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Sammanfattning 

Resandet i Europa prognostiseras att öka med 2,3 procent varje år fram till år 2030. Den 

svenska turismnäringen tros ha stora möjligheter att ta del av ökningen. De norrbottniska 

lokaltidningarna har under det senaste året rapporterat om nyetableringar inom hotell- och 

restaurangbranschen. Eftersom både konkurrensen och gästnätterna ökar i Norrbotten 

ligger större vikt vid att erbjuda rätt koncept till rätt pris. 

Vi ser att starka ledare som Steve Jobs hos Apple och Dave Horton hos Hilton Hotels & 

Resorts har visat på starkt engagemang, gediget arbete och målmedvetenhet. De har också 

vågat ta risker samtidigt som de varit lyhörda gentemot marknaden. Med anledning av 

ökad konkurrens och fler valmöjligheter blir det desto viktigare med starka varumärken. 

Utifrån denna bakgrund har vi utformat frågeställningen ”Hur förmedlas ett hotells 

varumärke till medarbetare samt hur arbetar hotellet med policys och riktlinjer för att 

stärka sitt varumärke?” med syftet att ta reda på vad som finns bakom företagens policys 

och implementeringen av dessa. Vi ville även se till medarbetarnas utbildning och vilka 

instruktioner de erhöll för att arbeta efter företagets värderingar och för varumärkets 

främjande. Vi hade även förhoppningar om att öka vår förståelse för uppbyggandet av 

varumärken inom hotellbranschen, samt att fördjupa våra kunskaper både teoretiskt och 

praktiskt.  

Vår teoretiska referensram skapades utifrån Aakers teori kring ett varumärkes 

beståndsdelar, Robles och Leyvas studie om kund- och varumärkeslojalitet i 

hotellbranschen, kommunikation av varumärket genom employer branding, McClellands 

motivationsteori samt Chen et als. studie om frontpersonals agerande på hotell. Utifrån 

teorierna har vi skapat ett intervjuunderlag med tre centrala teman; varumärke, 

kundsegment och kundlojalitet samt varumärket och medarbetarnas motivation.  

Vid intervjutillfället besökte vi tre hotell i Norrbotten där vi höll åtta personliga intervjuer 

med individer från olika befattningar. Detta resulterade i att vi kunde se både ledarens 

roll och varumärkesbyggandet från flera olika synvinklar. 

Det visade sig att varumärkesbyggandet hade mindre fokus än väntat och att hotellen 

indirekt arbetade med det genom frontpersonal och kvalitet samt att ett stort fokus ligger 

på personalen och deras bemötande mot gäst. Lojalitet visade sig vara av större vikt. Den 

visades både mot samhälle och gäst via kundservice genom tillgänglighet och lyhördhet 

för gästens behov. Alla hotellen innehar ett miljötänk, men det är inget som de 

marknadsför utåt. Det är på uppgång att marknadsföra sig som arbetsgivare via sociala 

medier. Arbetsgivarna lägger vikt på medarbetare med inre motivation och den 

övervägande motivatorn visade sig vara mötet med människor. 

 

Slutligen gav vi rekommendationer om en ökad miljömarknadsföring samt användandet 

av sociala medier. Vi ansåg också att ett mer utformat arbete kring lojalitetspolicys kan 

gynna organisationerna samt att det är viktigt att hålla liv i gemenskapen på arbetsplatsen. 
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1. INLEDNING  
Detta kapitel kommer att introducera vårt ämnesval och bakgrunden till detta. Vi kommer 

att presentera tidigare studier inom området, vår centrala frågeställning och syftet med 

denna C-uppsats. Vidare i kapitlet kommer vi att presentera förklaringar till centrala 

begrepp vi använder oss av i studien och till sist presenteras uppsatsens fortsatta 

disposition. 

 

 

1.1 Ledarskapets betydelse för hotells varumärken 
Vi blir dagligen överösta med varumärken och intryck via allt i våra omgivningar. I och 

med det ökade antalet företag med dess produkter och tjänster har vikten av att ha ett 

starkt varumärke blivit tyngre och därmed lett till ökad konkurrens. Varumärken är 

emotionella, då de har en personlighet som fångar hjärta och sinne hos sina konsumenter 

(Kotler & Pfoertsch, 2007, s. 358). 

 

I dagens högteknologiska samhällen finns många individer som ständigt vill hålla sig 

uppdaterade med de senaste teknikprodukterna som exempelvis mobiltelefoner och 

surfplattor. Däribland finns ett starkt och erkänt varumärke; Apple. Företaget grundades 

år 1976 av bland annat Steve Jobs och Steve Wozniak (O’Reilly, 2011, s. 42). Vägen till 

att skapa ett starkt och erkänt varumärke som Apple har till stor del utgjorts av Steve Jobs, 

en man som har fört varumärket från att ha varit obetydliga datorer till att idag vara 

mycket eftertraktade på marknaden med produkter som iPhone, iPod och iBooks 

(O’Reilly, 2011, s. 42; Murugesan, 2011, s. 6). Jobs var en sann visionär med förmågan 

att lyckas förutse individers behov, han vågade tänka annorlunda, hade ett öga för detaljer 

och design samt en stor tonvikt på magkänslan. Han menade att konsumenter inte vet vad 

de vill ha om det inte finns. Genom Jobs ledarskap och innovativa sinne skapades och 

stärktes varumärket Apple. (Isaacson, 2012, s. 97; Murugesan, 2011, s. 6-8) Trots Jobs 

skoningslösa ledarskap, där han stundtals kunde skälla ut sina medarbetare lyckades han 

motivera och inspirera dem till att göra det omöjliga möjligt (Isaacson, 2012, s. 99-100). 

På Apple var det viktigaste inte avkastningen i pengar, utan att tillhandahålla utmärkta 

produkter. Naturligtvis genererar utmärkta produkter pengar, men pengarna var inte Jobs 

största fokus. (Isaacson, 2012, s. 97) Dessvärre gick visionären Jobs bort under hösten 

2011 (O’Reilly, 2011, s. 42). Vår bild av en bra ledare är en person som kan motivera och 

inspirera medarbetare och vågar ta risker precis som Steve Jobs. I en organisation där alla 

arbetar för ett gemensamt mål tror vi att det även framträder utåt mot konsumenterna. 

 

En annan inflytelserik ledare är Dave Horton som är den globala chefen för Hilton Hotels 

& Resorts. Horton började sin karriär som diskplockare men genom hårt arbete, 

målmedvetenhet och förkärlek för service har han arbetat sig uppåt inom företaget i över 

30 år. Horton arbetar nu med själva varumärket Hilton Hotels & Resorts samt 

hotellkedjans globala tillväxt. Ett av dess kännetecken är positioneringen; de vill finnas 

där gästerna finns. Hilton Hotels & Resorts affärsmodell är i förändring precis som 

gästerna; de ser att behov förändras och att de behöver en strategi för dagens resande 

gäster med framåtblickande och relevanta produkter och tjänster. Detta sker genom att 

eliminera vissa kostnader och tjänster för sådant gästerna inte värderar och istället 

förbättra design, utseende och känsla i rum, lobby och tjänster. Enligt Dave Horton är ett 

varumärke ett löfte som ständigt uppfylls. (Eisen, 2012, s. 18, 20) Vi tror att det är viktigt 

att vara lyhörd och anpassa sig efter en föränderlig marknad. 
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Hotellkedjan Hilton Hotels & Resorts har fler än 540 hotell, utspridda över 6 kontinenter 

och totalt 78 länder (Hilton Worldwide, 2014). Historien började 1919 då Conrad Hilton 

investerade i sitt första hotell. Sedan dess har Hilton legat i framkant vad gäller att 

introducera nya koncept inom hotellbranschen. De var till exempel först ut med tv på 

hotellrummen, gemensamt bokningssystem och konceptet flygplatshotell. Hilton 

Vancouver Washington var det första hotellet att inneha miljöcertifieringarna Green Seal 

och LEED samtidigt. (Hilton Worldwide, 2014) LEED står för Leadership in Energy & 

Environmental Design och är en miljöcertifiering för byggnader och har ett fokus på 

vatten-, energi- och materialåtgång medan Green Seal har fokus på hållbarhet genom 

användandet av miljövänliga produkter (Green Seal, 2013; U.S. Green Building Council, 

2014). Med Hiltons exempel tror vi att det är viktigt att organisationer innehåller 

individer, ledare, som har en förmåga att kommunicera visioner till medarbetare. Vi tror 

även att det är av större vikt att visa sina sociala ansvarstaganden inom organisationer då 

det finns en växande miljömedvetenhet idag. 

 

1.2 Hotellbranschens utveckling i Sverige och Norrbotten 
Sedan år 2000 har antalet personer som arbetar med turism i Sverige ökat med ungefär 

28 procent gentemot den totala sysselsättningen i landet som ökat med ungefär 8 procent 

(Tillväxtverket, 2013, s. 25). Hotell- och restaurangbranschen sysselsätter den största 

andelen, närmare 45 procent, av de sysselsatta inom turism. En ökning på 23 000 

personer, även den på närmare 45 procent, har skett sedan år 2000. (Tillväxtverket, 2013, 

s. 26) Under 2012 ökade gästnätterna totalt i Sverige med 0,1 procent till rekordhöga 52,7 

miljoner övernattningar, däribland fanns en ökning bland de inhemska gästnätterna med 

0,4 procent medan de utländska övernattningarna minskade med 0,8 procent 

(Tillväxtverket, 2013, s. 35). Tillväxtverket menar i rapporten Fakta om svensk turism 

2012 att resandet i Europa kommer att öka med 2,3 procent varje år fram till år 2030 

(Tillväxtverket, 2013, s. 32). De bedömer att den svenska turismnäringen har stora 

möjligheter till att ta del av ökningen (Tillväxtverket, 2013, s. 3). Vi tror att för att den 

svenska turismen ska ha möjlighet att ta del av ökningen krävs en ökning av starka 

varumärken inom branschen.  

 

Norrbottens lokaltidningar, NSD och Norrbottens-Kuriren, rapporterar ivrigt om hur nya 

hotell byggs upp och om ett stundande restaurangkrig (Lundgren, 2013a, 2013b; Leijon, 

2013; Öbom, 2013). Konkurrensen ökar och med det följer vikten av att erbjuda rätt 

koncept till rätt pris. Fler valmöjligheter innebär att vissa hotell väljer att till exempel 

sätta kundfokus på en specifik målgrupp, införa miljöfokus eller att ha ett tema för att 

utmärka just det varumärket och hotellet ur mängden. 
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Figur 1. Diagram över gästnätter på hotell i Norrbotten 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2013. 

 
Figur 2. Diagram över gästnätter på hotell i Luleå och Piteå 

Källa: TEM® 2012 Luleå; TEM® 2012 Piteå. 
 

Ovanstående diagram redovisar siffror för antal gästnätter på hotell i Norrbotten samt 

fokuserat på hur stor del av gästnätterna som förekom i Piteå och Luleå åren 2008-2012 

(Statistiska centralbyrån, 2013; TEM® 2012 Luleå; TEM® 2012 Piteå). Från år 2009 ses 

ett stadigt ökande av gästnätter i Norrbotten som helhet samt specifikt i Luleå kommun, 

medan en mer ostadig variation ses bland övernattningarna i Piteå. Förutsatt att denna 

ökning fortsätter vill vi än en gång betona vikten av bra ledare med förmåga att motivera 

medarbetare och starka varumärken. Vi tror att dessa krävs för att Norrbotten ska få ta del 

av det förutspått stigande resandet inom Europa. 

 

I denna studie kommer fokus att ligga på varumärken inom tre hotell vilka är belägna i 

Piteå och Luleå. I Sverige finns många hotellkedjor representerade där Scandic tillhör en 

av de större kedjorna och är en av de utvalda för denna studie. I Norrbotten finns även ett 

flertal fristående hotell som inte är kopplade till någon särskild hotellkedja. En av de 

större hotellaktörerna i Norrbotten är koncernen Pite Havsbad Group (PHG) vilka 

representeras av de två andra hotell vi valt att studera; Pite Havsbad och Piteå Stadshotell. 

 

Vi tror att det finns många bidragande faktorer till hur ett varumärke kan förmedlas och 

att det krävs ett engagemang och en lyhördhet till förändringar. Genom nedanstående 

figur avser vi att beskriva hur vi ser på kommunikation av ett varumärke. 
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Figur 3. Komponenter för denna studies bild av ett hotells varumärke  

 

Vi tror att ett hotells varumärke består av flera sammankopplade komponenter. Inom 

organisationer finns värderingar och policys vilka styr hur saker och ting ska göras och 

vad som är acceptabelt eller inte. Med vägledning och motivation menar vi att ledare kan 

påverka genom vägledning i form av riktlinjer samt med hjälp av deras 

motivationsförmåga. Personalen innehar kompetens, erfarenhet och kunskap vilket bidrar 

till hur de arbetar. Båda komponenterna, vägledning och motivation samt personal, är 

starkt sammankopplade och genom dessa arbetar man mot olika koncept som därigenom 

mynnar ut i ett varumärke.  

 

1.3 Tidigare studier  
Ämnena varumärke och hotell är brett utforskade ur flera forskningsperspektiv, det har 

däremot inte gjorts många tidigare studier fokuserade på den svenska marknaden där de 

har kombinerat varumärkets påverkan med ett serviceyrke som hotellbranschen. Efter en 

litteratursökning på Umeå Universitetsbiblioteks databas visar det sig att större delen av 

tidigare forskning inom hotell har koppling till Asien och Sydamerika, varav en av de 

studierna vi funnit även har använts i vår studie. Studien är fokuserad på kinesiska 

hotellmedarbetare och handlar delvis om vad som får anställda att trivas på sitt arbete. 

Den andra studien vi funnit handlar om arbetstillfredsställelse och är en kvalitativ studie 

som använder sig av Herzbergs tvåfaktorsteori för motivation för att fastställa 

jobbtillfredsställelsesituationen i den brasilianska hotellindustrin. 

 

Författare Studie 

Chen et al. (2012) Chinese hotel employees in the smiling masks: roles of 
job satisfaction, burnout, and supervisory support in 
relationships between emotional labor and 
performance 

Sledge, Miles & Coppage (2008) What role does culture play – A look at motivation and 
job satisfaction among hotel workers in Brazil 

Tabell 1. Tidigare studier  
 

När vi har sökt efter tidigare studentuppsatser har vi funnit två studier som uppfattades 

som mer relevanta än andra, kopplade till de ämnen vi studerar; vilka är uppsatserna 

Internt varumärkesbyggande och Storytelling. I den förstnämnda uppsatsen undersöker 

författarna vad som stödjer och hindrar det interna varumärkesbyggandet hos 

organisationer och i den andra uppsatsen har författarna valt att studera nischade hotell 
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som Ishotellet, ett designhotell samt ett hotell vilket är uppbyggt kring historier om kapten 

Klassen och hans resor på de sju haven.  

 

Författare Studie 

Alsing & Bergman (2009) Storytelling som marknadsföringsverktyg – En studie om 
användandet av storytelling inom hotellbranschen 

Sundén & Wahlberg (2008) Internt varumärkesbyggande – hinder och stöd inom 
organisationen 

Tabell 2. Tidigare studentuppsatser  
 

Vi har valt att studera hur ledarskap och policys påverkar varumärken inom 

hotellbranschen. För att göra detta har vi valt att se till de tidigare nämnda hotellen - 

Scandic Luleå, Pite Havsbad och Piteå Stadshotell. Scandic kan utifrån upplevas som 

väldigt tydliga och strukturerade kring sitt varumärke och gästbemötande. Scandics 

hemsida är mycket informativ och ger tydlig information om både deras värderingar och 

visioner jämfört med Pite Havsbad och Piteå Stadshotell som vid undersökningstillfället 

har mer förtegna hemsidor där de snarare förmedlar sitt budskap genom bilder än text. 

Pite Havsbad är ett välkänt hotell som erbjuder flera olika övernattningsmöjligheter samt 

ett äventyrsbad som vi förstått att många norr- och västerbottningar besökt. Medan 

systerhotellet Piteå Stadshotell är ett mindre, lite finare hotell med kristallkronor och 

elegant inredning. Valet av samtliga tre hotell tror vi kan skapa intressanta kontraster då 

både hotellen och hemsidorna förmedlar vitt skilda koncept.  

 

Vi önskar att genom denna studie bidraga med en bredare kunskap om hur ett varumärke 

förmedlas inom hotell, både från ledare till frontpersonal och frontpersonal till gäst. 

 

1.4 Central frågeställning 
Utifrån bakgrunden är vår frågeställning; 

Hur förmedlas ett hotells varumärke till medarbetare samt hur arbetar hotellet med 

policys och riktlinjer för att stärka sitt varumärke? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som ligger bakom företagens policys och hur 

de arbetar för att implementera dessa. Vi vill se om och hur de anställda får utbildning 

och instruktioner till att arbeta efter företagets värderingar samt för att främja 

organisationens varumärke. Med studien har vi förhoppningar om att öka vår förståelse 

för hur varumärken inom hotellbranschen byggs upp, samt fördjupa våra kunskaper både 

teoretiskt och praktiskt.   

 

1.6 Avgränsningar 
I denna studie avser vi inte att forska i hur alla representerade hotellkedjor i Sverige 

förmedlar sina varumärken, vi ska heller inte se till hela Norrbotten i studien. Vi kommer 

vidare inte att fördjupa oss i alla representerade hotell i Luleå och Piteå, detta på grund 

av brist på resurser såsom tid och sidantal. Vi avser dock inte att jämföra de tre hotellen 

sinsemellan, utan att undersöka deras olika varumärken och arbetssätt. 

 

Trots det fokus vi har på ledarskap ämnar inte denna uppsats till att undersöka olika 

former av ledarskap utan hur ledaren kommunicerar varumärket till medarbetarna och 

motiverar medarbetarna till att följa dessa. Vi vill även undersöka hur ledaren motiverar 
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medarbetarna till att skapa kundlojalitet och om hotellen har någon utformad policy för 

detta. Därmed kommer vi inte att använda oss av någon modell eller teori för ledarskapet 

i sig utan vi kommer istället att använda oss av teorier som behandlar betydelsen av 

motivation, kundlojalitet och ett starkt varumärke. Detta knyter vi an till ledarskap då vi 

har bilden av att det är ledaren som ska kommunicera hela varumärket till medarbetarna 

och därmed blir det naturligt att vi måste lägga ett visst fokus på ledarskapet, utan att 

lägga fokus på vilken typ av ledare de är. Vi vill understryka att det finns många andra 

aspekter av ett varumärke än de vi tar upp i den här uppsatsen.  

 

1.7 Begreppsförklaringar 
Vi har valt att förtydliga några centrala begrepp i studien;  

 

Lojalitet: En pålitlighet skapas mellan varumärke och konsument, vilket kan vara i form 

av att gästen återkommer till hotellet eller att konsumenten fortsätter att köpa en specifik 

produkt av ett specifikt varumärke. Lojalitet kan även ske åt andra hållet genom att en 

organisation är lojal tillbaka genom att exempelvis tillfredsställa behov. 

 

Policy: Riktlinjer och målsättningar att följa inom olika segment hos varumärket, 

exempelvis miljöpolicy eller policy för kundlojalitet.  

 

Varumärke: Ett varumärke står för både det materiella som slogans och logotyper samt 

det immateriella vilket kan vara exempelvis ett löfte och helheten av konsumentens 

uppfattning om en produkt, en tjänst eller ett företag.   

 

1.8 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

 
Figur 4. Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
Detta kapitel kommer att beskriva våra förkunskaper inom ämnet och vilka 

metodologiska utgångspunkter vi ämnar följa studien. Vidare presenterar vi de valda 

teorierna och hur vi har utformat intervjuunderlaget utifrån dessa, samt presentation av 

de teman vi kommer använda under studiens fortsatta disposition. I kapitlet beskriver vi 

hur vi har gått tillväga under intervjuerna samt vid bearbetning och analys av responsen.  

 

 

Efter att ha läst artiklar om att flera nya hotell skall öppna i Luleå fattade vi intresse för 

olika hotells koncept och hur ett nystartat hotell går tillväga för att lära ut både sitt 

varumärke och agerande till sina nya medarbetare. Även dess rekryteringsprocesser och 

upplärningsperioder sågs som väldigt intressanta. Utifrån detta skapades ett intresse för 

varumärken och personalfrågor. Eftersom medarbetarna är de som, utöver själva 

lokalerna, förmedlar ett varumärke ville vi se till hur ledare motiverar och engagerar 

personalen i detta förmedlande och hur det mottas bland medarbetarna. 

 

Vid uppsatsperiodens start hade vi en plan om ungefär hur vi skulle gå tillväga med 

arbetet, men saker blir sällan som planerat. Eftersom vi ogärna förvillar studiens läsare 

genom att skriva ett metodkapitel och ett kapitel över praktisk metod där vi säger olika 

saker om hur vi ska och har gått tillväga har vi valt att skriva båda delarna i ett enda 

kapitel. I detta kapitel kommer vi att till större del skriva i dåtid och berätta om hur vi gått 

tillväga under studiens gång och vilka effekter det har rent metodmässigt.  

 

2.1 Förförståelse 
Vi har studerat i tre år på Hotellmanagementprogrammet vid Umeå Universitet och har 

ett intresse i att förstå oss på branschen vi i framtiden kommer att verka inom och därmed 

tror vi att vår teoretiska och praktiska förförståelse kan ha påverkan på studien.  

 

Hotellmanagementprogrammet innebär att vi har kunskaper inom ämnen såsom 

företagsekonomi, ledarskap och hospitalitymanagement, juridik samt turism. Studiens 

fokus ligger inom dessa områden, men är inte tidigare studerat utav oss i samma 

utsträckning som nu. 

 

Vi besitter olika sorters arbetslivserfarenhet inom hotell och restaurang, butik samt 

boendehandledning. Gemensamt för dessa yrken är service. Våra erfarenheter från 

kundmöten och olika organisationer har tagit stor del i diskussionerna kring ämnesval och 

kommer med stor sannolikhet att påverka hur vi ser på olika teorier och situationer. Vi 

tillåter oss att reflektera och diskutera över huruvida våra praktiska erfarenheter stämmer 

överens med teorin, men väljer att inte låta reflektionerna påverka valet av teori. 

 

Eftersom vi kommer att intervjua medarbetare på tre hotell, ett inom Scandic och två inom 

Pite Havsbad Group, har vi valt att diskutera tidigare kunskaper om dem. En av oss har 

ingen tidigare erfarenhet av Scandic, varken vad gäller övernattningar eller besök, medan 

den andra har deltagit i konferenser och övernattat på andra Scandic-hotell än det i Luleå. 

Personen med tidigare erfarenhet från Scandic har ett intryck av att det finns ett utbrett 

miljöarbete och kundnöjdhetsundersökningar inom kedjan. Även menyer och 

mellanmålsprodukter med Jamie Olivers varumärke på uppmärksammades. Vi tror att 

skilda erfarenheter om Scandic kan vara till vår fördel, då vi kan reflektera över om vi 

upplever hotellet och dess koncept på olika sätt. 
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Våra erfarenheter kring Pite Havsbad är att den ena besökt Pite Havsbads strand och den 

andra besökt äventyrsbadet. Personen med tidigare erfarenhet av Scandic har också 

bredare erfarenhet av koncernen PHG, där hon både praktiserat och varit anställd, samt 

övernattat på flera utav hotellen i koncernen. Vi har dock valt att bortse från 

erfarenheterna av den tidigare anställningen och praktiken inom PHG då de skett för en 

längre tid sedan och kan ge missvisande information på grund av otydliga minnen om hur 

det var. Ingen av oss har tidigare besökt Piteå Stadshotell.  

 

Som två olika individer med olika bakgrunder har vi varierande uppfattningar om ämnena 

vi skall studera. En av författarnas erfarenheter vad gäller inlärning, miljö och motivation 

härstammar från en intern utbildning där de lärde ut om kundbemötande och 

produktkännedom i företaget. En intressant miljöaspekt var att företaget valde att lära ut 

korrekta skötselråd, men förespråkade för andra, mer miljöfokuserade rekommendationer 

som skulle förmedlas till kunderna. Vad gäller motivation brukade det hänga ett hjärta på 

en dörr med texten “Vad fin du är idag”, eftersom arbetet innebar mycket ensamarbete 

upplevdes det som svårt att motivera kollegorna under en arbetsdag vilket istället fick ske 

genom mejl och liknande lappar. Hennes bild av vad ett varumärke är att ett varumärke 

ofta står för en produkt och att olika varumärken ställda mot varandra, för exempelvis 

kläder, kan stå för kvalitet mot budget.  

 

Den andra författarens uppfattning om motivation är att det är en sporre som gör att man 

trivs och vill utföra sitt arbete på rätt sätt. Motivation för henne handlar om uppmuntrande 

ord från kollegor och nöjda kunder. Med praktik och kortare anställningar har flera 

upplärningsperioder uppkommit och dessa har ofta varit mer eller mindre lärorika i 

dubbel bemärkelse. Hon tror att ett varumärke är ett namn på en produkt eller ett företag, 

till exempel Apple och iPhone, och att varumärket representeras av både personal och 

själva produkten i fråga. Dåligt bemötande i en Apple-butik ger ett dåligt intryck av dess 

produkter och påverkar exempelvis huruvida hon väljer att köpa en mobiltelefon från 

Apple eller en konkurrent. Avseende miljö har båda författarna ägnat sig åt lättare 

sopsortering både på arbetsplatser och hemma, samt uppmärksammat ett större 

miljöfokus i media, men inget mer utvecklat än så. Med skilda erfarenheter kommer det 

att bli mycket intressant att se hur inlärning, miljöarbete och motivation går till hos de 

valda hotellen. 

 

Utifrån tidigare erfarenheter tror vi att det är viktigt att ha ett gemensamt sätt att bemöta 

kunder och gäster samt att ha en ledare som motiverar medarbetarna till att följa olika 

rutiner. Vi tror att skilda erfarenheter kan vara till studiens fördel då de uppmuntrar till 

diskussion och att tidigare intryck eventuellt kan förkastas.   

 

2.2 Metodologiska utgångspunkter  
Det finns flera olika faktorer som kan påverka hur den företagsekonomiska forskningen 

bedrivs. En av dessa faktorer som Bryman och Bell beskriver är personliga värderingar. 

De skriver om hur individer ofta förväntar sig att en samhälls- och organisationsforskare 

bör vara både värderingsfri och objektiv i sin forskning, men att det ställningstagandet 

inte är speciellt trovärdigt då det är svårt för en forskare att lyckas ha sådan kontroll över 

sina värderingar (Bryman & Bell, 2013, s. 52).  

 

Vi ser organisationer som sociala entiteter där en verklighet konstrueras och rekonstrueras 

av dess medlemmar. Likväl har dessa medlemmar egna uppfattningar om hur denna 
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verklighet ser ut. Vi har valt att hålla intervjuer, där vi har ställt frågor, fått svar och sedan 

diskuterat dessa svar, vilket har gjort att det krävts en tolkning av de olika respondenternas 

svar. Jämfört med kvantitativa studier med till exempel enkäter, där svaren anges “svart 

på vitt” med eventuellt färdiga svarsalternativ är det då lättare att sammanställa responsen 

och utifrån detta analysera svaren. För intervjuer och fallstudier måste vi som forskare 

tolka både situationer och muntliga svar. Vi har likaså möjlighet att observera exempelvis 

kroppsspråk och olika tonlägen. Dessa faktorer, samt kemin mellan oss och de 

intervjuade, påverkar hurdan respons vi får och hur denna tolkas. Därmed har vi ett 

konstruktionistiskt synsätt och ett interpretativistiskt förhållningssätt till studien.  

 

Forskare skall presentera sin kunskaps- och vetenskapssyn för studien. Dessa benämns 

även som epistemologier och ontologier. Kunskapssyn bygger på ontologier som är olika 

sätt att se på verkligheten - nämligen konstruktionism och objektivism. Konstruktionism 

bygger på bilden en konstruerad verklighet som kan påverkas utav sociala aktörer, medan 

den objektivistiska synen på verkligheten visar på att saker är som de är utan någon yttre 

påverkan. (Bryman, 2011, s. 35-39) Vetenskapssyn bygger å andra sidan på 

epistemologier som kan beskrivas som förhållningssätt till det studerade. Även här finns 

två olika sätt att förhålla sig till studien - positivism eller interpretativism, även kallat för 

hermeneutik. Alternativet till det tolkande interpretativistiska förhållningssättet är 

det positivistiska förhållningssättet där endast fenomen som kan bekräftas ses som 

korrekta. I det sistnämnda skall forskaren vara helt objektiv i sitt arbete (Bryman, 2011, 

s. 30-32). 

 

Vi har i denna studie försökt att hålla ett objektivt förhållningssätt till studien, men kan 

naturligtvis inte garantera detta på grund av tidigare erfarenheter och vårt metodval, där 

vi måste använda våra egna sinnen för att tolka och analysera de svar respondenterna har 

gett oss. I tillägg för detta tror vi inte att vår syn på och vårt förhållningssätt till studien 

kan ha påverkats av information som vi delgetts av de undersökta hotellen. Denna input 

kan endast ha påverkat resultatet för de valda hotellen.   

 

2.3 Forsknings- och metodansats 
I denna uppsats har vi en kvalitativ forskningsstrategi, vilket grundar sig i att vi har gjort 

en fallstudie av tre hotell. Vi har valt att tillämpa teoriprövning istället för teorigenerering 

vilket är normalfallet i en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Valet 

av att göra en teoriprövning i denna studie leder till en deduktiv inriktning, vilket i enkla 

ord innebär att fokus har legat på att bekräfta eller förkasta teorier.  

 

I början av en kvalitativ studie finns det tre olika punkter att besvara enligt Yin, dessa tre 

är att bestämma ett ämne att studera, sedan ska forskaren bestämma metod för 

datainsamling och slutligen hitta en källa till datan som ska samlas in (2013, s. 56). En 

stor del av kvalitativ forskning utgörs av fältarbeten såsom intervjuer och granskning av 

samtida dokument, det innebär att forskaren är ute i det verkliga livet vilket kan vara på 

en arbetsplats (Yin, 2013, s. 113). I denna studie har vi lagt fokus på att undersöka olika 

varumärken och valt att samla in information genom både hotellens hemsidor och genom 

att besöka samtliga hotell för att hålla personliga intervjuer.   

 

2.4 Etik   
Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudkrav i forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilka är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

6). 

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera om att det är frivilligt att 

deltaga och att undersökningsdeltagaren har rätt att avbryta sin medverkan, det är även 

viktigt att tala om vad personen har för uppgift i projektet och berätta om allt som 

undersökningen innefattar som kan påverka val av medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7). Samtyckeskravet står kortfattat för att forskaren behöver ett godkännande från 

deltagaren om att hen ger samtycke till att deltaga, i vissa fall krävs endast samtycke från 

arbetsgivaren då det inte innefattar undersökning av privat eller etisk känslig natur 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Konfidentalitetskravet innebär att personuppgifter ska 

hanteras så att obehöriga inte får tillgång till dem samt att etisk känslig information om 

individer bör omfattas av tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Det sista kravet är 

nyttjandekravet vilket handlar om att forskaren enbart får använda insamlad information 

om undersökningsdeltagaren för forskningsändamål, och inte sälja eller låna ut uppgifter 

om den enskilda individen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

 

Den här studien handlar om varumärken och processen till hur de förmedlas mot gäst. 

När vi har hållit intervjuerna har vi därmed inte behövt samla in personnummer och inte 

heller några telefonnummer till enskilda individer, vi har däremot samtliga 

intervjupersoners e-postadress vilket vi naturligtvis kommer att hantera så att ingen 

obehörig kommer att få tillgång till dem eller använda dem i annat syfte än till denna 

forskningsstudie. Då studien inte infaller under en kategori med hög etisk känslig 

information har vi valt att publicera intervjupersonernas riktiga namn med samtycke från 

respektive person. Intervjufrågorna består av bakgrundsinformation om individerna och 

deras egna uppfattningar, erfarenheter och kännedom om de olika teman vi använt som 

grund, däremot har vi inte ställt frågor som vi tror kan skada varken hotellen eller 

individerna som har deltagit. Vi har varit noggranna med att tala om att denna uppsats 

kommer att bli offentligt publicerad för att de inte ska ge någon känslig information, och 

att de har ett val om att antingen deltaga eller inte deltaga. En av anledningarna till att vi 

valt att publicera deras riktiga namn är för att vi har valt intervjupersoner med olika 

befattningar på de olika hotellen vilket gör det väldigt enkelt för utomstående personer 

att ta reda på vilka respektive personer är även utan publicerade namn, som i sin tur leder 

till att vi inte kan garantera en fullständig anonymitet.  

 

2.5 Val av teori 
Processen till att finna och välja ut det teoretiska underlaget tog längre tid än väntat. Vi 

valde att använda centrala begrepp, exempelvis motivation och ledarskap för 

vägledningsdelen samt personal och varumärke, som söktermer vid litteratursökningen. 

Det finns mycket tidigare forskning inom de områden som uppsatsen behandlar men den 

största svårigheten var att finna fokuserade teorier som verkligen var applicerbara till den 

centrala frågeställningen. Vi fann bland annat många artiklar med fokus på ledarskap på 

ett sätt som inte gick att applicera till vårt fokus på motivation. Vi har ämnat söka teorier 

som förenar ledarskap, varumärke och motivation. De teorier vi valt att använda 

representerar både företagsekonomiska och beteendevetenskapliga ämnesområden. De 

företagsekonomiska teorierna är från Aaker (2002), Edwards (2010) samt Robles & 

Leyva (2011). De beteendevetenskapliga teorierna är från Bloisi et al. (2007) samt Chen 

et al. (2012). Att nämna är dock att dessa vävs in i varandra väldigt väl, vilket gör att flera 

av dem representerar både de företagsekonomiska och beteendevetenskapliga 

ämnesområdena, i synnerhet Edwards (2010) som tar upp flera olika forskningsområden.  
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2.6 Källkritik 
Enligt Ejvegård (1996) finns det fyra faktorer att beakta vid källkritik vilka är äkthetskrav, 

oberoendekrav, färskhetskrav och ett samtidighetskrav. Med dessa krav bedöms 

tillförlitligheten hos de använda källorna, dock bör doktorsavhandlingar och uppslagsverk 

redan uppfylla vetenskapliga krav (Ejvegård, 1996, s. 59-61). 

 

För att bedöma äkthetskrav gör författaren en bedömning om materialet är äkta eller 

förfalskat. Oberoendekravet innefattar att uppskatta värdet i innehållet genom att se till 

varifrån informationen kommer, vid exempelvis sammanfattningar kan viss information 

utelämnas vilket kan skapa en felaktig bild. Färskhetskravet innebär att det är bättre med 

nyare källor än äldre, av den anledningen att nyare källor oftast innehåller nyare fakta och 

iakttagelser. Samtidighetskravet innebär att desto tätare inpå en händelse något är skrivet, 

desto mer relevant och äkta kan det ses än om händelsen skrivs ned först många år i 

efterhand (Ejvegård, 1996, s. 59-61).  

 

Till vårt teorikapitel användes 6 olika källor. De var producerade mellan 2002 och 2012. 

Vid litteratursökningen sökte vi efter nyare forskning, från år 2007 och framåt. Detta tror 

vi bidrog till att vi fick så färsk forskning som möjligt enligt både samtidighets- och 

färskhetskravet. Vårt mål var att ha så ny forskning som möjligt, men eftersom det inte 

alltid är möjligt fick vi bredda vårt sökområde. Vi valde då att söka på alla vetenskapliga 

artiklar i fulltext utan krav på publikationsår och en del av artiklarna vi läste var äldre än 

från år 2007. Dessa artiklar gav ingen vidare information, vilket gjorde att vi sökte oss till 

böcker och fann Aakers Building Strong Brands som är publicerad 2002 och därmed vår 

äldsta teorireferens. De övriga är publicerade från 2007 och framåt. Vi tror att dessa källor 

uppfyller färskhetskravet. Litteraturen innehåller naturligtvis referenser till tidigare år än 

dess produktionsår, men vi har valt att tro att informationen som varit samtida då 

fortfarande är aktuell idag. Vi har försökt att applicera det vi läst på dagens datum och 

känt att det passar in. 

 

Vad gäller de övriga källorna, både de som väckte vårt intresse och de som står som grund 

för vår bild av hotellen, har vi valt att se dem som trovärdiga. Vårt uppsatsarbete började 

med att vi fattade intresse för artiklarna publicerade i lokaltidningarna om det stundande 

krogkriget och nya hotell, detta gick att bekräfta med blotta ögat då man blickade över 

Luleås stad och såg flertalet lyftkranar och nya logotyper. Av vad som står om antal 

hotellrum och vad som erbjuds måste vi lita på de olika hotellens hemsidor. Vi tror inte 

att någon annan vet bättre om detta än hotellen själv. Statistiken från Statistiska 

centralbyrån och rapporten från Tillväxtverket samt årsrapporten från Scandic ser vi 

också som trovärdiga. Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket är båda två statliga 

myndigheter som vi inte tror tjänar någonting på att förvanska statistik. Vad gäller 

Scandics årsrapport har vi valt att använda information om historik och organisationens 

huvuddrag, vilket vi tror är äkta information från den riktiga källan, alltså borde den inte 

vara förvanskad.  

 

Det finns en viss risk att de intervjuade ger mindre sanningsenliga svar. Detta har vi tagit 

hänsyn till både genom att jämföra respondenternas svar och diskutera dess rimlighet 

sinsemellan. Vi tror att respondenterna varit ärliga i sina svar, därmed har vi ingen 

anledning till att tvivla på dem.  
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Vi har försökt hålla arbetet vetenskapligt och därmed valt bort en del källor som vi 

egentligen hade velat använda då de var mycket trovärdiga och aktuella. Tyvärr framkom 

det inte alltid om de hade en vetenskaplig grund vilket gjorde att vi valde bort dessa. 

 

För de artiklar som har refererat mycket till andra forskare, exempelvis An integrative 

review of employer branding and OB theory av Martin R. Edwards, har vi diskuterat 

huruvida forskaren tjänar på att förvränga information. För den ovannämnda artikeln som 

presenterar flera olika forskares definitioner ur olika forskningsområden finns en risk att 

Edwards ska ha sammanfattat fel, men vi har en tro om att han haft stort fokus i att ta 

fram olikheter i de varierande definitionerna. Den breda variationen av synvinklar tror vi 

är till vår fördel då den breddar vår bild av vad employer branding är.  

 

2.7 Val av respondenter 
I början av uppsatsperioden lekte vi med tanken att undersöka nischade varumärken inom 

hotellbranschen, till exempel Ishotellet i Jukkasjärvi och Tree Hotel i Harads. Vårt fokus 

låg i Norrbottens län, dels då en av oss redan veckopendlade till Umeå från Luleå och den 

andra var på väg att flytta upp till Luleå. Med hänsyn till att vi är studenter med en 

begränsad ekonomi och att uppsatsperioden var relativt kort valde vi att begränsa oss till 

att studera hotell i Luleå.  

 

Vi upplevde dock svårigheter med att finna samarbetspartners då en del hotell valde att 

inte svara på våra kontaktförsök. Detta kan ha berott på den stundande julhetsen och 

nyetableringar inom hotellbranschen, vilket helt enkelt ledde till att ett svar, samt 

samarbete, prioriterades bort. Efter den låga responsen valde vi dock att vidga det 

geografiska undersökningsområdet till Piteå, delvis för att koncernen PHG fanns 

representerad där av både större och mer varierande hotell. Valet av att ha med Scandic i 

denna studie var ett nästintill naturligt val eftersom det är en relativt stor hotellkedja. De 

fångade vårt intresse genom att de enligt vår uppfattning hade ett mycket stort och välkänt 

varumärke inom hotell-Sverige, därför ville vi undersöka mer av vad som fanns innanför 

dörrarna. Valet av att kontakta hotell inom koncernen PHG för studien grundade sig i att 

de var stort etablerade i regionen med flera olika varumärken under sig. Bredden och den 

geografiska spridningen fångade vårt intresse.  

 

Naturligtvis hade svårigheterna att få samarbetspartners konsekvenser. Vårt 

uppsatsarbete började med stora förhoppningar som sedan raserades och övergick i 

frustration över att inte finna samarbetspartners. Sedan fick vi hoppet åter då vi inledde 

samarbeten med flera hotell och möttes av god respons genom välvillighet och intresse 

för studien. Med fördröjningen kom en förskjutning i våra tidsplaner, vilket fick oss att 

välja att presentera uppsatsen under en senare uppsatsperiod. Men efter motgång kommer 

medgång och istället hade vi turen att få studera tre väldigt intressanta anläggningar. 

 

Yin beskriver att en av de viktigaste informationskällorna i fallstudier är dess 

respondenter från intervjuerna, så var även fallet för oss (2007, s. 117). För att lyckas ta 

vara på intervjutillfällena och dra så mycket nytta som möjligt valde vi att intervjua flera 

personer på samma hotell. Detta skulle ge en stadig grund och bredd genom respondenter 

med olika befattningar och möjligtvis olika kunskaper om hotellet, dess varumärke och 

naturligtvis deras egna erfarenheter. Sammanlagt valde vi att hålla åtta individuella 

intervjuer varav fyra på Scandic, två på Piteå Stadshotell och två på Pite Havsbad. Att 

Scandic blev representerade av fyra personer medan de andra två hotellen enbart 

representerades av två personer vardera är på grund av att dessa hotell ingår i samma 
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koncern och till viss del bör följa samma riktlinjer. Nedanstående tabell presenterar 

respondenterna, deras arbetsplats samt befattning. 

 

Respondent Arbetsplats Befattning 

Amanda Scandic Receptionist 

Henrik Scandic Receptionschef 

Maria Scandic Konferenschef 

Marianne Scandic Hotellchef 

Anna-Lena Pite Havsbad Driftchef 

Jenny Pite Havsbad Konferenskoordinator 

Katarina Piteå Stadshotell Receptionist 

Pia Piteå Stadshotell Receptionschef 

Tabell 3. Presentation av respondenter  
 

2.8 Intervjumanual 
Genom de teoretiska utgångspunkterna och den centrala frågeställningen har vi skapat 

nedanstående centrala teman, eller huvudämnen, som ligger till grund för både 

intervjumanualen, teorikapitlet och för presentationen av resultatet. Vi har utifrån dessa 

huvudämnen och teoretiska underlag skapat och anpassat frågor till respondenterna och 

respektive hotell. Vi har i huvudsak gjort ett intervjuunderlag till respondenter som inte 

har något speciellt ansvarsområde och ett intervjuunderlag som är riktat till ledarna. Vi 

har dessutom infört en fråga som enbart är riktad till Pite Havsbad som handlar om 

effekterna från att ha medverkat i tv-programmet Svenska Rivieran. Med denna fråga 

avser vi att undersöka om det har stärkt varumärket eller eventuellt gått i negativ riktning 

genom den publicitet som skapades.  

 

Anledningen till att vi valde att ha två separata intervjuunderlag för receptionister och 

ledare var på grund av att vi ville ställa frågor till ledare som inte sågs relevanta att ställa 

en receptionist. Med dessa avser vi frågor om motivation från ledare till medarbetare, 

upplärning, hur hotellet marknadsför sig som arbetsgivare, antalet anställda på hotellet 

samt vilka kompetenser och egenskaper de eftersöker hos nya medarbetare. Att tillägga 

är dock att även receptionister skulle kunna svara på frågorna till viss del med tanke på 

att det berör dem i högsta grad, men vi valde att enbart ställa de aktuella frågorna till 

ledarna.  

 

På nästa sida följer en tabell med exempel på intervjufrågor uppdelade i studiens 

huvudämnen utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  
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Teoretiska utgångspunkter Huvudämnen 

 Ett varumärkes beståndsdelar – Aaker                        Varumärke 
Exempel på frågor: 
Hur marknadsför ni er som arbetsgivare? 
Hur arbetar ni med upplärning inom er organisation? 
Vad har du för uppfattning av hotellet som varumärke? 

 Ett varumärkes beståndsdelar – Aaker                       Kundsegment och kundlojalitet 

 Kund- och varumärkeslojalitet i  
hotellbranschen – Robles & Leyva 
Exempel på frågor: 
Har ni en utformad strategi för kundlojalitet inom varumärket? 
Vilken målgrupp har ni? 
Hur når ni ut till era gäster? Använder ni er aktivt av olika sociala medier? 

 Kommunikation av varumärke – Edwards                  Varumärket och medarbetarnas  

 McClellands motivationsteori – Bloisi et al.                motivation 

 Chinese hotel employees in the smiling masks  
– Chen et al. 
Exempel på frågor: 
Vad motiverar dig på jobbet? 
Hur motiverar ni er personal till att arbeta för att skapa goda gästrelationer? 
Hur kommuniceras hotellets värderingar internt till personalen? 

 Kommunikation av varumärke – Edwards                  Miljö 
Exempel på frågor: 
Vilka är huvuddragen i er miljöpolicy? 
Hur arbetar ni aktivt och dagligen med att uppnå er miljöpolicy? 
Hur viktig tycker ni att gästernas medvetenhet om ert miljöarbete är? 

Tabell 4. Exempel på frågor i intervjumanualen utifrån varje tema samt för miljöfrågor  
 

Vi började med att be intervjupersonerna att berätta om sig själv, för att 'mjuka upp' dem, 

bekanta oss med dem och få dem att känna sig mer avslappnade med oss. Sedan frågade 

vi om deras arbete, hur länge de arbetat för företaget och vad de gjort innan. Intervjun 

avslutades med att be om de tillfrågades kontaktuppgifter ifall vi skulle behöva kontakta 

dem framöver. 

 

Här vill vi återigen presentera den centrala frågeställningen som tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna är grunden till våra huvudämnen; 

 

“Hur förmedlas ett hotells varumärke till medarbetare samt hur arbetar hotellet 

med policys och riktlinjer för att stärka sitt varumärke?” 

 

Vi ansåg att genom att se till hotellets ledarskap skulle vi kunna ta reda på vilka riktlinjer 

de följer, hur de lär ut dessa genom bland annat utbildning och introduktion samt att se 

till hur de motiverar sina anställda till att följa dem. Miljö har vi valt för att det är ett 

väldigt aktuellt samtalsämne idag och att vi därmed vill undersöka om de tre valda 

hotellen arbetar med miljötänk. Varumärket är det som knyter an allt, hur de genom sina 

policys och riktlinjer arbetar för att nå ut till deras kundsegment och hur de skapar 

kundlojalitet.  
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2.9 Insamling av data 
Enligt Yin kräver fallstudieintervjuer att forskaren ska ställa frågor som både är välvilliga 

och icke-hotande samt att hen uppfyller målet med intervjufrågorna (Yin, 2007, s. 117). 

Inför intervjuerna fanns det flera faktorer som vi försökte anamma som skulle kunna ha 

påverkat intervjun i en negativ riktning och gjort att vi inte uppfyllt målet. En av dessa är 

att vi försökte reducera akademiska uttryck i de framtagna intervjufrågorna för att det 

skulle bli lättförståeligt för respondenterna samt att vi försökte ta hänsyn till språket under 

intervjuernas gång. Intervjuerna har varit i form av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 

2011, s. 206) på cirka 25-50 minuter där vi har intervjuat en respondent utifrån en 

intervjumall med färdiga frågor som vägledning och vid behov av stöd. I de flesta 

intervjuerna besvarade respondenterna följdfrågorna utan att de behövde ställas, vilket 

bidrog till en lättsammare stämning istället för en utfrågning.  

 

Under intervjuerna har vi använt en diktafon, att belysa är att vi i början av alla intervjuer 

har delgett intervjupersonen om deras rätt till att inte bli inspelade om det på något sätt 

skulle kännas obekvämt samt att vi berättade att denna uppsats kommer att bli offentligt 

publicerad. Denna information var speciellt viktig då vi i presentationen av resultatet 

kommer att benämna respondenterna efter deras riktiga namn och ville då ge dem en 

möjlighet till att tacka nej till att vara med. Vi upplevde dock inte att någon respondent 

uppfattade detta på ett negativt sätt och samtliga respondenter samtyckte till att deltaga i 

intervjun. Anledningen till att vi valde att använda en diktafon under intervjuerna var för 

att vi inte skulle få något om bakfoten utan att vi skulle kunna lyssna på intervjuerna i 

efterhand och minnas rätt. Ytterligare en anledning till varför vi valde att spela in 

intervjuerna var för att vi skulle kunna lyssna riktigt på vad respondenten svarade på våra 

frågor under intervjutillfället och att kunna ställa följdfrågor relaterade till de svar vi fått. 

Intervjuerna har sedan transkriberats för att vi i senare skede ska kunna citera 

respondenterna i resultatkapitlet, samt för att få en tydligare bild av helheten av samtalen 

genom att kunna läsa igenom intervjuerna. Att nämna är dock att vi har reducerat vissa 

uttryck i transkriberingen, vilket innebär att vi har tagit bort upprepande ord som oftast 

sägs i talspråk. Exempel på dessa är om respondenten har sagt ord som “liksom”, “alltså” 

eller “eh” upprepande gånger i samma mening. Anledningen till att vi har valt att reducera 

sådana och liknande ord är för att det ska bli enklare för läsaren att ta till sig de citat som 

används. Vi tror dock inte att reducering av sådana ord kan påverka citaten i negativ 

riktning.  

 

Ejvegård (1996) har beskrivit intervjufällor som forskaren kan hamna i vilket vi istället 

har använt som tips för att undvika dessa inför intervjuerna. Han har bland annat skrivit 

att forskarens sinnesstämning lätt kan smitta av sig mot intervjupersonen vilket kan leda 

i både negativ eller positiv riktning. Forskaren ska börja med en presentation av sig själv, 

projektet och användning av intervjumaterialet, forskaren gör ett selektivt urval av 

intervjufrågorna och ska undvika att ställa ledande frågor. (Ejvegård, 1996, s. 47-49) 

Dessa punkter har vi försökt att följa så gott vi har kunnat genom att först och främst 

komma i tid till varje hotell för att hinna sitta ner och känna lugnet en stund före avtalad 

intervjutid, vi har även börjat samtliga intervjuer med presentation av oss själva och vår 

uppsats. Några av de intervjufrågor som vi hade utformat gick inte att ställa i alla 

intervjuer på grund av olika erfarenheter och anställningslängder, därmed var ett selektivt 

urval nödvändigt. Vi försökte naturligtvis att inte ställa ledande frågor, däremot hände det 

någon enstaka gång då en fråga behövde förtydligas vilket ledde till att det nästintill blev 

en ledande fråga. Denna händelse ser vi dock inte ha påverkat intervjun i helhet. 
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Ytterligare en anledning till att intervjuerna hölls på de olika hotellen var för att 

intervjupersonerna skulle känna sig som hemma och vara inom deras bekvämlighetszon. 

Vi valde att vara på plats i god tid även för att vi skulle ha möjlighet att känna av 

atmosfären och se hur medarbetarna agerade både sinsemellan och mot gästerna. Vi ville 

se det gästerna ser. Vi valde att samarbeta med hotell inom vår geografiska närhet för att 

undvika exempelvis telefonintervjuer. Vi tror att det var till vår fördel att vi personligen 

träffade respondenterna och hade möjlighet att uppfatta deras kroppsspråk. 

 

2.10 Dataanalys  
Efter intervjuerna och transkriberingen delade vi upp samtliga intervjuer i olika teman för 

att ha all information om till exempel miljö samlad på samma plats. Detta för att få en 

mer överskådlig bild vid analys av informationen och när det var dags att skriva 

resultatkapitlet. Att analysera informationen och välja ut vad som var mest väsentligt var 

ett svårt jobb vilket även resulterade i att vissa personer nämns mer än andra i resultatet 

och analysen. Detta för att vissa personer har mer utvecklade svar än andra vilket gör att 

vi istället valt att referera till just dessa personer. För att bestämma vilken information 

som var relevant från intervjuerna fick vi ständigt växla mellan att läsa teorierna och 

transkriberingen för att se likheter och skillnader för att inte ta med oväsentlig information 

som inte skulle gå att analysera. Detta betyder dock inte att vi valde bort det som skiljdes 

åt utan snarare information som inte gick att applicera alls till teorierna. De citat som har 

använts är sådana vi anser utgör beskrivande eller förtydligande exempel från vad 

respondenterna har sagt.  

 

Genom att ha implementerat en komparativ design på de tre hotellen innebär det att vi har 

kunnat jämföra hotellen med varandra, dock utan att ställa de mot varandra genom att 

skriva vilket som är bättre eller sämre än det andra. Vi har gjort sammanfattande tabeller 

i resultatet där vi presenterat de olika hotellen och deras arbetssätt och syn i vissa frågor, 

likaså har vi en tabell och en figur i analysen för att förtydliga vad vi har kommit fram 

till.  

 

Resultatkapitlet är presenterat via centrala teman och vi har även till större del valt att 

särskilja hotellen för att få en sammanhängande bild av vilket hotell som arbetar på vilket 

sätt. I analysen håller vi oss fortfarande till centrala teman men börjar även att analysera 

samtliga hotell i samma stycken för att jämföra dem med varandra i likheter och 

skillnader. Vi började med att analysera ett centralt tema åt gången där vi jämförde hur 

samtliga hotell arbetar med till exempel sitt varumärke i jämförelse med de fyra 

beståndsdelarna som Aaker (2002) har tagit fram.  
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3. TEORI  
Detta kapitel kommer att presentera vår teoretiska grund. Vi börjar med att presentera 

vad ett varumärkes beståndsdelar är och går sedan vidare till kundsegment och 

kundlojalitet. Kapitlet fortsätter med presentation om vikten av att vara en attraktiv 

arbetsgivare samt vikten av att motivera sina medarbetare. Löpande i kapitlet kommer 

det att presenteras hur vi ämnar använda teorierna samt en avslutande och 

sammanfattande modell. 

 

 

 
Figur 5. Komponenter för denna studies bild av ett hotells varumärke 

 

Vi påminner om figuren över vår bild av ett varumärke och hur dess skilda komponenter 

hänger ihop före vi redogör för teorierna som kommer att användas. 

 

3.1 Varumärke 
Företag kan märkesprofilera sig på olika sätt, till exempel genom varumärken på 

produkter, product branding. Här kommer vi att presentera begreppet employer branding 

vilket är ett ytterligare sätt att märkesprofilera sig på.  

 

3.1.1 Ett varumärkes beståndsdelar 
Ett varumärke har fyra beståndsdelar som bidrar till varumärkets värde; 

märkeskännedom, lojalitet, upplevd kvalitet och associationer (Aaker, 2002, s. 7-8). Ett 

varumärke är mycket mer än det materiella med logotyper, marknadsföring och slogans. 

Det kan inte enbart byggas upp med hjälp av fantasifulla reklamer. Ett varumärke är ett 

löfte, det är helheten av allt du ser, hör, tänker, känner, vet och läser om en produkt, en 

tjänst eller ett företag. Varumärket reflekteras i allting som företaget gör, och positionerar 

sig i kundens medvetande baserat på till exempel förflutna erfarenheter, associationer, 

samt framtida erfarenheter (Kotler & Pfoertsch, 2007, s. 358). 

 

Ett varumärkes identitet och vad ett företag väljer att förmedla genom det uppfattas ofta 

genom associationer. Konsumenter har olika associationer till olika varumärken. Olika 

symboler och produktegenskaper såsom färg och form kan kopplas till varumärken, men 

också personer som är engagerade i eller står som frontfigur för dem kan ses som 

associationer (Aaker, 2002, s. 25). 

 

Upplevd kvalitet har visat sig vara en av de största finansiella drivarna inom ett 

varumärke, därför är det ofta en stor del inom företagsstrategier att varumärket framstår 

som kvalitetsfullt (Aaker, 2002, s. 17). Likväl måste ett påstående om hög kvalitet ha en 
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stadig grund och vara verkligt baserat och inte enbart ett påstående. För att erbjuda den 

efterfrågade kvaliteten krävs en insyn i kundernas uppfattning om kvalitet. (Aaker, 2002, 

s. 19-20) Ett varumärkes kvalitet byggs på konsumentens erfarenheter av det och tidigare 

negativa intryck om varumärket kan bidra till att konsumenten varken har tid eller 

motivation till att kontrollera om varumärket med tiden förändrats till det bättre (Aaker, 

2002, s. 20). 

 

Märkeskännedom handlar om att ett varumärke syns bland konsumenter och i sin tur 

känns igen bland dem.  Om en konsument en gång blivit exponerad för ett varumärke, är 

chansen större att denne minns det i ett senare skede genom att konsumenten känner en 

bekantskap sedan tidigare med varumärket. Det finns även en antydan på att varumärket 

kan uppfattas som mer positivt än andra motsvarigheter då individen minns det och 

undermedvetet associerar det till något som är bra eftersom det är bekant. (Aaker, 2002, 

s. 10-11) Aaker (2002) menar att igenkännandet av ett varumärke visar konsumenten att 

företaget bakom varumärket ser ett värde i att satsa pengar på det och att produkten 

därmed inte kan vara dålig (2002, s. 11). Ett sätt för företag att skapa märkeskännedom, 

eller en antydan om att ett varumärke är bekant, är genom exponering vid exempelvis 

idrottsevenemang. Varumärken som känns igen har visat sig bidra till ett ökat 

varumärkeskapital (Aaker, 2002, s. 16-17). 

 

Vi kommer att tillämpa denna teori genom att undersöka hur hotellen märkesprofilerar 

sig samt hur personalen på samtliga hotell arbetar för att bygga och förmedla hotellets 

varumärke till gästen. Den fjärde beståndsdelen kommer i följande stycke. 

 

3.2 Kundsegment och kundlojalitet 
Ett varumärkes värde är till stor del byggt på kundlojalitet. Företag som ser kundlojalitet 

som en tillgång skapar ofta strategier för att skapa varumärkeskapital. (Aaker, 2002, s. 

21) En lojal kund/gäst är ofta återkommande.  

 

Kundlojalitet kan ses som en trappa med olika kundsegment beroende på kundernas 

hängivenhet till ett särskilt varumärke. Lojalitetstrappan har flera olika nivåer, där det 

lägsta är icke-konsumenter och det högsta är de hängivna konsumenterna. Mellan dessa 

nivåer finns olika kundsegment som väljer olika varumärken med hänsyn till exempelvis 

pris och köpvanor. Ett varumärke med avsaknad av en lojal kundbas är ofta sårbar och 

det är ofta mer kostsamt att marknadsföra sig inför nya kunder än för befintliga kunder. 

Passivt lojala kunder, som konsumerar ett visst varumärke av ren vana, samt hängivna 

kunder tas ofta förgivet av företag. Det är viktigt att uppskatta och uppvakta befintliga 

kunder för att upprätthålla kontakten med dem (Aaker, 2002, s. 21-22). 

 

För att behålla och belöna kunder kan företag arbeta med lojalitetsprogram och 

kundklubbar. Den första varianten applicerades till en början hos flygbolag, men har med 

tiden spridit sig till fler utövare. Huvudsakligen belönar den konsumenter i gengäld för 

att de väljer just den distributören. (Aaker, 2002, s. 23-24) Resebolag belönar exempelvis 

sina resenärer med poäng som efter flera resor samlats ihop till gratisresor eller menyer. 

Ett annat sätt att dra till sig lojala kunder är genom kundklubbar. Med dessa kan 

nyhetsbrev med de senaste nyheterna, tävlingar och erbjudanden med jämna mellanrum 

snabbt nå fram till kunden. Med kundklubbar visar företag att de bryr sig om sina kunder 

och kan engagera sina kunder mer i vad som händer just nu. (Aaker, 2002, s. 24) Med 

kundklubbar kan information om kunderna bidra till att skräddarsydd marknadsföring 
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förmedlas till ett särskilt kundsegment och i sin tur stärka banden mellan varumärke och 

konsument (Aaker, 2002, s. 24-25). 

 

3.2.1 Kund- och varumärkeslojalitet i hotellbranschen 
Robles & Leyva (2011) har gjort en studie som syftar till att undersöka vilka kännetecken 

som spelar en viktig roll i konsumentens beslutsfattande i att välja en hotellkedja, samt 

att identifiera de viktigaste kännetecken som skapar varumärkeslojalitet inom 

hotellbranschen. 

 

Det grundläggande i Robles & Leyvas (2011) studie är användandet av marknadsföring 

där tidigare studier har visat att det är de återkommande kunderna som genererar störst 

intäkter för företag. Det har fastställts ett samband mellan bibehållna kunder och intäkter 

där resultatet har visat följande: lojala kunder köper mer produkter, lojala kunder är 

mindre priskänsliga och lägger mindre märke till konkurrenternas marknadsföring, 

aktuella tjänster till lojala kunder är billigare samt att lojala kunder sprider positiva 

referenser och kommentarer till potentiella kunder genom “word of mouth” (Robles & 

Leyva, 2011, s. 115-116). Kundlojalitet uppstår genom kundnöjdhet, vilket i sin tur 

genereras utifrån de förväntningar kunderna har i jämförelse med den faktiska 

upplevelsen. Andra faktorer som bidrar till kundnöjdhet och lojalitet är förtroende, 

upplevd kvalitet och kundvärde. För att skapa varumärkeslojalitet är det viktigt att ha en 

strategi för kundnöjdhet. Denna strategi har fokus på kundvärde och relationen mellan de 

fördelar kunden ges (ekonomiska, funktionella och psykologiska) och de resurser 

(ekonomiska, tid, ansträngning etcetera) som läggs ner för att uppnå dessa. Strategin ska 

därmed inte innebära ett fokus på antal gäster som får service utan kvaliteten på servicen 

som ges till gäster, och att framförallt ge exakt vad tjänsten har lovat att vara (Robles & 

Leyva, 2011, s. 116-117).  

 

När varumärkeslojaliteten har byggts upp är det viktigt att fortsätta uppmärksamma 

gästerna för att inte förlora dem till ett annat företag. Genom att dessutom ha lojala och 

nöjda medarbetare bidrar det till ett bättre relationsskapande med hotellgästerna, dessa 

relationer möjliggör för hotellet att bli mer lyhörda gentemot gäster och mer innovativa, 

vilket i sin tur kan öka kundnöjdhet och lojalitet (Robles & Leyva, 2011, s. 117). 

Lojalitetsbyggande är en procedur, och när ett företag både vill attrahera mer kunder och 

behålla de gamla är det hjälpfullt med en formell strategi för att uppnå målen. Exempel 

på steg/faktorer att se till: 1) Bygga en grund för lojalitet: segmentera, inrikta, att hantera 

kundbasen genom effektiv nivådelning av tjänsten och leverera god service 2) Skapa 

lojalitetsbindningar: ge lojalitetsbelöningar både finansiellt och icke-finansiellt, olika 

servicenivåer, igenkännande och uppskattning. Differentiering och positionering är också 

viktiga faktorer, att bland annat karakterisera sin service som unik gentemot 

konkurrenterna.  

 

Robles & Leyvas (2011) studie fick resultatet att lojaliteten i grunden bygger på pris, följt 

av kundservice, plats och bonusprogram. Att det är baserat på pris menar författarna inte 

tyder på att det ska vara billigt, utan att mottaga kvalitet och rimligt pris i förhållande till 

den mottagna servicen. Lyhördhet är dock den huvudsakliga faktorn för 

lojalitetsskapande. Det betonas att chefer och ledning inom hotellnäringen ska fokusera 

extra mycket på att förbättra attribut i servicekvaliteten som påverkar kundlojaliteten i 

termer av materiella ting, pålitlighet, lyhördhet, kvalitetssäkring och empati. Alla 

anställda som ger service utgör en stor del av lojalitetsbyggandet, och därmed ses 
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rekrytering och utbildning som en viktig del i att leverera den bästa servicen (Robles & 

Leyva, 2011, s. 119-121). 

 

Vi kommer att tillämpa denna teori genom att undersöka hur personalen på samtliga hotell 

arbetar för att skapa och bibehålla kundlojalitet samt om de har någon policy för detta. 

Vidare kommer vi att analysera om denna studie som är fokuserad på hotellverksamheten 

går att applicera i vårt resultat.  

 

3.3 Varumärket och medarbetarnas motivation 

3.3.1 Kommunikation av varumärke  
Employer branding har kommit att bli alltmer viktigt för organisationer (Edwards, 2010, 

s. 5). Begreppet Employer branding innebär att det finns en strävan efter att vara en 

attraktiv arbetsgivare och precis som namnet antyder på är det medarbetarna, både 

befintliga och potentiella, som är målgruppen. Ju bättre rykte ett företag har, desto mer 

attraktivt ses det som arbetsplats (Edwards, 2010, s. 8). Att föra en god kommunikation 

till medarbetarna är centralt för employer branding. 

 

Att marknadsföra en organisation som arbetsgivare handlar om att framhäva 

organisationens unika egenskaper och att öka medvetenheten om organisationens existens 

och vad den gör. Att vara bekant med en organisation kan öka viljan att arbeta för den. 

(Edwards, 2010, s. 6-9) Vid marknadsföringen finns ofta ett fokus på huvuddragen i 

företagets värderingar och riktlinjer (Edwards, 2010, s. 7). Ett annat mål med employer 

branding är att motivera befintliga medarbetare (Edwards, 2010, s. 11). Detta kan man 

göra genom att få dem att känna samhörighet och att identifiera sig med organisationen. 

En stor del i att identifiera sig med organisationen handlar om att ha likvärdiga 

värderingar. (Edwards, 2010, s. 12) Forskning har visat att medarbetare lättare identifierar 

sig med organisationer om de blir rättvist behandlade (Tyler & Blader, 2003; Olkkonen 

& Lipponen, 2006, refererade i Edwards, 2010, s. 13) medan annan forskning visat på att 

en stöttande organisation bidrar till samma sak (Cheung & Law, 2008; Sluss et al., 2008; 

Edwards, 2009, refererade i Edwards, 2010, s. 13). Även en arbetsmiljö som främjar ett 

öppet klimat har visat sig bidraga (Bartels et al., 2007, refererade i Edwards, 2010, s. 13). 

 

Ett sätt att framstå som en attraktiv arbetsgivare har visat sig vara att organisationer öppet 

visar sitt sociala ansvarstagande. Med socialt ansvar innebär exempelvis att ta ansvar för 

miljö, medarbetare och samhälle (Edwards, 2010, s. 8).  

 

Vi kommer att tillämpa denna teori genom att undersöka om samtliga hotell har en 

miljöpolicy och hur de i sådana fall arbetar med den, vi ämnar likaså undersöka hur 

hotellen arbetar med att marknadsföra sig som arbetsgivare samt om och hur de motiverar 

sina anställda. 
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3.3.2 McClellands motivationsteori  

 

Figur 6. McClellands motivationsteori 

McClellands motivationsteori utgörs av de tre presenterade motiven i ovanstående figur 

vilka är behov av prestation, makt och/eller samhörighet. Individer som är i behov av 

prestation är oftast självmotiverade, de tar chansen till en utmaning och är duktiga på att 

ge självberöm när de klarat en uppgift samtidigt som de tycker om att få positiv respons 

från kollegor. Motivationsfaktor nummer två är makt och dessa individer känner 

tillfredsställelse genom ansvar såväl som genom att påverka andra individer. Sista 

motivatorn tillhör den som har behov av samhörighet och motiveras av interaktioner med 

andra personer på såväl arbete som privat samt har lätt för att skapa nya nätverk (Bloisi 

et al., 2007, s. 208-209). 

 

En studie från 1990-talet visade på att ledare som är i behov av prestation är mer 

framgångsrika än de med starkt maktbehov (Bloisi et al., 2007, s. 208). När det kommer 

till ledare som har detta maktbehov finns det två olika karaktärer; den som vill vara den 

dominanta och stereotypa ledaren samt den som sätter organisationen i första hand och 

inte personliga förmåner (Bloisi et al., 2007, s. 209). Forskning har visat att högre chefer 

i större organisationer har en fördel av maktbehov som prioriterar organisationen i 

kombination med en aning samhörighetsbehov, medan forskningen även visar att de som 

enbart har behov av samhörighet och att vara omtyckta inte gör sig till lika bra chefer 

(Bloisi et al., 2007, s. 209).  

 

Genom denna motivationsteori ämnar vi undersöka vad som motiverar respondenterna på 

arbetet, vad som motiverar dem att vilja komma tillbaka till framtida arbetspass.  

 

3.3.3 Chinese hotel employees in the smiling masks 
Chen et al. (2012) har gjort en studie fokuserat på hotellanställda i Kina som behandlar 

arbetsglädje, utbrändhet samt support från ledare i relation mellan emotionellt arbete och 

prestanda (2012, s. 826). Studien behandlar två olika nivåer av gästbemötande vilka är att 

de anställda agerar med ytliga och oäkta känslor ut mot gäst eller att de agerar djupare 

vilket innebär att de anställda försöker att sätta sig in i de känslor och det bemötande som 

ska förmedlas till gästen och därmed blir ett äkta bemötande (Chen et al., 2012, s. 827-

828). De två nivåerna påverkas i både negativ och positiv riktning av ett flertal olika 

faktorer på arbetsplatsen. Forskarna ämnade i denna studie att undersöka tolv stycken 

framtagna hypoteser som behandlade relationen mellan ytligt och djupt agerande i 

relation till arbetsglädje, utbrändhet och hög/låg support från ledare samt att forskarna 
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undersökte hur dessa påverkade den hotellanställdas service ut mot gäst (Chen et al., 

2012, s. 829-831). 

 

Chen et al.:s (2012) resultat och bidrag till forskningen visar att relationen till ens ledare 

samt ledarens emotionella support och har stor betydelse för den anställde vad berör 

arbetsglädje och den anställdes agerande ut mot gäst. Positivt resultat till både ytligt och 

djupt agerande ses vara vid ett högt emotionellt stöd från arbetsledaren vilket leder till 

arbetsglädje (Chen et al., 2012, s. 835) samtidigt som det visar att ytligt agerande leder 

till minskad arbetsglädje och utbrändhet samt att djupt agerande leder till ökad 

arbetsglädje (Chen et al., 2012, s. 837). Resultaten visar generellt sett positivt vid samtliga 

faktorer i relation till hög emotionell support från arbetsledaren. Organisationer bör enligt 

Chen et al. sträva efter att de anställda innerst inne ska kunna förmedla de krav som 

organisationen har för service och hjälpa de anställda på vägen genom att exempelvis 

belysa betydelsen av att agera i god tro samt att låta de anställda veta att ledarna finns där 

för dem som stöd (Chen et al., 2012, s. 841). Genom att bygga en god relation till ledaren 

kan den anställda dela med sig av känslor som glädje och oro vilket kan leda till en 

positivare tillvaro och speciellt i relation till ett djupare agerande som visar att det ökar 

hotellanställdas arbetsprestanda (Chen et al., 2012, s. 842).  

 

Resultatet av denna studie har klarligen visat att det är viktigt med goda relationer mellan 

ledare och medarbetare, att det är viktigt för arbetsglädjen och att det i sin tur visas ut mot 

gästen. Vi tror att det är viktigt för varumärket att det finns arbetsglädje på en arbetsplats 

och ämnar med denna studie att undersöka om och hur ledarna arbetar med att motivera 

medarbetarna.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Ett varumärkes beståndsdelar – Aaker 
Modellen består av märkeskännedom, lojalitet, upplevd kvalitet och associationer. Den 
handlar om hur en gäst ser på ett varumärke samt hur företag skapar kundlojalitet. 

Kund- och varumärkeslojalitet i hotellbranschen – Robles & Leyva 
Robles & Leyvas studie handlar om vikten av att bygga varumärkeslojalitet och att det är de 
återkommande gästerna som genererar störst intäkter för en organisation. 

Kommunikation av varumärke – Edwards 
Employer branding är en teori som handlar om att marknadsföra organisationer som 
arbetsgivare både för befintliga och potentiella medarbetare. 

McClellands motivationsteori – Bloisi et al. 
Motivationsteorin utgörs av tre motiv vilka är makt-, prestations- och samhörighetsbehov. 

Chinese hotel employees in the smiling masks – Chen et al. 
Studien handlar om hur frontpersonal agerar med äkta eller oäkta känslor mot gästen samt 
belyser ledarens emotionella support till frontpersonalen. 

Tabell 5. Teoretiska utgångspunkter  
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4. RESULTAT 
I följande kapitel kommer vi att redovisa det resultat vi har fått fram genom intervjuerna. 

Presentationen av resultatet kommer att ske genom de olika teman som tidigare har 

presenterats: varumärke, kundsegment och kundlojalitet, varumärket och medarbetarnas 

motivation. Resultatet kommer att redovisas separat för varje hotell och kapitlet kommer 

att inledas med bakgrundsinformation om hotellen och respondenterna. 

 

 

4.1 Bakgrundsinformation  

4.1.1 Scandic 
Scandic är Nordens största hotellkedja med sina 156 hotell i åtta länder. De 29 849 

hotellrummen sysselsätter 7500 medarbetare och inhyser i genomsnitt cirka 20 000 gäster 

varje natt. (Scandics årsrapport 2012, 2013, s. 6-9) Hotellkedjan öppnade sitt första hotell 

i Laxå redan år 1963 och kom att bli Skandinaviens största hotellkedja redan år 1976 med 

sina 30 stycken så kallade ”motorbyar” med väghotell. Namnet Scandic har emellertid 

inte funnits ända sedan start, då hotellen hette Esso motorhotell till en början, men då 

bränsleleverantören Esso ville fokusera på enbart bränsle år 1984, byttes namnet till 

Scandic Hotels och har därefter förblivit så (Scandics årsrapport 2012, 2013, s. 9).  

 

I Scandics årsrapport skyltar de stolt över sitt stora miljöfokus och värdeorden; Caring, 

Casual och Creative.  (Scandics årsrapport 2012, 2013, s. 10-14) Till Scandic är alla 

välkomna och de arbetar mycket med att brandcertifiera sina hotell som ”Väl 

brandskyddat hotell” och fokuserar på hållbarhet med hänsyn till energi- och 

vattenkonsumtion, samt hur mycket avfall och koldioxidutsläpp som genereras för varje 

gästnatt. (Scandics årsrapport 2012, 2013, s. 12-15) Scandic Luleå har i snitt 35-40 

stycken tillsvidaretjänster året om samt några behovsanställda (M. Apelqvist, personlig 

kommunikation, 29 november, 2013).  

 

Scandic i Luleå blev det första hotellet som vi höll intervjuer på där vi fick totalt fyra 

stycken intervjuer. Dessa intervjuer hölls med Amanda Johansson som är receptionist, 

Henrik Gustafsson som är receptionschef, Maria Wallin som är konferensansvarig och 

Marianne Apelqvist som är hotellmanager för Scandic Luleå. Amanda började som 

praktikant på hotellet och har nu varit fastanställd sedan juni 2013, hon har enbart varit i 

receptionen och har ingen tidigare erfarenhet från hotellbranschen. Utbildningsmässigt är 

hennes högsta avslutade utbildning från gymnasiet där hon studerade 

Handelsprogrammet med inriktning på turism och hon har tidigare arbetat inom 

serviceyrket som solflicka inom äldreomsorgen. Henrik har arbetat som receptionschef 

på Scandic sedan juni 2013 och har ingen tidigare erfarenhet från hotellbranschen. Han 

har däremot arbetat inom serviceyrket större delen av hans yrkesverksamma liv och då på 

Statoil där han arbetade i 14-15 år, varav de sex sista åren som stationschef på olika 

stationer i Luleå. Maria påbörjade sin resa inom Scandic dagen efter hennes student då 

hon blev uppringd av köksmästaren för att deras frukostvärdinnor blivit sjuka och sedan 

har hon blivit kvar inom hotellet i 20 år och har fått se många olika avdelningar. 

Hotellmanagern Marianne har varit verksam inom hotell- och servicebranschen en längre 

tid och har fått nöjet att arbeta hos flera olika hotellkedjor, hon har nu arbetat på Scandic 

Luleå i 6 år där hon började som receptionschef.  
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4.1.2 Pite Havsbad Group 
Koncernen Pite Havsbad Group består av tio stycken hotell, där det minsta Comfort Hotel 

Arctic har 94 rum och det största Pite Havsbad har 394 rum (Nordic Choice Hotels, u.å.; 

Pite Havsbad, u.å.). Anläggningen Pite Havsbad är en av norra Europas största anläggning 

för turism och konferenser och de erbjuder aktiviteter för alla åldrar både vintertid och 

sommartid (Pite Havsbad, u.å.). Pite Havsbad har nu funnits i 70 år och har medverkat i 

bland annat tv-programmet Svenska Rivieran. Under sommaren har den enskilda 

anläggningen Pite Havsbad upp till 10 000 gäster per dag och sysselsätter över 250 

medarbetare, medan de under vintern endast har 55 fastanställda på hotellet (A-L. 

Risberg, personlig kommunikation, 2 december, 2013).  

 

Piteå Stadshotell är beläget i centrala Piteå och öppnade dörrarna första gången år 1906, 

hotellet byggdes då Piteå skulle få en järnväg. Hotellet erbjuder bland annat olika 

aktiviteter, mat och dryck, konferenser och paket. Idag har hotellet 102 rum med 15-18 

anställda, varav endast en heltidstjänst i receptionen. (K. Degerman, personlig 

kommunikation, 2 december, 2013; P. Mikaelsson, personlig kommunikation, 2 

december, 2013)  

 

Som tidigare nämnt är hemsidorna relativt förtegna gentemot Scandics hemsida. De tar 

dock upp boende, aktiviteter, evenemang och vad som erbjuds på hotellens restauranger, 

samt karriärsidor och kontaktinformation (Pite Havsbad, u.å.; Piteå Stadshotell, u.å.). Pite 

Havsbad har information om dess tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade (Pite 

Havsbad, u.å.).  

 

På Pite Havsbad höll vi två stycken intervjuer, dessa var med Anna-Lena Risberg som är 

driftchef och med Jenny Öhlund som är konferenskoordinator. Anna-Lena har arbetat 

som driftchef på Pite Havsbad sedan januari år 2013. Dessförinnan har hon arbetat på 

Sparbanken Nord och dess olika avdelningar i 23 år. I sitt tidigare arbete var hon väldigt 

engagerad och entusiastisk i kundmötet. Jenny hade vid intervjutillfället endast arbetat 

med sin tjänst i fyra veckor på Pite Havsbad och har sedan tidigare en bakgrund inom ett 

kontorshotell där hon anordnat konferenser i ungefär 2-3 år. Hon har arbetat en längre tid 

inom servicebranschen.  

 

Sista hotellet vi hade intervjuer på var Piteå Stadshotell, där vi höll i två stycken 

intervjuer. Dessa hölls med Katarina Degerman som är hotellreceptionist och med Pia 

Mikaelsson som är receptionschef. Katarina har varit timanställd sedan år 2009 och har 

arbetserfarenhet från flera hotell inom PHG, bland annat från Pite Havsbad. Hon har 

sammanlagt arbetat som hotellreceptionist i ungefär 14 år och som receptionschef i 2½-3 

år, hon har även en utbildning och kortare erfarenhet som processoperatör. Pia har arbetat 

som receptionschef sedan ett år tillbaka på Piteå Stadshotell, hennes arbetserfarenhet 

sträcker sig dock tio år tillbaka på hotellet och hon har arbetat med serviceyrken sedan år 

1993.  

 

För att få ett helhetsintryck över respondenternas bild av hotellet var en av de avslutande 

frågorna hur respondenten skulle beskriva sin arbetsplats med tre ord. Vi tror att det 

indirekt är deras uppfattning om varumärket. Resultatet redovisas i Tabell 6 på följande 

sida. 
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Respondenternas helhetsintryck av hotellet i tre ord 

Amanda Scandic Casual, creative & caring 

Henrik Scandic Kreativt, trevligt & välkomnande 

Maria Scandic Varmt, hjärtligt & okomplicerat 

Marianne Scandic Tryggt, omtanke & professionellt 

Anna-Lena Pite Havsbad Sol, värme & glass 

Jenny Pite Havsbad Upplevelse, återkommande & familjärt 

Katarina Piteå Stadshotell Kvalitet, service & personligt 

Pia Piteå Stadshotell Värme, glädje & anrikt 

Tabell 6. Respondenternas helhetsintryck av hotellet i tre ord 

 

4.2 Varumärke 
Under samtliga intervjuer har vi talat om begreppet varumärke, hur respondenterna 

definierar ordet varumärke samt hur de definierar hotellet som varumärke. 

 

4.2.1 Scandic 
Amanda definierar begreppet varumärke som någonting som är känt och som hon känner 

till, att varumärke är det som till exempel hör till en produkt. Vidare berättar hon att hon 

inte tänkt mycket på Scandic som ett varumärke men att det är hemkärt och äkta, hon 

beskriver det som att “… det ska vara naturligt det ska inte vara ett påklistrat leende…”. 

Amanda säger att det är just det som utmärker Scandic, att det ska vara hemkärt och 

familjärt. 

 

“… det är många gäster som säger att dem kan faktiskt stå och skratta med oss, 

att vi kan vara dem vi är och det är inte på alla hotell som de kan vara det, alltså 

att man kan prata och ha tid att stå och prata ett tag…” 

- Amanda Johansson, Scandic 

 

“Människorna bakom egentligen blir en del av varumärket så att säga, men det 

är helt avgörande fakto att lyckas tror jag att ha ett varumärke som klingar 

positivt i folks öron. Det är i dagens läge med att allting sprids så fort via nätet 

och Facebook och allting, så får man dålig publicitet så svärtar det ner ens 

varumärke ganska ordentligt om man inte sköter sig helt enkelt.” 

- Henrik Gustafsson, Scandic 

 

Henriks definition av varumärke belyser att det är helt avgörande att bygga varumärket 

för att lyckas och att det är personalen som bygger varumärket, inte att vara billigast eller 

ha det flashigaste hotellet. Han ser varumärket Scandic som tryggt, familjärt och 

välkomnande. Det ska kännas hemma och de pratar med gästerna på en vänskapsnivå. 

Hotellmanagern Mariannes definition av varumärke är känsla, vad man får för känsla när 

man ser ett specifikt varumärke. Hon beskriver även att hon ser varumärke som en 

”uttjatningsmetod” genom all reklam som hon inte kan värja sig emot, att det sitter fast i 

huvudet ändå. Mariannes definition av Scandic som varumärke är “… jag tror att jag 

tänker lite så här mellanmjölk. Lite så här medelsvensson, men jag tänker också tryggt 

och stabilt.”. Vidare tror hon att den största framgångsfaktorn för Scandic är att de ligger 

i framkant hela tiden och driver hotellutvecklingen i Sverige på många sätt. Maria 

beskriver varumärket Scandic som att det ska vara tillgängligt för alla och att de har en 

fördel av att de har bibehållit samma byggnader och namn, utöver att de har varit ett Esso-

motorhotell. 
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Marianne vill att Scandic ska uppfattas som ett tryggt hotell där de satsar på service, att 

de ska ha en bra lägstanivå och gästen ska veta vad den får. Att dem sedan är väldigt 

avslappnade mot gäster vill hon dock inte att det ska förknippas med att de inte är så noga 

med vad de gör, utan att de ändå är väldigt affärsmässiga och professionella men att 

personalen visar det med värme. Henrik svarar på samma fråga om hur han vill att Scandic 

ska uppfattas utifrån och säger att han vill att deras gäster ska trivas och känna sig som 

hemma och att gästen ska få ett trevligt bemötande av all personal i huset. Sedan nämner 

han precis som Marianne att det ska finnas en viss lägstanivå, det ska vara korrekt och att 

“… det går ju inte att lalla på för mycket och svamla runt.”.  

 

På Scandic arbetar de mycket med Scandic Luleå som varumärke och tänker inte kedjan 

i stort. Det som är viktigt för hotellet lokalt är att arbeta med att förmedla känsla, glädje 

och samarbete mellan avdelningarna. Att lyfta varandra är viktigt för att förmedla 

varumärket enligt Marianne. När de anställer ny personal i receptionen finns det ungefär 

90 timmar med digitalt utbildningsmaterial genom Scandic Business School, det 

viktigaste ses dock ändå vara att praktiskt lära sig hur de arbetar på Scandic Luleå genom 

att gå bredvid med flera olika anställda. Genom deras digitala introduktion lär sig 

personalen historik om Scandic och vad det står för som varumärke. 

 

4.2.2 Pite Havsbad 
Jennys definition av varumärke blev koncentrerad på den arbetsplats hon har, att där hon 

arbetar vill hon kunna sätta varumärket på en piedestal. Det ska vara något fint som hon 

är stolt över och att personalen bygger på varumärket tillsammans. 

 

 “Så hur det än är så kan man bygga på ett varumärke hur mycket som helst. Det 

tar aldrig slut. Så länge du har fantasierna, du har vision, du har en bra 

ledningsgrupp och du har bra människor runtom dig, så kan du aldrig... det kan 

bara bli bättre tycker jag…” 

- Jenny Öhlund, Pite Havsbad 

 

“Många har faktiskt varit här, eller vet och känner till att anläggningen finns. Så 

jag tror att det är ett ganska starkt varumärke. Att vi inte behöver förklara, sen 

vet de ändå inte om allt som finns på Pite Havsbad, men det känns igen. Alla vet 

vad det är.” 

- Anna-Lena Risberg, Pite Havsbad 

 

Anna-Lena menar att Pite Havsbad har ett starkt varumärke. Gemensamt för både Jenny 

och Anna-Lena är att de mötts av liknande reaktioner då de sagt ““Jag är från Piteå, du 

vet Pite Havsbad”, “Ja, jomen där har man ju varit!”.”. 

 

Vid nyanställning inom Pite Havsbad kan upplärningen variera från avdelning till 

avdelning. Introduktionen sker främst om att lära sig praktiskt på plats, att noggrant visa 

hur olika procedurer går till och hur personalen bemöter kunderna eller gästerna. Inför 

sommaren 2013 samlade Pite Havsbad sina medarbetare, såväl säsongsarbetare som 

fastanställda, för att gå på en föreläsning som skulle inspirera inför kommande säsong 

och där pratade de om vilka värderingar som finns inom Pite Havsbad. De har också gjort 

en sammanställning om vad som förväntas av personalen på Pite Havsbad, vilket finns i 

en bok där det bland annat står om hur personalen kan anpassa klädseln, att de inte bör 

använda mobilen och information om kroppsspråk. Anna-Lena berättade också att hon 

arbetar med att få alla medarbetare, oavsett tjänst, att hjälpa gäster som ser ut att vara 
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vilsna på anläggningen men att störst vikt ligger på receptionisterna; “Och receptionen 

är naturligtvis med, för de måste ju alltid veta. Det är navet, det är kärnan. Det är dit 

man kommer om man vill veta. Och då måste de veta!”. 

 

4.2.3 Piteå Stadshotell 
Pia ser ett varumärke som en känsla hon förknippar med en logga, hon tänker på vad det 

representerar. Piteå Stadshotell som varumärke beskriver hon som “Just det här hotellet 

det ser jag som något gammalt, genuint, stabilt, och alltså där man känner anorna sedan 

1900-talet då det byggdes, tidigt 1900-tal, och att det är mycket historia…”. Hon säger 

att det är häftigt att arbeta där för att det är vackert. Deras konkurrensfördel gentemot 

andra hotell ser Pia vara de mjuka värdena, det vill säga personalen och deras bemötande 

av gästerna. Katarina känner att de har konkurrensfördel genom deras tillgänglighet, att 

de är bemannade dygnet runt och ligger centralt. Vidare beskriver hon, liksom Pia, om 

husets historia och själ som är speciellt för hotellet. 

 

Pia vill att varumärket Piteå Stadshotell ska uppfattas som vackert, att gästen ska veta vad 

hen får, att det är bra kvalitet på sängar och den mat som serveras. Hon vill att det K-

märkta hotellet ska uppfattas som ett anrikt stadshotell där de tar vara på husets själ och 

har trevlig personal. Hotellet ska vara en samlingsplats. Katarina menar att det finns en 

studie som visar på att bilder som visar mysiga restaurangmiljöer och gäster som ser ut 

att trivas lockar till sig fler gäster med motiveringen “det ser mysigt ut, dit åker vi!”. På 

frågan om hur Pia vill att medarbetarna ska agera för att stärka varumärket säger hon: “Ja 

det är nog lite som tror jag de gör idag, jag har jätteduktig personal i receptionen som 

är jätteglada, de är genuint glada det är inte så att de står och fake-ler, utan de bryr sig 

om gästerna och är måna om att de ska få bra service. Jag tror att det är personalen som 

gör det här hotellet.”. 

 

Vid nyanställning sker upplärning på Piteå Stadshotell, för en receptionist, genom att först 

vara i städet för att lära sig hotellet samt genom att gå bredvid fastanställda i receptionen. 

Upplärningen sker främst praktiskt samt att alla nyanställda ska läsa igenom koncernens 

policys. Att lära sig om varumärket ingår i upplärningen dels genom dessa policys samt 

genom hur den nyanställda ska representera sig själv och företaget. Pia tycker att de ska 

representera företaget och varumärket genom att vara medkännande, ödmjuka, glada och 

artiga.  

 

Respektive hotell som varumärke 

Scandic Hemkärt, äkta, naturligt leende, tryggt, familjärt, välkomnande, 
mellanmjölk, service, avslappnat och trevligt bemötande. 

Pite Havsbad Igenkännande, alla vet vad det är. 

Piteå Stadshotell Vackert, genuint, stabilt, mycket historia, tillgänglighet, genuint 
glad personal med äkta leenden och bra service. 

Tabell 7. Respektive hotell som varumärke  
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4.3 Kundsegment och kundlojalitet 
Kundsegment Scandic Pite Havsbad Piteå Stadshotell 

Affärsresenärer x x x 

Barnfamilj x x x 

Event  x x 

Sportgrupper x x  

Turister x x x 

Tabell 8. Respektive hotells kundsegment 
 

4.3.1 Kundsegment 
Ovanstående figur är skapad utifrån de kundsegment som nämndes under intervjuerna. 

Intervjupersonerna för samtliga hotell var samstämmiga vad gäller vilka gäster som 

brukar bo hos dem. Scandic Luleås hotell har fokus på affärsresenärer under vardagar 

medan de på helgerna byts ut mot barnfamiljer och sportgrupper, under sommarsäsongen 

är det dock främst turister och barnfamiljer enligt intervjupersonerna. Pite Havsbad har 

fokus på det mesta och dem flesta, de har ett väldigt brett utbud på deras anläggning med 

bland annat olika typer av event och konferenser vilket bidrar till att de täcker upp de 

flesta segmenten. Vidare till Piteå Stadshotell är deras främsta gäster under vardagar 

affärsresenärer och till helgen brukar de vanligaste gästerna vara barnfamiljer och gäster 

som har bokat shoppingpaket eller till exempel ska på dans till Folkets Hus, under 

sommarsäsongen byts det även där ut mot mycket turister.  

 

Vi har ställt frågan om hur de arbetar på respektive hotell för att nå ut till sina 

kundsegment. Marianne som arbetar på Scandic har berättat att de bland annat centralt 

använder sig av sociala medier som Facebook där de går ut med reklam och tävlingar, 

reklam på sportarenor och de sponsrar vissa lokala sportlag, de har radio- och tv-reklam, 

samt att de går ut med reklam i Blåvägentidningen inför somrarna. Maria berättar att de 

kommer att få en egen Facebooksida framöver som marknadsföring och berättar även att 

hemsidan används för att nå ut till gästen. Vidare berättar Maria att det centralt kommer 

anställas en säljare som fokuserar på det norra distriktet samt att Scandic Luleå har startat 

upp en säljgrupp i och med den stundande ökningen av hotell. 

 

“...centralt gör man ju enormt mycket och det är jättestora databaser och 

framförallt så handlar det om att vi har en miljon stamgäster redan som vi har 

hemadresser, mejladresser, telefonnummer till och där vi faktiskt kan segmentera 

och säga att ja men nu kanske vi skulle titta på dem som inte har bott på Scandic 

på ett halvår och så riktar man ett erbjudande…” 

- Marianne Apelqvist, Scandic 

 

“Men naturligtvis företag. Vi har mycket konferenser, vi försöker att vara duktiga 

på det. Nyår är även för barnen, men då tror jag att det ändå är en annan kategori 

av gäster. På trettondagsafton är det fler vuxna utan barn, det är mer som en 

utekväll. Men hela anläggningen andas ju barnfamiljer.” 

- Anna-Lena Risberg, Pite Havsbad 

 

Pite Havsbad når ut till sina gäster genom Facebook, tidningsannonser och genom reklam 

i tv. På Facebook gör de gärna mer intima uppdateringar som lockar till nyfikenhet “På 

Facebook försöker vi också vara lite närmre, att man kan lägga upp något. Vi brukar 

skicka ut någon bild i stil med ”nu gör vi det här, kom och titta!”.” Anna-Lena menar att 

havsbadets upptagningsområde finns i både Norrbotten och Västerbotten och att 
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invånarna där sällan har något emot att åka längre sträckor över en helg. Hon menar att 

deras medverkan i tv-programmet Svenska Rivieran har haft en positiv påverkan genom 

fler bokningar, men att det upplevdes som pinsamt bland en del pitebor. Hon menar att 

det fanns deltagare som väckte uppmärksamhet och att det finns en misstanke om att de 

fått sin semester betald av tv-bolaget. Främst tycker hon att tv-programmet visade den 

fina anläggningen och dess kapacitet. 

 

Piteå Stadshotell marknadsför sig och vill nå ut till deras kundsegment genom sociala 

medier som Instagram och Facebook, dessa används främst i syfte av att skriva om nöjen 

som finns i huset som till exempel nattklubb och riktar sig inte specifikt till deras 

affärsresenärer. Andra kanaler där de når ut till gäster är genom bokningssajter och deras 

avtal med Coop och staten.  

 

Respektive hotells arbete mot att nå ut till deras kundsegment 

Scandic Facebook med reklam och tävlingar, reklam på sportarenor samt i radio 
och TV, Blåvägentidningen, sponsring av lokala sportlag samt riktade 
erbjudanden mot specifika kundsegment. 

Pite Havsbad Facebook, tidningsannonser och reklam i TV. 

Piteå Stadshotell Instagram, Facebook, bokningssajter samt avtal med Coop och staten. 

Tabell 9. Respektive hotells arbete för att nå ut till kundsegment 

 

4.3.2 Kundlojalitet 
Intervjufrågorna bestod delvis av frågor som behandlar kundlojalitet, dels vad 

kundlojalitet betyder för respondenterna och dels om hur de arbetar för att skapa 

kundlojalitet på respektive hotell.  

 

“Jag tänker på stamgäster då, att dem kommer tillbaka, att dem trivs så pass bra 

att dem inte väljer ett annat hotell.” 

- Katarina Degerman, Piteå Stadshotell 

 

“...jag tänker nog lojalitet åt båda håll i sådana fall för där har vi stridit ganska 

mycket också att det är en sak att ta betalt men att någonstans vara schysst från 

bägge håll och vi har ju enormt mycket stamgäster och vi har ju sådana som har 

bott här sedan 1972 när det byggdes det här som kan allt om Scandic och har sett 

alla från värdshus till var det nu var, och dem tror jag är oerhört viktigt och det 

går inte att mäta i pengar så det jag kan känna är att vi som koncern har ett 

jätteansvar också att vara lojal tillbaka för det som bygger vår verksamhet är ju 

dem här skolådorna här ute och dem fylls av dem här bilburna säljarna som 

kommer och bor år efter år efter år…” 

- Marianne Apelqvist, Scandic 

 

På Scandic arbetar de med kundprogram som kan innefatta bland annat 

välkomsthälsningar på rummet, stamgästkvällar, frinätter och restaurangkuponger. De 

arbetar med att skapa goda och vänskapliga relationer till gästerna, de arbetar mycket med 

servicekänsla och med deras tre värdeord Casual, Creative och Caring. Tillgänglighet är 

även viktigt för Scandic där de arbetar med att vara tillgängliga mellan klockan 07:00-

23:00 för konferens-, mat- och gruppbokningar vilket ska medföra att gästen inte behöver 

ringa vidare till något annat hotell för att bokningen gått hem för dagen. De anpassar sig 

till sina gäster i den bemärkelsen att de till viss del börjar få yngre affärsresenärer som de 

försöker knyta sig an till och har nu HDMI-kablar på varje rum. Marianne beskriver att 
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de måste vara lojala tillbaka till gästen, det är inte enbart gästen som ska vara lojal till 

Scandic. 

 

“Det är till och med en herreman som har skrivit sig här, så nu är det en som bor 

på *** som aldrig flyttar ut. Så att det finns en enorm lojalitet och jag kan nog 

säga att det är personalen till stora delar som gör det, det är inte den här skolådan 

som lockar utan det är personalen inuti.”  

- Marianne Apelqvist, Scandic 

 

För Jenny som är konferenskoordinator på Pite Havsbad handlar kundlojalitet mycket om 

att se till alla möjliga behov som kan finnas under en konferens, att både tillgodose de 

önskemål som kunden har uttalat och försöka se till om det finns fler behov som kunden 

inte har tänkt på. Hon arbetar för att kunden ska känna sig trygg när konferensen väl ska 

ske, att allt är ordnat och möjligtvis något lite extra.  

 

“Vi är lojala mot de kunder vi har, men jag tänker att man kan vara lojal mot 

företag i Piteå. Om vi försöker göra om nånting här, då far jag och pratar med 

någon i Piteå. För då hjälper vi det företaget och då kanske vi får tillbaka det sen, 

att de kanske kommer hit som gäster. Att man inte alltid köper billigastbilligast, 

för då försvinner det från Piteå. Det tänket har jag och jag tror att det är bra att 

ha det.”   

- Anna-Lena Risberg, Pite Havsbad 

 

Anna-Lenas bild av kundlojalitet handlar om återkommande gäster och hon tror att 

gästerna återkommer om vistelsen varit lyckad “Varför de vill komma tillbaka? Jag tror 

att genom att lyckas med upplevelsen, helheten och ett bra bemötande, då kommer man 

tillbaka. Så gör jag själv!”. Hon menar att allting hänger ihop “... det kan vara jättebra 

mat, men då har de serverat dåligt – då är det inte lyckat, eller tvärtom. Är det dålig mat, 

då spelar det ingen roll hur mycket servisen serverar och gör, för maten smakar ändå 

fel.”. Hon tror inte att de har någon utformad strategi för kundlojalitet, men hon betonar 

att det är viktigt att alltid följa upp och ta emot för synpunkter, men att de inte alltid är 

möjliga att möta upp. Hon menar att missnöjda gäster återkommer om de ser att hotellet 

tar åt sig av kritik. 

 

Piteå Stadshotell har inte någon utformad policy för kundlojalitet och har inte heller något 

kundprogram. Trots detta arbetar de ändå med att skapa kundlojalitet genom bemötanden, 

igenkännande och att om en stamgäst vill ha något speciellt som de vanligtvis inte har i 

receptionen så finns det där just när den här stamgästen kommer. Det kan vara någon så 

enkelt som en viss läsksort eller att få bo i sitt favoritrum. 

 

“Nej, jag tycker inte att vi har det utan jag tror nog mer bara att ha vi nu mött 

samma gäst som alltid vill bo på första våning vid hissen och han har bott här så 

mycket då säger vi till honom att vi fixar det, vi ordnar det åt dig och han behöver 

inte ens säga någonting. Men då har vi skrivit det på våra små anteckningar, 

önskemålen, och nej vi vill ju det för dem blir så glada, så otroligt glada för det, 

och vi får ju, det vi får, är att dem blir lojala mot oss också att dem kommer 

tillbaka och det tror jag är det viktigt i den här konkurrensfrågan.” 

- Pia Mikaelsson, Piteå Stadshotell 
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Respektive hotells arbete för att skapa kundlojalitet 

Scandic Kundprogram, service, tillgänglighet, att skapa goda och vänskapliga 
relationer till gästen samt genom värdeorden: Casual, Creative & 
Caring. 

Pite Havsbad Följa upp och ta emot synpunkter, bra bemötande, upplevelser och 
helheten, trygghet samt att tillgodose gästens önskemål. 

Piteå Stadshotell Bemötande, igenkännande och tillgänglighet. 

Tabell 10. Respektive hotells arbete för kundlojalitetsskapande  
 

4.4 Varumärket och medarbetarnas motivation 
 

4.4.1 Vägledning och motivation 

4.4.1.1 Scandic 

Marianne tror inte att det går att motivera någon som inte redan har den inre motivationen. 

På Scandic arbetar de med motivation i form av exempelvis säljtävlingar hotellen emellan 

och i restaurangen kan de köra tävlingar om de har någon speciell kampanj eller ett nytt 

öl. Vinsterna inte är stora utan att det kan vara en blomstercheck eller en biobiljett, men 

att resultatet åtminstone räknas. Under personaldagar brukar de lyfta fram sådant som har 

fungerat bra och i början av driftmöten får varje avdelning berätta om något som har gjort 

en glad eller något intressant eller spännande. Det är viktigt att ta fram det som fungerar 

bra och inte lägga all energi på de 20 % som inte fungerar bra, enligt både Marianne och 

Henrik.  

 

Marianne är en tävlingsmänniska, om det finns en siffra att jaga då gör hon det. Utöver 

det motiveras hon av människorna, att komma till arbetet och få skratta och skoja med 

kollegorna vilket hon sedan tror återspeglas mot gästerna. Hon säger att hon vill se resultat 

och hon vill se det i lönekuvertet, även få en klapp på axeln när hon gör någonting bra. 

Det är viktigt för henne att få beröm för det hon gör och känna att det blev bra. 

Receptionschefen Henrik säger att han liksom Marianne är en tävlingsmänniska och 

motiveras när det säljs mycket och den andra motivatorn är personalen, att få ihop en bra 

grupp som trivs. 

 

4.4.1.2 Pite Havsbad 

Driftchefen Anna-Lena motiverar sina medarbetare genom att försöka få dem att vara en 

del av beslutsprocessen. Hon understryker att alla avdelningarna är lika viktiga i sina olika 

delar, att alla ska vara med och ingen är mindre värd än den andra. Hon betonar att det är 

viktigt att visa att man ser varje enskild medarbetare och att man inte tar dem förgivet. En 

av hennes arbetsuppgifter är att besöka avdelningarna för att både kolla läget och rådfråga 

medarbetarna. Själv är hon lite av en problemlösare som gillar fart och fläkt och motiveras 

av att både hon och andra lyckas. 

 

“Att dela med sig, att försöka få med dem. Att uppmuntra dem och ta med dem. 

Jag känner att, då vi försöker göra förändringar, att man inte alltid kommer in 

och säger ”såhär ska det vara”. Jag vill gärna ha med dem i processen, jag vill 

gärna fråga ”Vad tycker ni? Vad ska vi göra?”. ” 

- Anna-Lena Risberg, Pite Havsbad 
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Jenny som sitter lite avskilt från de andra avdelningarna besöker gärna sina kollegor och 

tycker att det är väldigt viktigt att känna sig välkommen. Hon motiveras av kundkontakt 

och att kunna göra det lilla extra för gästerna. 

 

4.4.1.3 Piteå Stadshotell 
I receptionen på Piteå Stadshotell arbetar de med motivation genom att åka iväg på 

studiebesök för att dem ska få se nya saker vilket de märker främjar motivationen. Pia 

säger att “... vi åker till systerhotellen och sen åker vi och fikar på andra ställen bara för 

att komma bort och vara i en annan stad helt enkelt. Sen så åker vi, bara är tillsammans, 

om det är så som sova på ett annat hotell och så relaxar vi och sitter och myser 

tillsammans.”. Pia anser att personalen måste ha en egen inre motivation och inte förvänta 

sig att få sin motivation tillgodosedd av sin chef. Det som motiverar både Katarina och 

Pia på arbetet är mötet med gäster och kollegor.  

 

4.4.2 Arbetsgivare och rekrytering 
Scandic vill vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Norrbotten men de arbetar för 

blygsamt med att marknadsföra sig som det på receptionssidan medan restaurangdelen är 

bättre på det vilket tros vara för att det finns en restaurangskola i Boden, enligt Marianne. 

På restaurangskolan brukar Scandics direktör vara och tala om hur de arbetar och vad som 

särskiljer Scandic gällande bland annat miljö och tillgänglighet. De arbetar inte med att 

vara synliga på jobbmässor då tiden inte räcker till. De arbetar med att ta vara på den 

personal som de har samt mot restaurangskolan och även mot lärlingsprogram som de tar 

emot många praktikanter från. När de söker efter nya talanger till receptionen ser de 

framförallt till personligheten, servicekänsla, en som vågar prata med gäster utan att vara 

den personen som ska ses och höras för mycket, erfarenhet från hotell eller liknande yrke 

samt att de gärna vill ha en slitvarg med tanke på de arbetstider som är på hotellet. Vid 

rekrytering brukar Marianne ha med sin F&B-Manager för att få två olika intryck av 

intervjupersonen och se om det klickar för båda två. 

 

“Erfarenhet från hotell, absolut det är jättebra eftersom du har sett andra 

bokningssystem och sådant eller resebyrå eller något liknande, flygbolag, allt 

sådant som gör det lättare att få någon på plats. Däremot inte nödvändigtvis 

erfarenhet av Scandic, utan där kan man nog tycka att en annan kedja kanske till 

och med är bättre och ha varit och sett en sväng innan man kommer till oss men 

absolut att det är viktigt på så vis.” 

- Marianne Apelqvist, Scandic 

 

“Framförallt att de vill. Att de vill hjälpa! Jag tror nästan att det är det viktigaste, 

för du kan lära dig att steka en hamburgare om du nu inte kan det. Men om du 

inte har ett bra bemötande, då passar du inte.” 

- Anna-Lena Risberg, Pite Havsbad 

 

Utöver jobbannonser anordnar Pite Havsbad en årlig jobbsökardag där de som vill söka 

sommaranställning hos dem får möjlighet att lämna sitt CV och presentera sig i ett par 

minuter. Efteråt hjälps avdelningscheferna åt att sålla och tipsa varandra om passande 

kandidater. Anna-Lena menar att de söker medarbetare som har vilja, en del stresstålighet 

och som vågar ta egna initiativ, även om det kan bli fel ibland. Hon menar att alla kan 

lära sig att steka en hamburgare, men att det svåra är att sälja hamburgaren genom att 

ställa rätt frågor. Hon lägger inte alltför stor vikt på erfarenhet förutom i kök och 

reception, där det krävs lite mer kunskap hos de anställda. 
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Piteå Stadshotell marknadsför sig genom bland annat med jobbsökaraftnar då de 

annonserar i tidningar och på deras hemsida att de söker personal, som är välkomna till 

hotellet för att personligen presentera sig och anmäla sitt intresse. Pia säger att de 

egentligen marknadsför sig som arbetsgivare hela tiden då staden är liten vilket gör att de 

alltid representerar sitt jobb, även privat. De kompetenser som de eftersöker hos ny 

personal i receptionen är att personen ska vara utåtriktad, inte rädd för att ta kontakt med 

gäster, våga prata och ha rätt personlighet. Erfarenhet med att ha arbetat med människor 

tidigare är en merit, men det betyder inte heller att någon kan stå och falla på att inte ha 

erfarenheten, enligt Pia.  

 

 Motivationsarbete genom: 
Eftersökta kompetenser vid 
rekrytering av ny personal: 

Scandic Säljtävlingar och att lyfta fram det 
som fungerar bra. 

Rätt personlighet, servicekänsla, 
att våga prata med gäster och 
gärna erfarenhet från serviceyrken. 

Pite Havsbad Att visa att dem ser varje enskild 
medarbetare, att uppmuntra och 
få medarbetarna att deltaga i 
beslutsprocesser. 

Vilja, stresstålighet och 
initiativrikedom. 

Piteå Stadshotell Studieresor och att göra saker 
tillsammans. 

Rätt personlighet, att våga prata 
och ha kontakt med gäster, 
utåtriktad samt gärna erfarenhet 
från sociala yrken. 

Tabell 11. Respektive hotells motivationsarbete och eftersökta kompetenser  
 

4.4.3 Miljö 

Scandic har en stor uttalad miljöpolicy som de ständigt måste följa. De arbetar till 

exempel med källsortering, har inte plastpåsar utan istället återvinningsbara papperspåsar, 

de har vattentorn istället för att köpa hem mineralvatten och det får inte heller rinna för 

mycket vatten ur kranen under en minut. När vi frågar Marianne hur viktigt det är för 

henne om gästerna medvetenhet om deras miljöpolicy anser hon att de inte är tillräckligt 

framåt med tanke på hur unik den är. De har en Svanenskylt på väggen men hon tror inte 

att gästerna tänker på den särskilt mycket. De arbetar även med brandcertifiering.  

 

“...det stora huvuddraget det är ju vår Svanen-märkning så klart och allt vad den 

innebär så det är ju den någonstans som är vår måttstock på hur långt vi har 

kommit och var vi lägger nivån för den är tuff för ett hotell och dessutom den 

kravmärkta frukosten så där finns det ju standardbegrepp som vi faktiskt inrättar 

oss efter.” 

- Marianne Apelqvist, Scandic 

 

På Pite Havsbad berättar Anna-Lena om hur de kommer att ta tillbaka användandet av 

vanliga dricksglas istället för pappersmuggar, men hon talar även om att man måste 

överväga arbetsåtgången mellan de två alternativen vid exempelvis större evenemang. De 

försöker även att få in fjärrvärme på anläggningen och anpassar ventilationen efter bruk. 

Hon menar att de har ett miljötänk i allt de gör och att det är bra för både miljön och 

ekonomin. 

 

Piteå Stadshotell arbetar med miljötänk genom att de sopsorterar allt, de tänker på vad de 

tvättar och att tvättmedlet måste vara allergivänligt och parfymfritt. De har satt upp lappar 
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på rummen om att kranvattnet går att dricka och är det bästa vattnet, detta med anledning 

av att det är många internationella gäster som är vana vid att behöva köpa vatten och inte 

vågar dricka kranvatten i vanliga fall. Detta ses miljövänligt genom att de slipper alla 

plastflaskor. Pia anser att det är viktigt att gästerna är medvetna om deras miljöarbete men 

är osäker på om de lägger märke till det genom enbart lapparna, utan att de själva får 

informera om det.  

 

Respektive hotells sociala ansvarstaganden 

Scandic Svanen-certifiering, brandcertifiering och kravmärkt frukost. 

Pite Havsbad Miljötänk i allt de gör. 

Piteå Stadshotell Sopsortering samt allergivänliga och parfymfria tvättmedel. 

Tabell 12. Respektive hotells sociala ansvarstaganden  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
I kapitlet jämför vi resultatet gentemot vår teoretiska grund. Kapitlet är uppdelat i de 

centrala temana. Resultatet kring varumärke ställs gentemot Aakers teori om 

varumärkets beståndsdelar, kundsegment och kundlojalitet gentemot Robles och Leyvas 

samt Aakers teorier. Temat varumärket och medarbetarnas motivation är indelat i 

arbetsgivare och rekrytering gentemot employer branding samt motivation ställt mot 

Chen et al., Edwards samt McClellands motivationsteori. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning för respektive hotell.  

 

 

5.1 Varumärke 

Ett varumärkes beståndsdelar Scandic 
Pite 

Havsbad 
Piteå 

Stadshotell 

Associationer: Frontpersonal x x x 

 Produktegenskaper  x  

 Symboler    

Kvalitet  x x x 

Lojalitet: Kundklubbar x   

 Lojalitetsprogram    

Märkeskännedom  x x  

Tabell 13. Respektive hotells arbete med Aakers fyra beståndsdelar  

 

Genom att analysera de svar respondenterna har gett oss och jämföra dem med Aakers 

(2002) Ett varumärkes beståndsdelar får vi ovanstående resultat. Där vi ser att Scandic 

och Pite Havsbad arbetar med flest av beståndsdelarna som Aaker (2002) har tagit fram. 

Scandic arbetar med lojalitet genom sin kundklubb, märkeskännedom via att de exponerar 

sitt varumärke på bland annat sportarenor och kvalitet genom att de arbetar med miljö- 

och brandcertifieringar. Associationer är ikryssat med motivering att de arbetar mycket 

med gästbemötanden och de själva betonar vikten av deras frontpersonal, att det är de 

som gör varumärket.   

 

Piteå Stadshotell arbetar med kvalitet genom god mat och bra sängar, samt att de vill 

associeras med genuint glad personal med äkta leenden. De vill även att personer utifrån 

ska uppfatta det K-märkta hotellet som anrikt där de tar vara på husets själ. Varken Pite 

Havsbad eller Piteå Stadshotell arbetar med kundklubbar eller lojalitetsprogram.  

 

På Pite Havsbad beskrevs varumärket som något som alla vet vad det är vilket är 

motiveringen till att märkeskännedom är ikryssat, detta bör innebära att associationer är 

en av varumärkets starkaste beståndsdelar. Att produktegenskaper är ikryssat är för att 

det känns som den mest lämpliga associationen för Pite Havsbad då det är en väldigt stor 

anläggning med många saker att se och göra, vilket leder till att det är helheten som gäster 

associerar Pite Havsbad med. Frontpersonal och kvalitet är ikryssat med anledning av att 

Anna-Lena menade att receptionen är hotellets nav där gästerna ska kunna fråga vad som 

helst och få svar, samt för att alla medarbetare ska arbeta utåt och kunna hjälpa gäster 

oavsett vad det gäller.  

 

För att återkoppla till vår avslutande intervjufråga där respondenterna fick beskriva sin 

arbetsplats med tre ord går det även att koppla samman dessa med Aakers (2002) Ett 

varumärkes beståndsdelar. Scandics arbetsplats beskrevs med dess värdeord Casual, 
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Creative och Caring vilket går att koppla till frontpersonal, och därmed associationer, och 

det beskrevs som tryggt vilket står för beståndsdelen kvalitet. Professionellt, hjärtligt och 

välkomnande är ytterligare ord som går att koppla till frontpersonal och associationer. 

Pite Havsbad beskrevs med orden upplevelse, återkommande, familjärt, sol, värme och 

glass vilket alla går att direkt koppla till beståndsdelarna associationer och 

märkeskännedom. Dessa ord beskriver anläggningen Pite Havsbad och dess varumärke 

väldigt tydligt. Piteå Stadshotell beskrevs som anrikt, glädje, värme, kvalitet, service och 

personligt. Dessa ser vi ett samband med beståndsdelarna associationer och kvalitet. Även 

Piteå Stadshotell ser att deras frontpersonal delvis utgör varumärket.  

 

5.2 Kundsegment och kundlojalitet 
Robles & Leyvas (2011) studie handlar om kund- och varumärkeslojalitet inom 

hotellbranschen där de har kommit fram till olika metoder för att skapa lojalitet. Forskarna 

betonar vikten av marknadsföring i sin studie, de skriver att lojala kunder är mindre 

priskänsliga och de anser att det är viktigt med en strategi för kundnöjdhet och 

lojalitetsbyggandet. Kundservice, bonusprogram och lyhördhet är viktiga faktorer 

likasom rekrytering och utbildning för att leverera den bästa möjliga servicen (Robles & 

Leyvas, 2011, s. 115-121).  

 

Genom att se till vårt resultat för respektive hotell finns det många faktorer som 

överensstämmer med Robles & Leyvas (2011) studie över hur de arbetar mot 

kundlojalitet. 

 

Scandic arbetar med ett specifikt kundprogram där medlemmarna får ta del av olika 

privilegier, till exempel restaurangkuponger och frinätter. De arbetar med kundservice 

genom att ha ett avslappnande och välkomnande bemötande till gästerna samt genom dess 

tillgänglighet för bokning till restaurang, gruppbokningar och konferenser. 

Marknadsföring är en stor del av att nå ut till Scandics kundsegment, detta genom olika 

kanaler och direkterbjudande till utvalda segment. De har exempelvis fokuserade 

kampanjer för att nå särskilda segment, i enlighet med Aakers teori om skräddarsydd 

marknadsföring (Aaker, 2002, s. 24-25). Lyhördhet för olika behov är även det en viktig 

faktor för hotellet. Vi ser en lyhördhet mot de lokala förändringarna med fler hotell och 

gästnätter, vilket Scandic Luleå har agerat för genom att anställa en säljare och starta en 

lokal säljgrupp. När det kommer till rekrytering och utbildning verkar de vara noggranna 

med vilken personal de anställer och nyanställda får lära sig om varumärket och arbetet 

både praktiskt och teoretiskt.  

 

Pite Havsbad har ingen policy för kundlojalitet och de arbetar inte med kundprogram. 

Hotellet arbetar däremot med att vara lojalt tillbaka mot deras gäster och de väljer 

samarbeten med företag i Piteå vilket de tror kan gynna hotellet genom att företagen sedan 

kommer dit som gäster. De arbetar med att helheten av en vistelse hos dem ska vara 

lyckad, vilket gör att de får återkommande gäster. Vilket indirekt bör innebära att de 

arbetar med kundservice. Genom att Anna-Lena betonar vikten av att alltid följa upp kritik 

ser vi att Pite Havsbad lägger stor vikt vid lojalitet gentemot gästerna även om det inte 

finns en skriven policy för detta. De visar att de är lyhörda och att de vill göra sitt bästa 

för att även missnöjda kunder ska bli nöjda. Det är också en del i varumärkesbyggandet 

att lära sig vad gästerna tänker. Likaså att de arbetar med lyhördhet för olika behov vilket 

konferenskoordinatorn Jenny talade om under sin intervju. Gällande marknadsföring 

arbetar de med sociala medier som Facebook samt tidningsannonser och tv. Deras 

medverkan i tv-programmet Svenska Rivieran har mestadels medfört positiva effekter, då 
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vi tror att det visade Pite Havsbads mångsidighet och ökade medvetenheten om 

anläggningens existens, vilket kan generera att fler kommer att besöka den. För att 

gästerna ska få god service arbetar de vid nyrekrytering med att tala om värderingar samt 

att de har en mindre bok om deras förväntningar på personalen. 

 

Piteå Stadshotell arbetar inte heller med kundprogram och har ingen policy för 

kundlojalitet. De arbetar istället med att skapa lojalitetsbindning genom service, 

igenkännande och uppskattning, vilket även Robles & Leyva (2011) beskriver som 

exempel på faktorer att arbeta med för att skapa lojalitet. Kundservice är därmed viktigt 

på Piteå Stadshotell, likaså lyhördhet. De arbetar med marknadsföring via sociala medier, 

bokningssajter och olika avtal.  Där arbetar de mycket med bilder som förmedlar känslor, 

vilket lockar till sig gäster. Vid nyrekrytering har de både praktisk och teoretisk inlärning 

där de får lära sig hur de ska representera företaget.  

 

Genom att göra en jämförelse mellan Robles & Leyvas studie och de undersökta hotellen 

i denna studie ser vi en skiljaktighet vad gäller hur hotellen skapar kundlojalitet. Av 

samtliga hotell är Scandic ensam om att arbeta med kundprogram, vilket ses vara en 

ganska stor del av bildandet av kundlojalitet enligt Robles & Leyvas studie, vilka fick 

resultatet att bonusprogram kom på fjärde plats i varför en gäst blir lojal. En gemensam 

nämnare vi ser är kundservice vilket samtliga hotell verkar ha prioritet på, vilket kom på 

en andraplats i Robles & Leyvas studie. I vår studie sätter vi dock kundservice på 

förstaplats i lojalitetsbyggande med motivering att samtliga hotell har belyst vikten av 

kundbemötande och tillgänglighet.   

 

5.3 Varumärket och medarbetarnas motivation 

5.3.1 Arbetsgivare och rekrytering  
Första begreppet som presenterades inom varumärket och medarbetarnas motivation i 

teorikapitlet var Employer branding. Detta begrepp handlar om en strävan mot att bli en 

attraktiv arbetsgivare inför både befintliga och potentiella medarbetare (Edwards, 2010, 

s. 8). Vi har undersökt hur Scandic, Pite Havsbad och Piteå Stadshotell arbetar med att 

vara en attraktiv arbetsgivare och har bland annat ställt frågor om deras sociala 

ansvarstaganden.  

 

Gemensamma nämnare hos samtliga hotell är att de arbetar med miljötänk, 

marknadsföring genom olika kanaler och att de tycks ta väl hand om sina anställda. Dessa 

faktorer är sådana Edwards (2010) beskriver kan leda ett företag mot att bli en attraktivare 

arbetsgivare. Scandic arbetar med att exponera sig på sportarenor, Pite Havsbad har bland 

annat marknadsfört sig genom ett tv-program medan Piteå Stadshotell marknadsför sig 

mer lokalt genom personalen och deras jobbsökarkvällar. Även Pite Havsbad arbetar med 

jobbsökardagar inför sommarsäsongen medan Scandic inte brukar marknadsföra sig 

genom jobbsökarevent, de brukar dock marknadsföra sig på en restaurangskola i Boden. 

Samtliga hotell arbetar med sociala medier. Henrik betonade vikten av ett varumärke som 

klingar positivt i andras öron och menade att dålig publicitet svärtar ner varumärket 

väldigt mycket, vilket kan kopplas till Edwards teori om att en arbetsplats med gott rykte 

ses som en mer attraktiv arbetsplats (Edwards, 2010, s. 8). 

 

Det är endast Scandic som marknadsför sitt miljöfokus via sin hemsida, medan Pite 

Havsbad nämner tillgänglighet för funktionshindrade på hemsidan. Studien har visat på 

att alla hotellen har ett mer eller mindre utvecklat miljöarbete. 
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På Scandic har vi intervjuat fyra personer med skilda bakgrunder. Amanda och Maria 

kom direkt från gymnasiet med 20 års mellanrum, vilket stärker det Marianne sagt om att 

de snarare söker personlighet än erfarenhet. Henrik har lång erfarenhet från handel, 

medan Marianne har tidigare erfarenhet från flera hotellkedjor. Vi tror att dessa individer 

med varierande bakgrund kompletterar varandra och att de visar på vikten av social 

kompetens. Hos Scandic handlar det om att hitta rätt person vid nyanställning och då 

spelar inte tidigare erfarenhet en stor roll om än det kan vara meriterande. Är det rätt 

person erbjuder Scandic intern utbildning för att lära sig arbetet både praktiskt och 

teoretiskt.  

 

Även på både Pite Havsbad och Piteå Stadshotell väger social kompetens tyngre än 

erfarenhet. Vikt fanns på bemötande och vilja, som Anna-Lena konstaterade; alla kan lära 

sig att steka en hamburgare, men det gäller att kunna sälja den också. Pia gav inget exakt 

exempel, utan använde egenskaper som att vara utåtriktad och att våga prata. 

 

5.3.2 Motivation 
Edwards (2010) och Chen et al. (2012) skriver om vikten av att motivera sina medarbetare 

genom emotionell support från arbetsledaren, att få medarbetarna att känna samhörighet 

och identifiera sig med företaget (Edwards, 2010, s. 12-13; Chen et al., 2012, s. 835. I 

Edwards (2010) beskrivs det här som ett mål i Employer branding och i Chen et al. (2012) 

är det forskat att medarbetare, genom ovanstående faktorer, visar mer arbetsglädje vilket 

bidrar till bättre service mot gästen (Edwards, 2010, s. 12-13; Chen et al., 2012, s. 835).  

 

5.3.2.1 Samhörighet 

Genom att se till helheten av det respondenterna har svarat på samtliga intervjufrågor ser 

vi att alla tre hotell arbetar med samhörighet och att det bekräftas av medarbetarnas vilja 

att känna samhörighet. I intervjuerna har det talats om en familjär tillvaro, studieresor för 

att öka motivationen och gemenskapen samt att uppmuntra och involvera medarbetarna. 

Allt detta tyder på att Scandic Luleå, Pite Havsbad och Piteå Stadshotell arbetar med 

samhörighet om än de inte själva uttryckligen har nämnt begreppet. På Pite Havsbad 

försöker Anna-Lena “få med” hela medarbetarkåren i beslutsfattandet och hon tycker att 

alla är lika mycket värda. Detta tror vi tyder på både ett sätt att motivera, identifikation 

och samhörighet. Både Pia och Katarina på Piteå Stadshotell menar att de motiveras av 

sina kollegor. 

 

Som Marianne på Scandic nämnde i sin intervju är samarbete mellan avdelningarna och 

att lyfta varandra viktigt, vilket stämmer överens med teorin om employer branding som 

faktorer som bidrar till identifikation och samhörighet mellan organisationen och dess 

medarbetare. Henrik strävar efter en god gruppsammansättning och Amanda vill trivas 

med sina arbetskamrater medan Maria förespråkar en arbetsmiljö där man hjälps åt mellan 

avdelningarna. 

 

5.3.2.2 Emotionell support från arbetsledare  
Emotionell support från arbetsledare och samhörighet är till stor del likvärdigt genom att 

båda delar skapar arbetsmotivation genom likvärdiga faktorer. Gemensamt hos Scandic 

Luleå, Pite Havsbad och Piteå Stadshotell är att samtliga ledare har talat om arbetssätt 

som tyder på att de arbetar med att finnas där och stödja personalen i olika situationer. 

Det som utmärker Piteå Stadshotell är att de gör studieresor för att bland annat främja 

motivationen och samhörigheten. Vi tror att studieresorna kan ha effekten att de tar med 

sig erfarenheter från den upplevda servicen och har med sig det i åtanke när de möter 
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gäster på Piteå Stadshotell, för att utveckla deras egen service mot gästen. I Chen et al. 

(2012) står det vidare att hög emotionell support från arbetsledare kan öka till att 

personalen agerar med äkta känslor och leenden mot gäst samt att de känner arbetsglädje, 

vi tror att dessa studieresor kan leda till just det här.  

 

Anna-Lena på Pite Havsbad arbetar med emotionell support genom att hon låter 

medarbetare få vara med i beslutsprocesser, hon brukar besöka avdelningar för att visa 

att hon finns där, hon uppmuntrar sina medarbetare och hon motiveras av att andra lyckas. 

Det faktum att hon motiveras av att andra lyckas tror vi leder till hög emotionell support. 

Marianne på Scandic betonar att de arbetar med att berömma varandra och att inte enbart 

fokusera på det negativa. 

 

5.3.2.3 Att identifiera sig med företaget 

Motivationsfaktorn att identifiera sig med företaget tror vi att samtliga hotell arbetar med. 

På Piteå Stadshotell genom att medarbetarna får lära sig om varumärket med dess policys 

samt hur de ska representera företaget och sig själva. Pite Havsbad arbetar med deras 

sammanställda bok med förväntningar av deras personal. Scandic har deras e-learning där 

det bland annat presenteras vad Scandic står för som varumärke. Genom dessa olika 

inlärningssätt tror vi att personalen antingen identifierar sig med företaget och dess 

varumärke eller möjligtvis känner att de inte kan representera företaget om de inte kan 

förmedla samma värderingar. Det första alternativet, att medarbetarna kan identifiera sig 

med varumärket, tror vi kan leda till vad Chen et al. (2012) skriver om som är arbetsglädje 

och att agera med äkta känslor till gästen. Det andra alternativet, att medarbetarna inte 

kan identifiera sig med varumärket, tror vi istället kan leda till vad Chen et al. (2012) 

beskriver är ett ytligt agerande mot gästen vilket kan påverka servicenivån. Efter vår 

bedömning från samtliga intervjuer tror vi dock att medarbetarna på samtliga hotell 

arbetar med äkta känslor och att de kan identifiera sig med företaget. Respondenter från 

både Scandic och Piteå Stadshotell har nämnt att medarbetarna agerar med naturliga och 

äkta leenden, att de inte står och “fake-ler” till gästerna.   

 

5.3.2.4 Att motivera personal 

Under intervjuerna har vi frågat vad som motiverar respondenterna på arbetet för att sedan 

jämföra med McClellands motivationsteori med faktorerna makt, prestation och 

samhörighet (Bloisi, 2007, s. 208-209). Vi har fått resultatet att cheferna Marianne, 

Henrik, Pia och Anna-Lena har gemensamt att de motiveras av mötet med människor och 

känslan av samhörighet. För Anna-Lena är det viktigt då hon verkar se det som en vital 

del att inkludera medarbetarna i allt. För Henrik handlar om att ha en god 

gruppsammansättning, där medarbetarna trivs med varandra och för Marianne ligger 

störst fokus på gruppsammanhållningen då hon menar att det också syns utåt mot gästerna 

om medarbetarna trivs. Pia på Piteå Stadshotell arbetar med att motivera medarbetarna 

genom sammanhållning och de åker ofta på studiebesök. 

 

Marianne på Scandic är en tävlingsmänniska som gärna ser en skillnad i lönebeskedet då 

hon gjort bra ifrån sig. Att hon motiveras rent ekonomiskt tyder på ett prestationsbehov, 

där hon tar vara på utmaningar och gärna får beröm efteråt. Även Henrik är en 

tävlingsmänniska och motiveras av försäljning. Pite Havsbads driftchef Anna-Lena är en 

problemlösare och motiveras både av att hon själv och andra lyckas, med detta tror vi att 

hon enligt McClellands motivationsteori kan ses som en person som motiveras av makt 

och att organisationen fått något att gå i lås. Hennes roll som driftchef innebär att hon har 



 
 

40 
 

en stor beslutsfattande roll inom organisationen och därmed måste vägleda medarbetarna 

emellanåt. 

 

 
Figur 7 och 8. Ledarnas motivationsfaktorer enligt McClellands motivationsteori 

 

Gemensamt för de andra respondenterna är, som nämndes tidigare, att de motiveras av 

både kollegor och människorna de möter.  

 

5.4 Sammanfattning 

5.4.1 Scandic 
Scandic arbetar med dess varumärke genom medarbetarna och värdeorden casual, 

creative och caring. De arbetar med sin kundklubb och de har ett stort fokus på miljö och 

trygghet genom deras miljö- och brandcertifieringar. De har även startat upp en säljgrupp 

för Scandic Luleå med anledning av den lokala konkurrensen och det ökade antalet 

gästnätter. Hos personal söker de social kompetens och de lär ut både praktiskt och 

teoretiskt genom e-learning samt bredvidgång. Medarbetarna motiveras genom 

säljtävlingar och att de lyfter varandra. 

 

5.4.2 Pite Havsbad 
Pite Havsbad har en mycket stor anläggning med ruljangs på de anställda mellan 

säsongerna. De har en mindre bok som visar vad som förväntas av personalen. De lägger 

vikt på social kompetens och menar att alla kan lära sig arbetsrutinerna med rätt 

bemötande. Alla medarbetare ses som ansiktet utåt, driftchefen ser dem alla som lika 

mycket värda och motiverar dem genom att låta alla vara med i beslutsprocessen. De har 

ett miljötänk men det finns ingen uttalad miljöpolicy. 

 

5.4.3 Piteå Stadshotell  
Det K-märkta stadshotellet har ett miljötänk i rutinerna och de vill uppfattas som anrikt 

samt kvalitetsfullt både i mat och logi. Medarbetarna åker ofta på studieresor både för att 

stärka gemenskapen och känna samhörighet. De söker social kompetens och äkta leenden 

och menar att personalen är ansiktet utåt i alla lägen. I introduktionen ingår hur de 

representerar företaget och varumärket. 
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6. SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser inom samtliga framtagna teman 

följt av att besvara syftet och den centrala frågeställningen. Slutligen kommer vi att 

presentera förslag till vidare forskning.  

 

 

I början av studien valde vi olika teman som skulle följa med under studiens gång, 

baserade på forskningsfrågan och teorierna. Dessa teman är varumärke, kundsegment och 

kundlojalitet samt varumärket och medarbetarnas motivation. Vår avsikt var att 

respondenternas svar, utifrån dessa ämnen, skulle ge oss en god bild på hur samtliga hotell 

och medarbetare arbetar med att främja varumärket. Vi har fått skilda svar och kommer i 

nedanstående underrubriker att beskriva våra generella slutsatser inom varje tema. 

 

6.1 Varumärke 
Studien har visat att vår bild och de deltagande hotellens bild av varumärket skiljer sig åt. 

Det varumärkesbyggande arbetet har inte lika stort fokus som vi hade väntat oss. Hotellen 

arbetar inte uttalat med varumärket i sig, utan arbetar indirekt med det genom 

frontpersonal och kvalitet. Studien har visat på att störst fokus ligger på personalen och 

deras bemötande, snarare än märkeskännedom. 

 

6.2 Kundsegment och kundlojalitet 
Lojalitet ses som en viktig del hos de tillfrågade hotellen och de arbetar med lojalitet på 

varierande sätt. Resultatet visar på att lojalitet kan visas både till gäst och samhälle. 

Gentemot teorierna har de visat sig att kundprogram inte är den främsta 

lojalitetsbyggande faktorn, utan att lojalitet mot gäst främst visas med kundservice genom 

tillgänglighet och lyhördhet för gästens behov.  

 

6.3 Varumärket och medarbetarnas motivation 
6.3.1 Arbetsgivare och rekrytering  

Att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med sociala ansvarstaganden är något vi 

trodde skulle vara viktigare än vad vi har sett. Ett miljötänk finns hos samtliga hotell 

samtidigt som det inte visas utåt på alla hemsidor vilket gör att det enbart är ett av hotellen 

som utåt marknadsför sig med att de är miljömedvetna. Med tanke på det generella fokus 

som finns idag om att vara miljömedveten trodde vi att det skulle vara en större del av 

samtliga hotells policys. Vidare har vi fått blandade svar även gällande hotellens 

marknadsföring som arbetsgivare där vi ser att vissa är på uppgång med att marknadsföra 

sig mer via sociala medier.  

 

6.3.2 Motivation 
Den uppfattning vi har fått baserat på respondenternas svar är att inre motivation har en 

stor betydelse i arbetet på hotell. Medarbetarna ska ha ett äkta leende i sitt bemötande till 

gästen. De största motivationsfaktorerna som vi har sett är mötet med människor, vilket 

både innefattar gästerna och andra medarbetare. Vad gäller att motivera medarbetarna till 

att representera varumärket har vi fått uppfattning om att det inte är behövligt, att 

medarbetarna är självmotiverade i så pass hög grad att de presterar utan att behöva den 

extra klacksparken. Samtidigt tror vi att de motiverar varandra mer än de tänker på, att 

det kommer naturligt med tanke på den samhörighet vi sett.    
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6.4 Rekommendationer till hotellen 
Den centrala frågeställningen för denna studie har varit: Hur förmedlas ett hotells 

varumärke till medarbetare och hur arbetar hotellet med policys och riktlinjer för att 

stärka sitt varumärke?. Utifrån frågeställningen kommer vi att ge följande 

rekommendationer. 

 

6.4.1 Sociala medier 
Under studiens gång har vi uppmärksammat att sociala medier verkar vara på uppgång. 

Vi tror att det kan vara ett utmärkt sätt att marknadsföra varumärket, både för att belysa 

evenemang och anläggningarnas egenskaper. Sociala medier är något som de flesta 

privatpersoner både bär med sig överallt och möts av dygnet runt. Detta borde leda till en 

god spridning och framförallt snabb marknadsföring till ett mycket överkomligt pris. Vi 

tror att en bild eller en uppdatering om vad som händer på Instagram eller Facebook kan 

uppmärksamma och skapa en större bekantskap med organisationen.  

 

6.4.2 Miljömarknadsföring 
Studien har visat på ett mer eller mindre utvecklat miljöarbete, men vi tror att hotellen 

kan marknadsföra sitt sociala ansvarstagande i större utsträckning exempelvis via deras 

hemsidor. Detta borde göra både gäster, potentiella medarbetare och samhället mer 

medvetna om det och kan skapa en positiv bild av organisationerna som ansvarstagande 

och hållbara. 

 

6.4.3 Lojalitetspolicys 
Det har visat sig att policys och riktlinjer inte har lika stort fokus som vi väntat oss. 

Riktlinjer finns för att vägleda medarbetarna i hur företaget ska representeras och vilket 

beteende som är accepterat. Emellertid kan vi tycka att det trots avsaknad av direkta 

lojalitetspolicys och kundklubbar finns indirekt arbete mot lojalitetsskapande. Genom att 

skapa direkta, utformade, policys kring lojalitet som medarbetarna kan läsa igenom och 

arbeta efter tror vi att lojalitetsbyggandet kan bli mer omfattande, samtidigt som det blir 

lättare att både anamma och tillämpa för nya medarbetare. 

 

6.4.4 Vägledning och motivation 
Motivation verkar vara något som sker omedvetet, samtidigt som det är en mycket viktig 

del bland medarbetarna. Framförallt ser vi gemenskapen mellan alla medarbetare som en 

motivationsfaktor. Vi anser att det är viktigt att ledarna kan vara på samma nivå som 

medarbetarna samtidigt som de har förmågan att leda utan att bli förbisedd. Detta är något 

som bör beaktas och fortsätta att hålla levande. 

 

6.5 Rekommendationer för framtida studier 
Med anledning av sociala mediers uppgång ser vi det som lämpligt att studera dess 

påverkan på varumärket. Det hade varit mycket intressant att se en studie över både 

privatpersoners användande av sociala medier mot hotells arbete med varumärket i 

sociala medier.  

 

Även hotells miljömarknadsförings påverkan på både gästens och potentiella 

medarbetares val av hotell. Förslagsvis i en större stad med fler valmöjligheter. 

 

Ett annat förslag är en studie som är mer fokuserad på lojalitetsbyggande. Att undersöka 

djupare vad det är som gör att gästen blir lojal ett specifikt hotell. Det finns ett flertal 
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tidigare studier om vad som gör gästen lojal, men det finns däremot ingen sådan studie 

för den svenska marknaden. Det vore ett intressant ämnesval och hur hotellet i sin tur 

arbetar med att skapa lojalitet till gästen. I denna studie har vi sett att det inte är viktigt 

med kundprogram för att få återkommande gäster men att kundservice verkar vara desto 

viktigare. Det vore intressant att inkludera flera olika hotell runt om i Sverige och dess 

gäster för att kunna få ett generaliserbart resultat.  
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7. SANNINGSKRITERIER  
I detta kapitel presenteras studiens tillförlitlighet genom trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

 

För kvalitativ forskning mäter man oftast kvaliteten på forskningen genom att se till dess 

tillförlitlighet (Bryman, 2011, s. 354). Tillförlitlighet mäts genom kriterierna; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera.  

 

För att bekräfta trovärdigheten i forskning skall man säkerställa att forskaren uppfattat 

omständigheterna rätt, detta görs genom respondentvalidering (Bryman, 2011, s. 355). Vi 

har utfört en respondentvalidering genom att skicka ut en sammanfattning av materialet 

som kom att användas i studien via mejl. I mejlet gavs möjlighet för respondenterna att 

korrekturläsa och eventuellt förtydliga felaktigheter, samt att bekräfta att uppgifterna 

stämmer.  

 

Vad gäller studiens överförbarhet vill vi trycka på att studien inte är generaliserbar. Detta 

på grund av att vi studerat endast tre hotell i Norrbotten och att dessa hotell är väldigt 

olika. Vi har försökt att redogöra för kontexten på de enskilda hotellen med den 

informationen vi fått vilket förhoppningsvis bidrar till läsarens förståelse för dem. 

 

Pålitlighet alstras genom att forskaren är tydlig över metodiken under 

forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 355). Som forskare har vi försökt att vara mycket 

tydliga över vårt tillvägagångssätt och det kan emellertid ses som övertydlighet. 

Uppsatsen har under arbetets gång blivit granskat och väglett av en handledare. Alla 

intervjuerna har transkriberats utifrån inspelningarna, vilket bidrar till att så lite som 

möjligt misstolkas genom felaktiga minnesbilder. 

 

Vi tror att en styrka i studien är att vi som forskare haft möjlighet att granska och diskutera 

våra tolkningar, samt hejda varandra från att applicera våra personliga värderingar på 

studien. Vi prioriterade även ett mycket grundligt delkapitel över förförståelse för att 

redogöra detta tydligt för våra läsare. Eftersom studien dragit ut på tiden har vi även 

kunnat vara mer kritiska och lägga stor tid på att säkerställa att våra tolkningar stämmer 

överens med varandra. Detta bidrar till möjligheten att styrka och konfirmera. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuunderlag Ledare 

Bakgrundsinformation Individ 

Hur länge har du varit anställd inom hotellet? 

Vad har du för befattning? Har du haft fler anställningar inom företaget före denna 

anställning? 

Vad har du för bakgrund sedan tidigare? 

 

Bakgrundsinformation Hotell 

Hur många anställda har hotellet? Hur är de fördelade över heltids- och 

deltidsanställningar? 

 

Varumärkesfrågor 

När du hör ordet varumärke, hur väljer du att definiera det? 

Vad har du för uppfattning av det här hotellet som varumärke? 

Vad anser ni är era starkaste konkurrensfördelar jämfört med andra hotell? 

Hur vill ni att varumärket skall uppfattas utifrån? 

Har arbetet med varumärket i företaget förändrats över tiden?  

 

Hur marknadsför ni er som arbetsgivare? 

Vilka kompetenser och egenskaper söker ni hos nya medarbetare?  

 

Hur arbetar ni med upplärning inom det här hotellet? 

Hur är upplärningen upplagd både praktiskt och teoretiskt?  

 

Endast Piteå Havsbad: Vilka effekter har ni upplevt efter er medverkan i tv-programmet 

Svenska Rivieran? Positivt/negativt? 

 

Ledarskapsfrågor 

Hur arbetar ni för att lära personalen om hotellets varumärke och riktlinjer?  

Har ni interna utbildningar? 

Hur motiverar ni er personal till att arbeta för att skapa goda gästrelationer?  

 

Har du upplevt svårigheter i att motivera personalen? Hur har du arbetat för att 

motverka detta? 

Hur kommuniceras hotellets värderingar internt till personalen?  

 

Endast Scandic: Vi har tidigare talat om utbyte mellan Scandics hotell. Kan du berätta 

mer om hur detta går till? Vad tror ni inom Scandic att ni får ut av utbyten? 

 

Miljö 

Vilka är huvuddragen i Er miljöpolicy? Med policy avser vi riktlinjer för hur ni arbetar 

med miljön i olika avseenden. 

Hur arbetar ni aktivt och dagligen med att uppnå Er miljöpolicy? 

Hur viktig tycker ni att gästernas medvetenhet om ert miljöarbete är? 

 

Kundsegment och kundlojalitet 

Vad innebär kundlojalitet för dig?  

Hur arbetar du för att skapa kundlojalitet? 
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Vad tror du genererar i kundlojalitet på ett hotell?  

Hur når ni ut till era gäster? Använder ni er aktivt av olika sociala medier? 

Hur vill ni att Era gäster ska uppfatta det här hotellet? 

Vilken målgrupp har ni? 

Har ni en utformad strategi för kundlojalitet inom varumärket?  

 

Motivation 

Vad motiverar dig på jobbet? Vad har du för förväntningar inför ett arbetspass? 

 

Hur skulle du sammanfatta det här hotellet i tre ord? 

 

Finns det något du vill tillägga i våra frågor som är relevant att veta när man tittar på det 

här med ledarskap och varumärkesbyggande? 

 

Slutligen, får vi kontakta dig i framtiden ifall vi har ytterligare frågor? Kontaktuppgifter. 
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Bilaga 2 
 

Intervjuunderlag Anställd 
Bakgrundsinformation 

Hur länge har du varit anställd inom hotellet? 

Hur stor kunskap hade du om hotellet innan din anställning?  

Vad har du för befattning? Har du haft fler anställningar inom företaget före denna 

anställning? 

Vad har du för bakgrund sedan tidigare? 

 

Varumärkesfrågor 

När du hör ordet varumärke, hur väljer du att definiera det? 

Vad har du för uppfattning av det här hotellet som varumärke? 

Vad anser ni är era starkaste konkurrensfördelar jämfört med andra hotell? 

Hur vill ni att varumärket skall uppfattas utifrån? 

 

Miljö 

Vilka är huvuddragen i Er miljöpolicy? Med policy avser vi riktlinjer för hur ni arbetar 

med miljön i olika avseenden. 

Hur arbetar ni aktivt och dagligen med att uppnå Er miljöpolicy? 

Hur viktig tycker ni att gästernas medvetenhet om ert miljöarbete är? 

 

Kundsegment och kundlojalitet 

Vad innebär kundlojalitet för dig?  

Hur arbetar du för att skapa kundlojalitet? 

Vad tror du genererar i kundlojalitet på ett hotell? 

Vilken målgrupp har ni? 

 

Motivation 

Vad motiverar dig på jobbet? Vad har du för förväntningar inför ett arbetspass? 

 

Hur skulle du sammanfatta det här hotellet i tre ord? 

 

Finns det något du vill tillägga i våra frågor som är relevant att veta när man tittar på det 

här med ledarskap och varumärkesbyggande? 

 

Slutligen, får vi kontakta dig i framtiden ifall vi har ytterligare frågor? Kontaktuppgifter. 

 

 
 


