är ett tveeggat svärd litegrann för att vi behöver mer av det, utan tvekan, det är 
väldigt lite vägledning. Men jag är rädd för vad vi kommer få för typ av vägledning.  Den vi 
fick förut [under Absolut] var inte bra, den var väldigt restriktiv, kontrollerande… och inte 
produktiv (Peter) 

Franchisetagarna är inte ensamma om att tänka på balansen mellan givna direktiv och 
eget initiativtagande. Motsvarande funderingar förekommer även på 
franchisegivarsidan. Dialogen är jätteviktig, menar Sara: 

det är att kunna ta till sig deras [franchisetagarnas] åsikter, det dom säger, att det inte bara är att 
köra på heller. Att lyssna på dom (…) Vi vill ju jobba åt samma mål så det är det som är 
utmaningen att förstå vad dom vill kommunicera, på sitt sätt (Sara) 

Utmaningar det är att fortfarande va unik och skapa möjligheter för franchisetagarna utifrån det 
DOM vill och ha en ganska fast ram (…) att skapa den här friheten inom ramen, så att glädjen 
hos franchisetagarna finns kvar så att man inte styr dom för mycket (Linda) 
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6. Analys 
Med anledning av studiens deduktiva och induktiva inslag, kommer analysen både att 
utgå från teoriavsnittet men också belysa valda delar av empirin för att i diskussionen 
dra teorietiska slutsatser. Utgångspunkten för detta kapitel kommer att vara studiens 
problemställning och syfte:   

Hur förmedlas tjänstevarumärket ICEHOTEL genom experience rooms inom en 
franchisekontext? 

 
Pröva teorier om experience room och internt varumärkesbyggande på ICEBAR BY 

ICEHOTEL (teoretiskt syfte), för att undersöka hur franchisegivaren ICEHOTEL arbetar 
med varumärkesbyggande i en franchisekontext (praktiskt syfte). 

Kapitlet kommer att bygga på varumärkesprocessens tre delar såsom definierats av 
Grönroos (2002, s. 317). Dessa kommer att utgöra ett stöd i analysen av hur varumärket 
ICEBAR BY ICEHOTEL skapas inom ramen för franchisekonceptet. Vi börjar med 
varumärkesidentiteten, företagets eftersträvade syn på varumärket hos kunden – eller i 
första hand franchisetagaren i denna fallstudie. Detta följs av varumärkesutvecklingen, 
processen i vilket imageskapandet sker och som resulterar i varumärket, den faktiska 
varumärkesbild som formats i kundens, eller i detta fall franchisetagarens, tankar.  

6.1 Varumärkesidentitet med flexibilitet 
Låt oss börja med varumärkesidentiteten. Tanken med konceptet är att en ICEBAR BY 
ICEHOTEL ska fungera som en förlängning av ishotellet i Jukkasjärvi och 
varumärkesbilden som ska förmedlas via konceptet ICEBAR BY ICEHOTEL bygger således 
på varumärket ICEHOTELs kärnvärden. Innan vi identifierar hur detta sker i praktiken, 
ska vi för ett ögonblick återgå till Grönroos (2002, s. 321) definition av varumärke: 

Ett varumärke skapas i en ständigt pågående varumärkesrelation där kunden utvecklar en 
särskiljande bild av en fysisk vara, tjänst eller lösning som omfattar varor, tjänster, information 
och andra element, baserad på alla de kontakter med varumärket som kunden får. 

Det centrala i denna definition är den särskiljande bild som den interna 
varumärkesrelationen ger upphov till.  Franchisetagarna instrueras till att förmedla 
isbarens ursprung – ”Var noga med att tala om att det här är originalet” – en kritisk del i 
differentieringsarbetet och för varumärkets särskiljande förmåga. Här innehar 
Torneälven, och den is som skapats där, huvudrollen. Empirin antyder att baren 
anpassas efter den lokala marknadens behov, i enlighet med Edvardsson et als (2010, ss. 
323-324) teori om ett preferensstyrt experience room. Kompromisser där ”flashing 
lights” satts upp i baren för att möta discobesökarnas preferenser kan ses som en 
indikation på ett flexibelt experience room (ibid.). Beslutet att frångå den naturliga 
färgsättningen till förmån för rosa och lila ljussättning är också ett tecken på den 
utveckling av varumärkesidentitet som nämnts av de Chernatony et al (2004, s. 74). 
Trots att franchisegivaren gärna vill lyfta fram hantverket och konsten måste detta 
samsas med funktionaliteten och verkligheten ute på barerna; ”det är inte konst som ett 
helt eget konstnärligt uttryck utan det är ett designuppdrag”.  

Är då en ICEBAR BY ICEHOTEL ett experience room i dess rätta mening? Den väsentliga 
skillnaden mellan Edvardsson et als experience room och franchisekonceptet ICEBAR BY 
ICEHOTEL är att en PSE vanligtvis är kostnadsfri (Edvardsson et al., 2005). 
Gemensamma nämnare för experience rooms och barkonceptet ICEBAR är att båda 



	   49	  

strävar, eller bör sträva (Edvardsson et al., 2010, s. 321), efter att överraska 
återkommande gäster så att de får uppleva något nytt. Och på samma sätt som 
interaktionen med personalen i en PSE utgör en nyckelroll för om konsumenten väljer 
att konsumera den riktiga tjänsten (Edvardsson, 2010), visar empirin att samspelet med 
barpersonalen är viktig för att kunden ska tillgodogöra sig storytellingen och inspireras 
att besöka ICEHOTEL. Detta leder oss in på den aspekt som är helt avgörande för 
benämningen prepurchase service experience enligt Edvardsson et al (2005; 2010); 
Nämligen om gästen uppfattar att PSE:n – det vill säga isbaren – utgör en del utav 
varumärket ICEHOTEL. Och som vi sett i empiriavsnittet, är detta inte alltid fallet. 

Gästen kommer också i kontakt med isglasen, gjorda av Torneälvsis och formade till ett 
isblock. Även caperna som gästen erbjuds utgör ett uttryck för varumärket. Caperna 
fungerar som en isbrytare och därigenom fungerar de som en möjliggörare till att 
placera kunden i miljön och skapar en möjlighet till interaktion med omgivningen och 
andra gäster (Evardsson et al., 2005, s. 153). I och med detta uttrycker caperna indirekt 
den prestigelöshet som färgar företagets arbete, de är jag och du med franchisetagarna 
och dessa värderingar förmedlas också till bargästerna med hjälp av caperna genom att 
eventuella titlar skalas bort. 

I tabellen nedan finns en sammanställning av de egenskaper hos en ICEBAR BY ICEHOTEL 
vilka kan räknas in i Edvardsson et als (2010) designdimensioner.  

 

Designdimension Karakteristika 

 
Fysiska artefakter 

 
Iskonst, isglas, cape och vantar, merchandiseprodukter, bild- och textbudskap i 
inredning, magasin/tidning 

Immateriella artefakter Kyla, is från Torneälven, naturfrusen, belysning, naturliga färger, ljud, 
inredning följer visst tema  

Teknologi E-mail, sociala media (inför/efter besöket) 

Kundplacering Påklädning av cape, gästen som åhörare, interaktion med isen genom 
inredning/design 

Kunddeltagande Påklädning av cape, dricka ur isglas, interaktion med personal 

Interaktion med 
anställda 

Storytelling, ”reseledarstuket”, beställa drinkar 

Tabell 6. ICEBAR BY ICEHOTEL som experience room 

 



	   50	  

 

6.2 Berättandet i varumärkesutvecklingen  
Varumärkesutvecklingen, i vilket imageskapandet sker (Grönroos, 2002, s. 317), kan 
beskrivas utifrån två aspekter i fallet ICEBAR BY ICEHOTEL. Dels genom de 
designdimensioner som fastslagits av Edvardsson et al (2010) och genom det interna 
varumärkesarbete som presenterats av de Chernatony et al (2006) med flera. 
Förekomsten av olika kommunikationsvägar i intern varumärkesutveckling redovisas i 
tabell 7. 

Intervjuerna visar på förekomsten av både formella och informella ripple-effekter. De 
aspekter som de Chernatony et al (2006, s. 832) nämner i fråga om att förmedla stolthet 
förknippad med varumärket till nyanställda återges av flera respondenter och ska främst 
ske genom besök på ishotellet. Även vad de Chernatony et al kallar ”genuina 
kärnvärden” finner motsvarighet i det empiriska materialet, i form av hur isen som 
används uteslutande ska bestå av Torneälvsis och hur denna strävan efter autenticitet i 
design och material i sin tur illustrerar för de anställda hur varumärket skiljer sig från 
konkurrenterna. Genom att franchisegivaren använder sig av en involverande metod 
snarare än en instruerande (de Chernatony et al., 2006, s. 834) ges franchisetagarna 
också möjlighet att ta ett ägandeskap över varumärkets värderingar. Feedback 
förekommer i olika former vilket Pitt et al (2003, ss. 413-414) menar är särskilt viktigt 
när det handlar om franchisevarumärken eftersom kontrollen över varumärket är 
begränsad.   

Vad som framgår av studien är att de materiella och immaterialla ledtrådar som bygger 
varumärket inte kan stå ensamma; de behöver kombineras. Storytellingen samt besöken 
i Jukkasjärvi utgör två nyckelfaktorer som bidrar till att utveckla franchisetagarnas 
förståelse för varumärket. Introduktionsriter (de Chernatony et al., 2006, s. 823) 
förekommer både genom att franchisetagaren (här i ordets juridiska mening) och dennes 
anställda tidigt får besöka ishotellet och andra isbarer inom franchisen. På egen hand är 
storytellingen inte lika effektiv, men i kombination med resorna skapas förutsättningar 
för att franchisetagaren inte bara kan berätta historien om ICEHOTEL utan också återge 
denna utifrån sina egna upplevelser. Franchisetagaren ges med andra ord goda 
förutsättningar att leva varumärket. Storytelling förekommer både på barerna – under 
utbildningar och i mötet med gästerna – och på plats i Jukkasjärvi och knyter samman 
de materiella och immateriella ledtrådarna och ger dem mening. På detta sätt uppfylls 
syftet med storytelling, genom att den ”fångar kontexten och fångar känslorna” 
(Mossberg & Nissen Johansen, 2006, s. 22). Storytellingen förmedlas till gästen av 
barpersonalen och omfattar en beskrivning av isens ursprung och historien bakom 
isbaren. Men att förmedla detta till gästen i sin tur och få denne intresserad upplevs som 
en utmaning av respondenter på båda sidor. Att gästen inte alltid får storytellingen kan 
ses som ett exempel på flexibilitet i testkörningen, men ur ett varumärkesperspektiv 
innebär detta också att gästen inte alltid får med sig detta särskiljande element under den 
varumärkesutvecklande processen.  
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Kommunikation Öppen intern 
kommunikation HR Extern 

kommunikation Rippel Ledarskap 

 
Incentiveprogram 
Besöka Jukkasjärvi  
och ICEHOTEL 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Delta i 
hotellbygget,  
se isskörden 
 

 X  X  

Avtal, 
Manualer 
 

X     

Storytelling 
 

  X X X 

Film  X    

Föregå med 
exempel 
 

   X X 

Utbildning  X  X  

Avstämningar, 
dialog, feedback 
 

X   X X 

Tabell 7. Översikt av det interna varumärkesarbetet 

 

6.3 Kulturen som varumärke 
Varför är det viktigt att franchisetagaren delar franchisegivarens 
varumärkesuppfattning? Enligt teorierna om experience rooms och tjänstevarumärken 
innehar personalen en nyckelroll för konsumentens varumärkesbild och intresse att 
genomföra ett köp  Sett ur ett experience room-perspektiv bekräftas att franchisetagaren 
har en viktig roll i den varumärkesutvecklande processen gentemot gästen, i egenskap 
av ambassadör för varumärket (de Chernatony et al, 2006, s. 819) och som förmedlare 
av storytellingen. Enligt Grönroos (2002, s. 329) syn på tjänsteprocessen som kärnan i 
varumärkesutvecklingen innebär detta att varumärket ICEHOTEL till viss del skapas 
genom konceptet ICEBAR BY ICEHOTEL. Samtidigt framgår det av intervjuerna att både 
franchisetagare och gäster kan ha varierande uppfattningar av varumärket, vilket kan 
härledas till att olika individer kommit i kontakt med olika kontaktytor, vilka enligt 
Grönroos (2002, s. 321) förmedlar olika delar av varumärket. Detta framkommer tydligt 
genom intervjuerna, där respondenterna uttryckligen säger att de inte förstod konceptet 
till fullo förrän de hade besökt ICEHOTEL. Den varumärkesbild som franchisegivaren 
återger, återkommer också i intervjuerna med franchisetagarna. Citatet ”Jag tror på allt 
jag säljer” exemplifierar vad som i teorikapitlet benämns som employee buy-in 
(Thomson et al., 1999, s. 824; Aurand et al., 2005, s. 169); dock är detta en inställning 
som utvecklats under tid genom kontakten med franchisegivaren. I detta fall kan 
urskiljas både internt och externt förmedlade varumärkesvärderingar enligt de 
Chernatony et als (2004, s. 77) definition. Franchisetagarnas representanter riskerar att 
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bära med sig en felaktig bild som präglats av misstro mot konceptet och påverkas 
sannolikt av att deras umgängeskrets inte utgör målgruppen. De internt förmedlade 
värderingarna är dock effektiva nog att ”omvända” en person, men detta kräver att 
personen i fråga får uppleva atmosfären kring ishotellet i Jukkasjärvi. Detta innebär 
också att så länge konceptet inte förstås av gemene man, kan inte heller värderingar 
förmedlas externt om företaget inte börjar använda sig av extern marknadsföring. Den 
planerade kommunikation som föreslagits av Grönroos (2002, s. 329) kan här vara ett 
gångbart alternativ, då företaget uppger att de idag inte arbetar med denna typ av 
marknadsföring i någon större utsträckning. 

Den varumärkesbild som franchisegivarens representanter uppger under intervjuerna 
kretsar kring ”upplevelsen” och ”känslan” av ishotellet. Respondenterna använder sig 
av uttryck som naturlig, genuin och ”unikitet” för att lyfta fram ett erbjudande där 
konsten, hantverket och isen är centrala teman. Franchisen – barerna – handlar om 
ICEHOTEL och när respondenterna ombeds beskriva varumärket ICEBAR berättar de om 
ICEHOTEL. Dessa två varumärken är synonyma med varandra vilket namnet ICEBAR BY 
ICEHOTEL också antyder. Det framgår av empirin att det finns en utbredd employee buy-
in bland franchisetagarnas representanter, om än i olika utsträckning. En av 
respondenterna talar om att varumärket är starkt ur den synpunkten att den lokala 
publiken känner till att isbaren finns. Dock tillägger han att han kanske inte skulle gå dit 
själv, men detta kan också bero på att han inte identifierar sig med målgruppen som i 
första hand är turister. Nedanstående citat illustrerar dessutom att barernas 
kontaktpersoner, beroende på hur franchisetagarens organisation ser ut, ibland får arbeta 
för att sälja in varumärket till den juridiska franchisetagaren:  

Man kan inte bara gå in i DERAS värld och förvänta sig att alla ska tycka att våran produkt är 
den allra bästa i hela världen utan där måste man jobba som med vilken annan kund som helst, 
det är inte självklart att det är nånting som dom tar till sig i alla lägen  

Citatet belyser också att det uppstått grupperingar inom franchisekonceptet genom att 
franchisegivarens kontaktpersonal (barchefer och marknadsföringsansvariga, som 
deltagit i studien) i en del fall känner en starkare tillhörighet till ICEHOTEL än till 
franchisetagarens organisation. I ovanstående citat som hör till ett fall där 
franchisetagaren är en hotellkedja, talar respondenten om deras och våran och utifrån 
beskrivningen av buy-in (Thomson et al., 1999, s. 824; Aurand et al., 2005, s. 169); 
förefaller det som att den juridiska franchisetagaren inte köpt varumärket i samma 
utsträckning som dennes anställda.  

Ingen av parterna av ett franchisesamarbete anses ha total kontroll över 
varumärkesprocessen (Pitt et al., 2003, ss. 413-414). Dock uppger en av respondenterna 
på franchisegivarens sida att om någon av verksamheterna inte fungerar så ”stänger man 
ju bara”. Ansvaret för varumärket uppges vila på båda parter; ”Varumärket är det 
viktigaste vi har”, dock förekommer också uttalanden där specifika funktioner inom 
ICEHOTEL innehar det yttersta ansvaret. Synen på den enskilde kundmedarbetaren 
varumärkesansvar – deltidsmarknadsföraren (Grönroos, 2002) – nämns endast av en 
respondent på franchisegivarsidan.  

Det går inte att ta miste på den entreprenörsanda som präglar franchisegivaren 
ICEHOTELs verksamhet, vilken återspeglas i varumärkesarbetet med franchisekonceptet 
och i valet av franchisetagare. Dock framgår att konceptet i själva verket inte fungerat 
som en franchise i ordets rätta mening. Barerna har inte sett likadana ut eller gjort 
samma saker i stil med den traditionella McDonalds-modellen och utifrån en del 
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uttalanden kan slutsatsen dras att franchisen fortfarande lider av några barnsjukdomar – 
den ”behöver växa upp”, som någon uttryckte det. Samtidigt talas om en expansion 
inom de närmsta åren, där barerna ska bli fler. Att varumärket skulle ta skada av denna 
process är inget som oroar respondenterna, framförallt inte franchisegivarna. ”Den enda 
skillnaden är att det kommer finnas betydligt fler som gör på samma sätt så det borde 
nånstans stärka varumärket”. Här förutsätter respondenten dock att alla gör likadant, 
något som kollegorna uppger inte alltid är så enkelt (”Om man öppnar en bar i Afrika så 
kanske det inte är självklart för den som blir anställd hur man ska berätta den 
historien”). Den kommande expansionen förutsätter tydliga riktlinjer och en struktur, 
något som efterfrågas av franchisetagarna idag. Citatet ”Det är inte så mycket en 
franchise – det är mer ett ursprung” kan ses som ett uttryck för att arbetsformen och 
strukturen fått ge vika för den starka entreprenörsandan som genomsyrar företaget. Det 
finns en motsättning mellan företagskultur och behovet av struktur i den affärsform som 
franchise medför; franchisegivaren attraheras av franchisetagare som tänjer på 
gränserna (”Väljer med hjärtat”) men samtidigt efterfrågas bättre vägledning från 
franchisetagarnas sida. En av franchisetagarna menar att just deras bar går bra tack vare 
franchisetagarens hårda arbete och entreprenörskap, inte så mycket på grund av 
vägledning från ICEHOTEL. Detta uttalande överensstämmer mer med vad som av 
Fernlund & Ideström (2009, s. 13) beskrivits som motsatsen till franchise; att hitta sina 
egna lösningar och göra egna misstag. Den löpande rådgivning som författarna menar 
kännetecknar franchise, förekommer däremot i det studerade fallet i form av ”ständiga 
uppföljningar”, feedback och veckomöten. Utifrån Grönroos (2002, s. 323) teorier finns 
inget som direkt tyder på att den eftersträvade varumärkesidentiteten (sinnlig 
upplevelse) skulle stå i konflikt med företagets kultur (entreprenörsanda, konst) inom 
franchisen, däremot utgör franchisetagarens stora inflytande på rekryteringen en 
potentiell utmaning om kulturen på respektive bar tar sig olika uttryck vid anställning 
och inskolning av nya medarbetare.  

Båda parter i franchisen har ett gemensamt ansvar för varumärket, men ingen av dem 
har total kontroll över detta (Pitt et al., 2003). Utifrån detta kan franchiseförhållandet 
beskrivas som ett ömsesidigt beroende, eftersom det ligger i allas intresse att vårda 
varumärket (”Det är det viktigaste vi har”) och ”alla är ansvariga”. Å andra sidan kan 
förhållandet ses som ömsesidigt oberoende; målkonflikter kan uppstå genom att de två 
parterna bedriver separata verksamheter (”dom är ju egna verksamheter det ska man ju 
komma ihåg”) där förutsättningarna kan variera (Sagell & Carlsson, 2005) exempelvis i 
form av marknadsföringsbudget. Och det som binder parterna är ett kontrakt vilket kan 
avslutas om någonting missköts eller målen inte uppnås; ”Då stänger man ju bara”. 
Detta citat belyser också att franchisegivaren, det delade ansvaret till trots, har ett 
övertag i egenskap av konceptets upphovsman.   

Utifrån empirikapitlet kan fem övergripande faktorer sägas utgöra de kontaktytor 
genom vilka franchisetagaren skapar sin varumärkesuppfattning. Den interna 
varumärkesprocessen illustreras med hjälp av figuren nedan.  
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Figur 2. Den interna varumärkesprocessen 
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7. Slutsats 	  
Utifrån de speciella förhållanden som råder mellan franchisegivaren och 
franchisetagaren som fristående representant för varumärket, infinner sig ett antal 
utmaningar vid förmedlandet av tjänstevarumärket. Det finns några kontradiktioner i det 
aktuella fallet, som är värda att tas upp. Låt oss börja med franchisekonceptet i egenskap 
av experience room och betydelsen för varumärkesidentiteten. 

7.1 Flashing lights: Flexibilitet i upplevelse och rum?  
Varumärket ICEHOTEL förmedlas genom franchisekonceptet ICEBAR BY ICEHOTEL med 
hjälp av storytelling och den naturliga Torneälvsis som används till att bygga ICEHOTEL. 
Drinkarna serveras i isglas och gästerna får klä sig i cape under besöket, vilka utgör 
kontaktytor som förmedlar varumärkets särskiljande bild till både gäster och 
franchisetagare. När franchisetagarens och franchisegivarens representanter ska 
beskriva varumärket ICEBAR, återger de ICEHOTEL. Dessa två varumärken är synonyma 
– ICEBAR är ICEHOTEL fast i en annan miljö. Det som ska förmedlas genom barerna är 
den naturliga isen och känslan av att vara på ICEHOTEL. Dock innebär arbetet med 
franchisetagarna att de riktlinjer som finns för ICEHOTEL, exempelvis i form av naturliga 
färger där isen står i centrum, får lämna plats för vad franchisetagaren uppfattar som 
gästens önskemål om kulört discobelysning. Detta visar på en flexibilitet i formen av 
experience room, samtidigt som det är en utveckling av varumärkesidentiteten.  

Det framgår också av intervjuerna att det budskap som franchisegivaren vill förmedla, 
inte alltid är det som kunden är intresserad av. Från ICEHOTELs sida berättar 
respondenterna om att förmedla en konstupplevelse, den unika naturfrusna isen och 
hantverket. Samtidigt återger franchisetagarnas representanter en annan verklighet där 
en målgrupp inte besöker baren för att få en kulturell upplevelse utan för att ha en 
trevlig utekväll. Utifrån Edvardsson et als definition av experience room kan vi 
konstatera att konceptet ICEBAR BY ICEHOTEL i flera aspekter fungerar som en 
prepurchase service experience (PSE) sett till förnyelse av upplevelsen, tillämpningen 
av fysiska artefakter och inte minst genom interaktionen med de anställda i form av 
storytelling. Storytellingen är en av de viktigaste kontakterna som gästen kommer att 
uppleva med varumärket genom tjänstemötet med personalen – varumärkets 
ambassadörer. Dock är det inte alltid gästen får storytellingen om barpersonalen gör 
bedömningen att gästen inte är mottaglig och detta är en bidragande faktor till att gästen 
inte uppfattar kopplingen till ICEHOTEL. Syftet med barerna är att återge en del av 
ICEHOTELs erbjudande samt locka fler besökare till ishotellet och denna koppling till 
ursprunget blir här det avgörande kriteriet för om upplevelsen utgör en testkörning inom 
ramen för ett experience room, eller enbart en upplevelse. I det studerade fallet kan inte 
ICEBAR BY ICEHOTEL sägas uppfylla kriterierna för ett experience room, eftersom gästen 
inte alltid uppfattar vems tjänsteerbjudande som testkörs, eller att det är en testkörning. 

7.2 Jag tror på allt jag säljer: Buy-in i samtliga led 
Förmedlingen av varumärkets kärnvärden sker på fem sätt. Styrdokument finns på tre 
nivåer; övergripande avtal och riktlinjer, drift och skötsel av baren, samt en guide för 
den enskilde medarbetaren. Kärnvärden förmedlas också med hjälp av materiella 
ledtrådar, via personer och aktiviteter med anknytning till ICEHOTEL samt via 
storytelling som knyter ihop intrycken från de olika kontaktytorna och sätter dem i ett 
meningsfullt sammanhang. Om varumärket är en produkt av konsumentens kontaktytor, 
så som beskrivits av Grönroos (2002), är detta en förklaring till varför det ibland är en 
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utmaning att förmedla varumärkets kärnvärden och upplevelsen av ICEHOTEL till en 
gäst. Det förklarar också hur franchisetagare som tidigare varit skeptiska mot 
varumärkeskonceptet plötsligt blir varma förespråkare för densamma. I det studerade 
fallet utgör storytellingen och besöken på ICEHOTEL i Jukkasjärvi två viktiga verktyg för 
att förmedla varumärket ICEHOTEL till franchisetagarna. Som arbetsredskap fyller 
storytellingen sin funktion i tjänstemötet med gästen, men varken storytelling eller 
PSE:n som arbetsmiljö är tillräckliga var för sig för att franchisetagaren ska ”leva 
varumärket” – personen i fråga måste ha upplevt ursprunget på egen hand.  

Intervjuerna vittnar om en stark employee buy-in bland franchisetagarnas representanter 
både när det gäller varumärket ICEHOTEL och ICEBAR BY ICEHOTEL. Dock framgår det av 
intervjuerna med franchisetagarnas representanter att exempelvis barchefer riskerar att 
hamna i kläm mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Beroende på 
franchisetagarens organisationsstruktur och storlek har personalen olika förhållanden till 
respektive part. Denna situation med ”två chefer” där ena parten exempelvis behöver 
mer resurser till barverksamheten medan den andra drar åt svångremmen, riskerar att 
bana väg för rollkonflikter och kontraproduktivitet i arbetet med varumärkeskonceptet. 
Attraktionen hos varumärkeskonceptet ICEBAR BY ICEHOTEL kan vara så stark att det till 
och med riskerar att börja konkurrera om personalens gunst med franchisetagarens 
organisation.  

7.3 Välja med hjärtat: Konceptuellt eller konstnärligt arbete 
Företaget ICEHOTEL är ett entreprenörsdrivet företag där man tänjer på gränserna, går på 
magkänslan, utforskar och lär sig genom att göra fel. Detta är en produkt av 
upphovsmännen som också ger genklang i hur franchisetagarna väljs ut och hur dessa 
arbetar; Om vi väljer med hjärtat, säger en respondent, är det inte säkert att vi väljer just 
dem som är benägna att hålla sig inom ramarna. Parallellt med detta arbetssätt, en 
produkt av organisationskulturen, sker varumärkesbyggandet i form av ett 
franchisekoncept. Franchise som arbetsform kräver ett visst mått av struktur och 
konceptuellt tänkande. Det är lockande med en samarbetspartner som också drivs av 
upptäckarglädje, men hur sätter man ramar utan att ta död på franchisetagarens 
drivkraft? Det har i själva verket uppstått en motsägelse i arbetssättet när ett konstnärligt 
uttryck och experimentlusta ska förmedlas genom ett koncept som ska stöpas i samma 
form hundra gånger om. Detta väcker frågan om själva kärnan med franchise – hur 
mycket konstnärlig och entreprenöriell frihet ryms i ett kopierbart koncept? Studien 
visar att organisationen i själva verket inte arbetat med franchise i den meningen att 
allting sett likadant ut eller varit detaljstyrt. Utifrån intervjuerna går det heller inte att 
utläsa några specifika ledord eller kärnvärden som ska tillämpas av franchisetagarna, 
vilket bland annat resulterar i att franchisetagarens egen organisationskultur i första 
hand styr rekrytering av barpersonal. HR-avdelningen innehar en nyckelroll vid det 
interna varumärkesarbetet, men denna utgörs av franchisetagaren – inte av 
franchisegivaren, vilket gör frågan om bland annat gemensamma värdeord för konceptet 
centralt. 

Vad vet vi nu om förhållandet mellan tjänster och upplevelser? Kan man säga att 
varumärket ICEBAR är en upplevelse, en tjänst eller både och? Utifrån diskussionen om 
skillnaderna mellan tjänster och upplevelser är denna studies bidrag att en ICEBAR BY 
ICEHOTEL inte enbart är ett tjänstevarumärke. Det är ett upplevelsevarumärke – ett 
experience brand. Konceptet har tolkats av en rad olika ”copycats” världen över, men 
den särskiljande bilden – ursprunget i Torneälven – är vad som utmärker ICEBAR BY 
ICEHOTEL från konkurrenterna. Det är upplevelsen av ishotellet i Jukkasjärvi och den 
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naturliga isen som särskiljer konceptet från att enbart vara ett tjänstemöte i ett kylt rum. 
En upplevelse är något minnesvärt och för att stimulera ett köpbeteende – vare sig det är 
ett köp av en vara, tjänst, upplevelse eller företagsvärdering – behövs ett känslomässigt 
incitament. Den relation som byggts upp mellan franchisegivaren och de personer som 
representerar franchisetagarna, består till skillnad från de juridiska franchisetagarna av 
något mer djupare än ett franchiseavtal. Detta är ett resultat av storytellingen som 
refereras till flitigt i studiens empirikapitel, som utgör själva redskapet i detta 
experience brand. Det är storytellingen som gör ICEBAR inte bara till en tjänst utan en 
upplevelse. 

7.4 Förslag till fortsatta studier 
Denna studie har visat på den komplexitet som omger ett franchisekoncept där det 
centrala erbjudandet består av en upplevelse. Det interna varumärkesarbetet som 
studerats mellan franchisetagarens representanter och franchisegivaren vore intressant 
att utvidga studien av det interna varumärkesarbetet till att omfatta både 
franchisegivarens och franchisetagarens organisationer i en integrerad modell. Detta 
skulle utgöra ett hjälpmedel för att synliggöra fler av de variabler som påverkar 
varumärket, än vad som varit möjligt inom ramen för denna studie. Med anledning av 
behovet av struktur i franchisearbetet och de utmaningar som uppdagats kring hur detta 
ska kombineras med den konstnärliga och entreprenöriella frihet som finns i 
företagskulturen i det studerade fallet, är en närmare studie av detta förhållande 
intressant. Hur mycket flexibilitet ryms inom en affärsform som franchise och vilka är 
de avgörande nyckelvariablerna? Detta vore av intresse inte enbart för organisationen 
som studerats i detta arbete, utan för alla företag som i olika utsträckning börjat röra sig 
mot ett mer konceptuellt arbete där franchise används som arbetsform. 

7.5 Råd till franchisegivaren  
Skapa forum för produktutveckling 
En av de stora utmaningarna är att hitta en balans mellan entreprenöriell frihet och 
struktur inom franchisekonceptet. Går det att skapa ett forum för produktutveckling där 
franchisetagarna och deras baransvariga kan kanalisera sina idéer, under tydlig ledning 
av franchisegivaren? På det sättet fångas förslag upp från dem som kan marknaden bäst, 
samtidigt som barerna kan utvecklas gemensamt i samma riktning. Förutsättningarna 
med goda relationer till barerna finns bevisligen redan. 

Relationerna skapar varumärket 
Prioritera att hitta en struktur där relationen med barerna bevaras fastän franchisen 
växer. Personerna som deltagit i undersökningen menar att ansvaret för varumärket 
delas av båda parter i franchisen. Men det är minst lika viktigt att komma ihåg att varje 
anställd också representerar varumärket. Dialogen och kopplingen finns där idag men 
resurser kommer att behövas för att utarbeta en ny struktur när franchisen växer i 
framtiden. Relationen till barerna – alla led i franchisetagarens organisation – är roten 
till varumärket.  

Hotellkedjor har bagage 
Om expansionen i fortsättningen ska fokusera på hotellkedjor, är det viktigt att ha två 
saker i åtanke:  

I. Vad har kedjan för kultur och kärnvärden? Kan de komma att ändras vid ägarbyte? 
Oavsett vad som är fallet så styr hotellkedjans, och inte ICEHOTELs, principer 
rekryteringen. Ingen av respondenterna nämner några ledord för rekrytering som är 
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specifika för ICEBAR BY ICEHOTEL. Detta behöver inte betyda att ledord inte finns, men 
franchisetagarna pratar inte om dem. Detta kan vara värt att fundera på. 

II. Personalen köper i hög grad varumärket – när de varit i Jukkasjärvi. Det finns 
exempel där personalen köper varumärket, medan franchisetagaren (exempelvis 
hotellkedjan) inte gör det i samma utsträckning. Här behövs en dialog med 
franchisetagaren, för att den enskilde medarbetaren inte ska hamna i kläm mellan två 
intressen.  

Håll fast vid det unika 
”Unikitet” är ett ord som genomsyrar hela företaget och valet av potentiella 
franchisetagare. I det förändringsarbete som nu pågår skulle jag vilja uppmuntra till att 
hålla fast vid detta motto även vid valet av affärsform. Behöver en ”McFranchise” vara 
det enda alternativet för en fortsatt expansion? Eller finns det en möjlighet att skapa en 
egen, unik ”franch-ICE” där entreprenörsandan kan integreras till en produktiv del av 
affärskonceptet? 
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8. Sanningskriterier 

8.1 Inre validitet 
Merriam (1994, ss. 177-178) menar att kvalitativ forskning studerar hur människor 
uppfattar sin omgivning; en konstruktion av verkligheten, där den kvalitative forskaren 
är intresserad av ett perspektiv snarare än sanningen i sig. Denna fallstudie har belyst en 
företeelse där kontexten är beroende av en rad olika variabler. Det finns inte bara en 
slags franchisetagare att ta hänsyn till, utan fyra (som studerats här) vitt skilda 
franchisetagare med olika ekonomiska och geografiska förutsättningar. Detta innebär 
bland annat att samband på ytan egentligen kan ha helt olika innebörd beroende på 
kontexten (Merriam, 1994, s. 176). 

Det finns både fördelar och nackdelar med en stark förhandsstruktur (Ryen, 2004, s. 
44). Om målet är att ta del av intervjupersonens perspektiv är en stark intervjustruktur 
ineffektiv, samtidigt som det aktuella ämnet behövde ett visst mått av struktur för att 
garantera att alla respondenter blev tillfrågade om alla variabler. Denna balansgång har 
varit närvarande under hela arbetets gång och utan tvekan påverkats av att min 
erfarenhet som intervjuare är starkt begränsad. Ryen (2004, s. 107) beskriver 
bearbetningen av rådata till empiri på ett väldigt kärnfullt sätt. Hon menar att forskaren 
vid varje intervjutillfälle deltar i en dialog mellan teori, föregående intervjuer och den 
pågående intervjun. Detta innebär att teorier formas ur data – det vill säga induktion – 
men samtidigt att jag som intervjuare omedvetet och medvetet påverkas av och påverkar 
intervjuprocessen. Exempelvis kan detta ge upphov till ledande frågor för att bekräfta 
mina egna tolkningar, en oförmåga att se verkligheten bortom hur den beskrivits av 
teorin eller att jag på annat sätt går in i varje ny intervjusituation med en inställning som 
färgats av den föregående. På samma sätt kan respondenterna blivit påverkade av den 
kontext i vilken intervjuerna skedde. Under de två dagar som franchisetagarna fanns på 
plats och intervjuerna genomfördes, kan respondenterna diskuterat intervjuerna vilket i 
sin tur påverkat återstående respondenters attityd och inställning till mig som intervjuare 
och mina avsikter.  

Sex grundläggande strategier har föreslagits av Merriam (Merriam, 1994, s. 179) för att 
säkerställa en god inre validitet. Dessa omfattar triangulering, deltagarkontroll, 
upprepade observationer, granskningshjälp av kollegor, deltagande tillvägagångssätt 
samt klargörande av skevheter bland annat i form av förförståelse. I den aktuella studien 
har främst den sista punkten tillämpats genom kapitlet Metodansats. Genom att en 
pilotintervju genomfördes med studiens huvudinformant ökades den inre validiteten 
genom att säkerställa att frågorna i intervjuguiden var relevanta. Dock hade studiens 
kvalitet utan tvekan förbättrats om deltagarkontroll genomförts och fler än en uttolkare 
bearbetat materialet.  

8.2 Extern validitet 
Studiens externa eller yttre validitet uttrycker den utsträckning i vilken resultaten är 
generaliserbara på andra fall (Merriam, 1994, s. 183). Som nämnts i Metodkapitlet är 
fallstudiens syfte inte generaliserbarhet ett mål i sig, utan att undersöka ett valt fenomen 
på djupet (Merriam, 1994, s. 184). Denna studie kan bidra med generaliserbarhet i form 
av en utförlig beskrivning av den praktiska metoden. Beträffande synen på extern 
validitet intar denna studie ett betraktelsesätt av generaliserbarhet utifrån läsaren; 
huruvida resultaten och tillvägagångssättet är applicerbart på andra fall återstår för 
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läsaren själva att avgöra (Merriam, 1994, s. 187). Detta synsätt är vanligt inom 
fallstudiemetod och lämpar sig särskilt bra i detta fall, där det studerade fallet är unikt 
sett till kontext samtidigt som variabler som franchise och tjänstevarumärken är aktuella 
för många olika företag och branscher. Målet var heller aldrig att hitta några bästa 
praktiker, utan att använda det aktuella fallet som inspirationskälla.   

8.3 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens konsistens (Kvale, 2007, s. 213). Dock har 
det konstaterats att den traditionella reliabiliteten inte alltid överensstämmer så bra med 
kvalitativa fallstudier (Merriam, 1994, s. 182). Verkligheten och människan är 
föränderlig (Merriam, 1994, s. 180) vilket i kombination med den förändringsprocess 
som ICEBAR BY ICEHOTEL just nu genomgår ökar svårigheterna med att få fram ett 
likvärdigt resultat vid en upprepning av studien. Tonvikten vid fallstudier ligger i att 
samla in multipla representationer och att presentera dessa så att olika tolkningar 
möjliggörs, menar Walker (1980) (Merriam, 1994, s. 182). Ur denna synvinkel har den 
aktuella studiens höga procentuella uppslutning och goda access bidragit till en hög 
reliabilitet. Dock kan respondenternas tolkningar komma att ändras till följd av att 
respondentens tolkning eller omgivning förändras (ibid.). Vad som istället bör 
uppmärksammas är resultatens grad av beroende eller sammanhang föreslår Lincoln & 
Guba (Merriam, 1994, ss. 182-183), exempelvis genom att synliggöra forskarens 
position och att granskning av tillvägagångssättet möjliggörs. I denna studie har 
grundläggande synsätt och förförståelse för det studerade ämnet klarlagts i kapitlet 
Metodansats. Frågekonstruktion och urval har redogjorts för i kapitlet rörande den 
praktiska metoden vilket möjliggör en upprepning av studien. Inspelning av intervjuer 
har också bidragit till att öka studiens reliabilitet (Ryen, 2004, s. 142). Genom att 
presentera delar av empirin i form av tabeller och figurer ges läsaren också en chans att 
skapa sig en bild av hur jag som uttolkare uppfattat olika samband. 
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Appendix 1. Mailutskick till designansvariga 

 

Hej, 

Jag heter Susanne Laitinen och läser sista terminen på Civilekonomprogrammet med 
inriktning mot Service management/Marketing vid Handelshögskolan i Umeå. Just nu 
skriver jag mitt examensarbete om hur internationella tjänsteföretag, i det här fallet 
ICEHOTEL, bygger starka varumärken med franchising som forum.  

Anledningen till att jag kontaktar just dig är att jag skulle vilja be om en intervju. Syftet 
med intervjun är att ta reda på hur ICEHOTEL/ICEBAR arbetar med design för att förmedla 
en tjänst eller upplevelse, samt hur designen formar varumärket ICEBAR. 

Medverkan är helt frivillig men jag skulle vara otroligt tacksam om du tog dig tid att 
delta eftersom ditt deltagande är ovärderligt för slutresultatet. Om så önskas kommer 
svaren från intervjun att kodas för att garantera din anonymitet och inget material 
förutom det slutgiltiga examensarbetet kommer att lämnas ut.  

Examensarbetet ska ge en bild av hur design och franchising kan användas för att skapa 
framgångrika varumärken. Min förhoppning är att resultatet ska komma både 
franchisetagare och ICEHOTEL till nytta under ert fortsatta samarbete.  

Intervjun tar ungefär en timme. 

 

Med vänlig hälsning, 

Susanne Laitinen  

E-mailadress 

Telefonnummer 
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Appendix 2. Mailutskick till FT 

 

Hej, 

Jag heter Susanne Laitinen och läser sista terminen på Civilekonomprogrammet med 
inriktning mot Service management/Marketing vid Handelshögskolan i Umeå. Just nu 
skriver jag mitt examensarbete om hur internationella tjänsteföretag, i det här fallet 
ICEHOTEL, bygger starka varumärken med franchising som forum.  

Anledningen till att jag kontaktar dig som franchisetagare är att jag skulle vilja be dig 
om en intervju. Syftet är att få veta mer om din roll som franchisetagare och din syn på 
franchising och varumärket ICEBAR.  

Medverkan är helt frivillig men jag skulle vara otroligt tacksam om du tog dig tid att 
delta eftersom varje franchisetagares deltagande är ovärderligt för slutresultatet. Svaren 
från intervjun kommer att kodas för att garantera din anonymitet och inget material 
förutom det slutgiltiga examensarbetet kommer att lämnas ut.  

Examensarbetet ska ge en bild av hur franchising fungerar ur ett varumärkesperspektiv 
och min förhoppning är att resultatet ska komma både franchisetagare och 
franchisegivare till nytta under ert fortsatta samarbete med ICEBAR-konceptet.  

Intervjun tar ungefär en timme. 

 

Med vänlig hälsning, 

Susanne Laitinen  

E-mailadress 

Telefonnummer 
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Appendix 3. Mailutskick till FT (engelska) 

 

Dear ICEBAR Franchisee, 

My name is Susanne Laitinen and I am currently writing my Degree Project in Business 
administration at Umeå School of Business at Umeå University, Sweden.  

The aim of my Degree Project is to analyze how international services brands, such as 
ICEHOTEL, use franchising as a means of building successful brands.  

In order to accomplish this task, I would like to ask for your participation in an 
interview about your role as a franchisee, your view on franchising and the ICEBAR 
brand.  

The participation is completely voluntary; however, I would strongly encourage you to 
participate since each participant’s contribution is invaluable for my final analysis. The 
answers will be coded in order to guarantee your anonymity. No other information than 
the final Degree Project will be shared with other parties.	  

My aim with this Degree Project is to explore franchising from a brand-building 
perspective and the results are expected to support franchisees and ICEHOTEL in your 
continued cooperation.   	  

The interview will take approximately one hour.  

 

Best regards, 

Susanne Laitinen  

E-mailadress 

Telefonnummer 
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Appendix 4. Intervjuguide designansvariga  

 

Roll och ansvarsområde(n)  
 

Design 

Hur skulle du beskriva ICEBAR för en person som aldrig varit där tidigare? 

Finns det ledord som man arbetar efter när man designar? 

Vilka element behövs för att göra en bar till en ICEBAR?  

Berätta om ICEBAR som mötesplats 

 

Interaktion  

Berätta om personalens roll i den här miljön 

Vilken känsla vill ni förmedla till era kunder? 

Vilken känsla vill ni förmedla till personalen? 

 

Varumärke, kultur 

Vilken är visionen för ICEBAR? 

Vad står varumärket ICEBAR för? 

Hur uttrycks den visionen genom designen, designens roll för varumärket? 

Vad tror du är hemligheten bakom ICEBARs popularitet?  

Hur ser du på plagiat av ICEBAR?  

ICEBAR om 10 år? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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Appendix 5. Intervjuguide FG 

 
Roll och ansvarsområde(n)  

Vad fick dig att söka dig till ICEBAR/ICEHOTEL? 
 

Organisation 

Berätta om hur organisationen kring ICEBAR är uppbyggd  

Berätta om kommunikationen med franchisetagarna? 

Hur arbetar ni med extern kommunikation och marknadsföring av ICEBAR? 

Vad har du för tankar kring samspelet mellan intern och extern kommunikation? 
 

Franchise 

Berätta om koncepten Absolut ICEBAR och ICEBAR BY ICEHOTEL 

Vilka utmaningar och fördelar ser du med att arbeta med ett franchisekoncept? 

Vad skulle du säga till andra upplevelseföretag som funderar på att satsa på franchise? 

Hur arbetar ni med etableringen av nya barer? 

Hur ser dialogen med potentiella franchisetagare ut, start till mål? 

Hur vet franchisetagarna vad som förväntas av dem? 

Vilka förväntningar har ICEBAR på sina franchisetagare? 
 

Varumärke, kultur 

Hur skulle du beskriva ICEBAR för en person som aldrig varit där tidigare? 

Berätta om varumärkena ICEHOTEL och ICEBAR. 

Vad står varumärket ICEBAR för? 

Vilken är visionen för ICEBAR? 

Vad tror du är hemligheten bakom ICEBARS framgång/popularitet?  

Vilken känsla vill ni förmedla till era kunder? Vilken känsla vill ni förmedla till er personal? 

Vem skulle du säga är ansvarig för varumärket/varumärkesbilden ICEBAR? 

ICEBAR om 10 år? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 



	  6(8) 

	  

Appendix 6. Intervjuguide FT 

Roll och ansvarsområde(n) på ICEBAR X.  
Role and areas of responsibility at ICEBAR X? 

Vad fick dig att söka dig till ICEBAR?  
What made you interested in ICEBAR? 

 

Organisation 

Berätta hur organisationen kring din ICEBAR ser ut?  
Describe the organization around your ICEBAR 

Berätta om hur det är att vara franchisetagare av ICEBAR, vad innebär det?  
What does being an ICEBAR franchisee entail?  

Vad motiverar dig i ditt arbete?  
What motivates you? 

Hur ser din kontakt med de andra franchisetagarna ut?  
What is your relation with the other franchisees? 

 

Franchise 

Hur vet du vad som förväntas av dig som franchisetagare?  
How do you know what is expected of you as an ICEBAR franchisee? 

Vilka utmaningar och fördelar finns med att arbeta med ett franchisekoncept? 
What are the advantages/challanges with workning with franchising? 

Vad skulle du säga till andra som funderar på att bli franchisetagare? 
What would you say to others that are considering becoming franchisees? 

 

Varumärke, kultur 

Hur skulle du beskriva ICEBAR för en person som aldrig varit här tidigare? 
How would you describe ICEBAR for someone who hasn’t been there before? 

Vad tror du är hemligheten bakom ICEBARs framgång/popularitet?  
What is the secret behind the success of ICEBAR? 

Vad vill du förmedla till era gäster?  
What do you want to mediate to your guests? 

Vad vill du förmedla till din personal?  
What do you want to mediate to your employees? 

Vad står varumärket ICEBAR för?  
What does the brand ICEBAR stand for? 

Vem är ansvarig för varumärket ICEBAR? 
Who is responsible for the ICEBAR brand image?  
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ICEBAR om 10 år? 
Where do you think ICEBAR will be in 10 years from now? 

 

Rekrytering 

Berätta om rekryteringsprocessen på ICEBAR X 
Describe the recruitment process of ICEBAR X 

Hur vet personalen hur de ska sköta sitt arbete? 
How does the staff know what is expected of them?  

Konceptet bytte från Absolut ICEBAR till ICEBAR BY ICEHOTEL ganska nyligt. Hur har detta 
påverkat dig?  
How has the recent change from Absolut ICEBAR affected your work? 

 

Är det något du vill tillägga? 
Is there anything else you would like to add? 
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Appendix 7. Intervjuguide grundare 

 

Varumärke, kultur 

Berätta om din ursprungliga tanke/vision med ICEBAR? 

Hur har den förändrats under resans gång? 

Vad står varumärket ICEBAR för/förmedlar idag? 

Vad tror du är hemligheten bakom ICEBARs popularitet?  

Hur gick tankarna om att använda franchise som forum för ICEBAR, vad fick dig att välja det? 
Utmaningar, förmedla, för/nackdelar, tvivel 

Vad vill ni förmedla till franchisetagarna och barpersonalen? 
Kultur, ledarskap, ursprung 

Vad vill ni förmedla till era ICEBAR-gäster? På vilka sätt förmedlas detta i praktiken? 

Hur förmedlas budskapet genom isbaren i ICEHOTEL jämfört med de andra barerna i 
landet/utomlands? 

Vilka är utmaningarna med att förmedla atmosfären av ICEHOTEL på det här sättet 
(internationellt, franchiseform)? 

Vad betyder ledarskapet för varumärkesbyggandet? 

Vem skulle du säga är ansvarig för varumärket/varumärkesbilden i ICEBARs fall? Vem bär 
ansvaret för hur varumärket uppfattas? 

 

Franchise 

Berätta om beslutet att ändra konceptet till ICEBAR BY ICEHOTEL 
Kontroll, styra, värderingar, målgrupp 

Vilka fördelar upplever du finns med att arbeta med ett franchisekoncept? 

Vilka utmaningar upplever du finns med att arbeta med ett franchisekoncept? 

Vad skulle du säga till andra upplevelseföretag som funderar på att satsa på franchise? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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