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Syfte
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur hotell arbetar med sin personal och
deras enhetliga kommunikation av hotells varumärken till kunderna. Utifrån detta är
ambitionen att utreda vilken betydelse som tillskrivs varumärke och personal.

Metod
Arbetet med denna uppsats har baserats på en kvalitativ branschundersökning av
fallstudiekaraktär där sju stycken intervjuer utgjort det empiriska grunden. Intervjuerna, sex
personliga och en via telefon, har genomförts med personer vilka har anknytning till
hotellbranschen. Då uppsatsskrivandet har varit en pågående process där vi tagit avstamp i
både teori och empiri karaktäriseras arbetet av en abduktiv ansats.

Slutsats
Då uppsatsen genomförts utifrån en kvalitativ metod har vi på ett djupgående sätt försökt hitta
underliggande förklaringar till en avgränsad del av verkligheten. Detta gör det svårt att dra
definitiva slutsatser som är generaliserbara för branschen i stort. Vi har i vårt arbete dock stött
på tendenser värda att beakta och som kan vara av intresse ur ett ledningsperspektiv för
företag inom andra branscher. Dessa accentuerar att varumärken får en allt större betydelse på
hotellmarknaden samt att det primärt är personalen som kan förmedla dessa till kunderna. Det
blir även tydligt att det i praktiken är svårt att säkerställa att kommunikationen som sker
verbalt blir till faktiska åtgärder rörande personalen. Slutligen har vi tagit fram en modell,
vilken presenteras i det sjätte kapitlet, som utifrån vårt perspektiv illustrerar sambandet mellan
varumärke och personal inom hotellbranschen.

Abstract
The purpose of this paper is to examine the correlation between hotels, their brands and the
frontline staff within the industry. A competitive, international environment characterizes
today´s hotel industry where brands are one of the strongest sources for a successful position
amongst competitors. In the brand delivery, the front line staff is of utmost importance since
they in many ways incorporate the brand values and the projected identity of the hotel. Hotels
can use a variety of ways to communicate the brands identity to the front line staff in order to
create the desired brand behavior, some more effective than others. At the same time the
Swedish hotel industry, as many other, is characterized by a high percentage of staff
turnovers. This is caused by the fact that part time or seasonal front line employees staff much
of the hotels. This creates a possible tension since those delivering the service often are staff
with limited brand awareness while at the same time the hotels are dependent of a constant
brand delivery to create a sustainable brand image.
The study has been made through a qualitative approach and as a case study of a
representative part of the Swedish hotel industry. We have conducted 7 interviews with
various people, all working in management at different hotels. Research findings show that
while there is an understanding of the front line staffs part in brand communication, the
implementation phase is troublesome. In order for the staff to communicate the hotel brand
true to the hotels proposed brand identity there is a need for a symbiotic relationship between
the hotels management and the front line staff. A model for this relationship is therefore
proposed by us.
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1. Inledning
I detta inledningskapitel ger vi läsaren en förförståelse till turism- och hotellbranschen med
inriktning på personalens betydelse samt varumärket. Avsikten med kapitlet är att redogöra
för uppsatsens problemformulering, frågeställningar och syfte. Avslutningsvis presenteras
avgränsningar och förklaringar.

1.1 Bakgrund
“Hur känns det att befinna sig mitt bland lyx och överflöd när du är tusentals kilometer från
civilisationen? Och när gästerna är bland de rikaste och mest krävande i världen, var hittar
du energin till att varje dag le, le och återigen le?”
(Edwards- Jones 2007)
Så introduceras boken Beach Babylon, en fiktiv skönlitterär novell, som beskriver livet på ett
paradishotell på en plats långt borta från civilisationen där gästernas önskemål är personalens
lag. Detta är något som även karaktäriserar Larkin och Larkins (1996) synsätt, de beskriver att
det är personalen som levererar den huvudsakliga tjänsten och att de därför måste vara
serviceinriktade och medvetna om kundens önskemål.
Som citatet ovan visar finns det någonting glamouröst och intresseväckande kring
hotellbranschen som människor attraheras av. Att bo på hotell förknippas för många
privatresenärer med en känsla av lyx och att vara på semester medan det för den som reser i
arbetet kan vara en del av en uttröttande arbetsvecka. Medlik och Ingram (2000) förklarar att
boende och övernattning är en väsentlig del av turismnäringen då människor vistas på avstånd
från sin bostad och det är utifrån detta som hotellverksamheten vuxit fram. Författarna menar
att hotellens verksamhet i hög grad påverkas av människors resemönster och benägenhet att
resa.
Turismbranschen har vuxit till att bli en av Sveriges största branscher och hade år 2008 enligt
Tillväxtverket (2010) en omsättning på 244 miljarder kronor. Detta överstiger den traditionellt
starka bilbranschen samt järn- och stålindustrin tillsammans. Page och Connell (2006) menar
att turismbranschen genomgått en omfattande expansion och förvandling de senaste fyra
decennierna. Några av de mest påtagliga faktorer som enligt författarna bidragit till detta är en
ökad internationalisering och globalisering, snabb teknologisk utveckling och en ökad
förståelse bland politiska beslutsfattare för turismens ekonomiska potential.
I en rapport från Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, (2010) framkommer det att
när lågkonjunkturen slog till i Sverige med full kraft så drabbades förvisso hotellbranschen
hårt, men inte lika hårt som många andra branscher både inom och utanför turismnäringen. I
samma rapport har vi tagit del av statistik gällande hotellåret 2009 där det tydliggörs att de
flesta större hotellstäderna belägna inom turismområden längs med södra Sveriges kustremsor
och fjällen präglas av en betydligt lägre beläggning än storstäderna. I de flesta fall överstiger
siffran inte 50 % på en årsbasis, något som tyder på att den totala kapaciteten överstiger
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efterfrågan. Hotell som bransch, menar Page och Connell (2006), kännetecknas precis som
övriga turismrelaterade sektorer av en stark säsongsprägel. Detta innebär att de under en viss
period har en hög beläggning och med det hög belastning. Författaren påpekar att för hotell
med en stor andel privatresenärer är säsongen främst sommar- eller vinterbetonad. På samma
vis påverkas hotell orienterade mot affärsturism av variationer i efterfrågan. Swarbrooke och
Horner (2001) beskriver att traditionellt sett har affärsturism ansetts ha en mindre variation i
efterfrågan beroende på säsong men tillägger att denna form av resande oftast sker utanför
sommarmånaderna och under arbetsveckan, måndag till fredag.
För att klara sig i perioder med mindre efterfrågan och därmed högre konkurrens menar Fyall
och Garrod (2005) att ett företag behöver ha en stark position på marknaden. Ett medel som
hotell kan använda sig av i den hårda konkurrenssituationen är hur de väljer att arbeta med sitt
varumärke och sin identitet. Kapferer (2008) menar att vad ett varumärke i grunden är
debatteras konsekvent, kontentan är dock att varumärket skapar starka relationer när det tillåts
ta en plats i konsumenternas huvuden. För att skapa denna relation menar Fitzgerald (2004)
att framgångsrika hotell lär sina anställda vara ambassadörer för varumärket. På så sätt
förkroppsligar de varumärkets värderingar och kan därmed förmedla dessa vidare.
Utifrån ovanstående bakgrund anser vi det intressant att fördjupa oss i relationen mellan
personal och varumärke i ett hotellsammanhang och de karaktärsdrag som utmärker denna
bransch.

1.2 Problemdiskussion
Då hotell erbjuder marknaden en tjänst, i form av en övernattning, faller hotell under
kategorin tjänsteproducerande företag. Page och Connell (2006) skildrar vad som traditionellt
beskrivs som tydliga egenskaper för tjänster. Dessa egenskaper, menar dem, gör det svårt för
kunden att utvärdera tjänsten och för företaget att producera den. En problematik som vidare
uppmärksammas är heterogeniteten som uppstår när tjänster samproduceras mellan företag
och kund. Författarna anser att detta innebär att varje tjänsteupplevelse är olik en tidigare
sådan eftersom såväl personal inom företag som kunder är individer och därför tillför en
personlig prägel på tjänsten. De tydliggör även en annan aspekt av tjänstesektorn, nämligen
att tjänster produceras av kund och företag tillsammans. King och Grace (2005) beskriver
personalens roll som avgörande eftersom de möjliggör en personlig kontakt mellan företaget
och marknaden. Dessutom menar författarna att personalen kan bidra till att stärka
organisationens konkurrensförmåga genom att förmedla varumärket på ett konsekvent,
positivt, sätt till kunderna.
Hotellbranschen tillhandahåller marknaden en tjänst som innefattar ett materiellt relaterat
värde i form av hotellsängen såväl som ett immateriellt värde i upplevelsen av att vistas på ett
hotell. Något som kan bidra till det immateriella värdet är att vistas på ett hotell med ett starkt
varumärke. Att ett varumärke bidrar till ett värde styrks av Kapferer (2008:10) som, hämtat
från Keller (1998), beskriver ett varumärke som:
“a set of mental associations, held by the consumer, which add to the perceived value of a
product or service.”
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Grönroos (2008) invänder i diskussionen om varumärken att om ett serviceföretag ska kunna
skapa ett varumärke ska dess serviceprocesser, all interaktion mellan kund och
tjänsteproducent, finnas med i varumärkets kärna. Han menar att dels så utgör en specifik
serviceprocess ett unikt karaktärsdrag för en tjänsteproducent och dels skapar ett bestående
intryck på basis av processen. Detta bestående intryck kan också benämnas för image och
består av den helhetsbild av värdet som kunderna förknippar med ett visst företag (Grönroos
2008). Dagens hotellbransch består av ett flertal koncerner med starka och välkända
varumärken, såsom Scandic och Hilton Hotels. Cai och Hobson (2004) påpekar att dessa
koncerner också satsar stora pengar på att synas, överallt och hela tiden, för att befästa sina
varumärken hos konsumenterna. Grönroos (2008) menar att kommunikationen av ett
varumärke främst görs via ett flertal kontaktpunkter vilka utgörs av evenemang, PR- budskap
via massmediala kanaler, personlig försäljning och det personliga bemötandet på plats och
under serviceprocessens gång. Fitzgerald (2004) vänder sig mot att traditionell
marknadsföring av ett hotell i dagens samhälle är tillräckligt då konsumenter i hög grad har
blivit skeptiska mot denna typ av kommunikation. Han uttrycker istället att ett varumärke inte
enbart handlar om traditionell envägskommunikation utan även helheten gällande allt ifrån
personalens bemötande till hur väl teknologin samspelar med gästernas behov. Det finns
således flera olika aspekter som påverkar varumärken, för denna uppsats är det dock
personalen som står i fokus.
Wilson et al. (2008) påpekar att personal som har kontakt med kunderna och inte förverkligar
det som varumärket lovar har en negativ inverkan på uppfattningen om varumärket. De anser
vidare att i kontrast till detta kan personal som uppfyller det varumärket lovar ge en starkare
varumärkesupplevelse. Därför menar författarna, ur ett ledningsperspektiv, att det är av vikt
att ha nöjda medarbetare i frontlinjen. Detta understryker även Jiang et al. (2009) som
uppvisar en överensstämmelse mellan personalens tillfredställelse med arbetssituationen och
kundernas uppfattning om den servicekvalitet som tillhandahålls och därmed deras
uppfattning om varumärket. Cadwallader et al. (2009) påpekar att om personalen ska kunna
känna sig tillfredställda med sin arbetssituation så måste de uppleva att ledningen investerar i
dem. Samtidigt klargörs att detta kan göras genom att de utbildas kontinuerligt och därmed
har en uppdaterad kunskap. Detta innebär enligt Clark et al. (2009) att frontlinjepersonal som
är tillfredställda och engagerade i sitt jobb även delar företagets värderingar gällande
kundservice och tjänsteleverans. Författarna menar också att detta leder till att personalen
tillhandahåller en hög servicenivå som leder till ett starkt varumärke. Grönroos (2008) anser
att frontlinjepersonalen utgör den främsta och ibland enda kontakten som kunden har med
företaget. Det är delvis genom personalens sociala och professionella kunskaper som
kvaliteten på kundens upplevelse bestäms och att då anställa och behålla rätt personal är av
yttersta vikt.
En problematiserande faktor är den säsongsbetoning som är verklighet för många hotell, såväl
internationellt som i Sverige. Kennedy (1999) menar att turismen är starkt påverkad av ett
säsongsberoende, vilket beskrivs som tydliga fluktuationer i efterfrågan baserat på årstider.
Murphy (1997) framhäver även att det främst är vinterdestinationer och kustorter som drabbas
hårdast av säsongsproblematiken gällande privatresenärer. Som tidigare påpekats är
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säsongsbetoningen inte isolerad till hotell inriktade mot fritidsturism, även hotell som inriktar
sig på affärsturister påverkas av variationer i efterfrågan. Det framkommer i Baum och
Lundtorp (2001) att det endast är under högsäsong som hotellens kapacitetsutnyttjande är hög.
Författarna betonar att detta dessutom innebär ett möjligt problem för hotellägare då det kan
göra det svårt att rekrytera fast anställd personal och att behålla dem över längre perioder.
Medlik och Ingram (2000) tydliggör betydelsen av att ha en väldigt flexibel personalstyrka
som kan anpassas utefter beläggningen på hotellet för att det ska kunna generera vinst. Utifrån
detta konstaterar vi att säsongsfrågan är av intresse för hotellverksamheter och därmed även
för denna uppsats.
Hotellbranschen präglas av att vara en personalintensiv bransch där omsättningen av anställda
är hög och delar av personalen endast befinner sig inom ett hotell under en begränsad tid
under olika anställningsformer. Förutom den fast anställda personalen är några av de
anställningsformer som förekommer timanställd personal, praktikanter och säsongsanställd
personal. Tidigare nämnda säsongsbetoning skapar ett behov av personal med tidsbegränsad
anställning. En osäkerhet kan uppstå såväl för personalen som för hotellet när det kommer till
tidsbegränsade anställningar vilket kan kontrasteras mot de heltids- och tillsvidareanställda
som sannolikt kommer att befinna sig inom företaget under en överskådlig framtid. Detta kan
därmed få som konsekvens att den personal som ska förmedla varumärket till kunderna av
olika skäl kan vara tillfällig personal med begränsad intern utbildning och kunskap om
varumärket. Cai och Hobson (2004) påpekar att den personliga interaktionen mellan gäst och
frontlinjepersonal är den mest övertygande formen av varumärkeskommunikation. Vi kan
därmed anta att den behöver hållas på en konstant hög nivå för att gästen ska få en positiv
varumärkesupplevelse. Med ovanstående redogörelse för personalens betydelse för
varumärket tycker vi det är intressant hur hotell arbetar med sin personal för att uppfylla
varumärkeslöftet till kunderna.

1.3 Problemformulering
Då hotell idag verkar på en marknad där globalisering och internationalisering innebär en hård
konkurrens mellan kedjor, hotellgrupper och små självständiga aktörer blir det väsentligt att
stå ut i konkurrensen. Detta kan bland annat göras med varumärket och hotellets
kommunicerade identitet för att skapa relationer med sina gäster. I interaktionen mellan gäst
och hotell kan det förstås att personalen får en avgörande roll i hur kunden bildar sig en
uppfattning. På grund av hotellbranschens komplexitet med fluktuerande efterfrågan kan det
vara svårt för hotell att behålla personal på en årsbasis. En följd av detta kan bli en högre
omsättning av personal, som i sin tur kan försvåra arbetet med att förmedla en samlad bild av
varumärkets identitet i serviceprocessen. Utifrån denna problematik har vi formulerat följande
forskningsfrågor:
 Vilken funktion har varumärket för hotell och vilken roll har personalen i
förmedlandet av detta?
 På vilka olika sätt förmedlas varumärket från ledning till frontpersonal?
 Hur påverkar säsongsbetoningen ledningens arbete med att förmedla varumärket till
sin frontlinjepersonal?
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1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur hotell arbetar med sin personal och
deras enhetliga kommunikation av hotells varumärken till kunderna. Utifrån detta är
ambitionen att utreda vilken betydelse som tillskrivs varumärke och personal.

1.5 Avgränsningar och förklaringar
Vi har valt att geografiskt avgränsa oss till att enbart fokusera på hotell i Sverige. Anledningen
till detta val är att branschens karaktär kan skilja sig åt mellan länder, vilket försvårar
möjligheten att sammanställa det empiriska materialet på ett tillförlitligt sätt. Faktorer som
kultur, syn på organisering och språkliga barriärer minimeras på detta vis.
Med hotell syftar vi på den verksamhet som, enligt Nationalencyklopedin (2010), utgörs av en
”anläggning som mot betalning erbjuder rum, mat och andra tjänster.” Inom hotellbranschen
har vi valt hotell med klara varumärkesformuleringar och som använder sig av flera olika
anställningsformer. För denna uppsats har vi därför aktivt valt bort alternativa boendeformer
av hotellkaraktär såsom motell, Bed & Breakfast, pensionat, vandrarhem, camping och dylikt.
Detta för att dessa inte fyller de kriterier av storlek, varumärke och personal som vi anser att
hotell relevanta för denna uppsats bör besitta.
Vidare bör förklaras att när vi i texten skriver personal och frontlinjepersonal om vartannat så
tillskriver vi dessa samma betydelse, nämligen den personal som i sin huvudsakliga
arbetssyssla har direktkontakt med kunderna.
Då vi vill undersöka hur företag hanterar problematiken med att förmedla sina respektive
varumärke ner till sin personal tar vi i denna uppsats avstamp i ett ledningsperspektiv.

5

2. Hotellens verklighet
I detta andra kapitel ger vi en mer ingående beskrivning till hotellbranschen samt belyser den
säsongsbetoning som dagens hotell måste hantera. Kapitlet syftar till att ge läsaren en
grundläggande förståelse för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig resterande uppsats.

2.1 Branschbeskrivning
Informationen i denna branschbeskrivning är hämtad ifrån Nationalencyklopedin, Statistiska
Centralbyrån, Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR) och Restauratören, en
facktidning om hotell och restaurang.
Begreppet hotell härstammar ifrån franskans hôtel och växte fram i sin nuvarande form runt
1760 i London genom att ett flertal mer kvalitativt inriktade boendeformer öppnades och
utvecklades. Redan de gamla grekerna använde sig dock av gästgiverier längs med de stora
resestråken där handelsresande gavs möjlighet att övernatta i trygghet. När väl begreppet
hotell blev allmänt etablerat så växte branschen snabbt, både geografiskt och storleksmässigt
och år 1794 öppnade det första amerikanska hotellet, City Hotel i New York. I Sverige så
växte de första moderna hotellen fram runt 1830 och i bland annat Stockholm och Ystad
kunde invånarna förundras och förvånas över dessa nya etablissemang. Från att ha varit
avsedda för besökande gäster blev hotellen senare även mötesplatser för lokalbefolkningen
där människor från olika platser i Sverige såväl som utomlands kunde socialisera med
varandra. Benämningen stadshotell, hotell belägna i tätorter, växte fram som begrepp och
erbjöd inte bara övernattning utan var även ofta det lokala nöjescentrumet i mindre orter.
En översikt över hotellutvecklingen gjord av SHR (2010) i Stockholm visar att efterfrågan
gått upp med 35 % sedan 2000-talets början medan siffrorna är något lägre i Göteborg och
Malmö. I Stockholm har kapaciteten, alltså antalet hotellrum, ökat med 50 % under samma
tidsperiod och fortsätter att öka. Detta innebär att kapaciteten i dagsläget överstiger
efterfrågan. Trots detta har hotellkedjor som Marriott, Scandic, Radisson Blu och Nobis alla
öppnat eller planerar att öppna i centrala Stockholm vilket ytterligare ökar kapaciteten i
staden. Totalt sett i landet finns nu över 2000 hotell som med en generell beläggningsgrad på
48 % konkurrerar om de svenska och utländska besökarna.
Som vi tidigare nämnt består dagens hotellbransch av ett flertal koncerner med starka och
välkända varumärken, exempelvis Scandic och Hilton Hotels. Hotellgrupper som har lyckats
är bland annat franska Accor. De är en av de ledande hotellgrupperna och innefattar ett flertal
hotellkedjor världen över i olika typer av prisklasser; Pullman, Novotel och Ibis för att nämna
några välkända. Choice Hotels är en av Skandinaviens ledande hotellgrupper som huserar ett
flertal olika kategorier kopplade till paraplyföretaget Choice; Clarion Hotels, Clarion
Collection och Quality Resort samt de andra hotelltyperna återfinns av något slag i de flesta
större svenska städer. Det återfinns ett flertal fördelar med att tillhöra en större hotellkedja,
exempelvis igenkänningsfaktorn världen över som kopplas till ett sammanhängande
varumärke. Bland nackdelarna kan det nämnas att koncern- eller kedjetillhörigheten begränsar
det enskilda hotellets rättighet att anpassa sig till marknaden utöver vad som tillåts centralt.
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Andra hotell har på egen hand skapat sig ett starkt varumärke och med det en stark position
och image bland konsumenter. Exempel på detta är Strand Hotell i Borgholm som beskrivs
som Ölands främsta sommarhotell, eller Hotell Skansen i Båstad som kopplas samman med
tennisturneringen Swedish Open.
Globaliseringen har bidragit till att allt fler hotell tillhör internationella kedjor. Det kan ses
som en övergripande trend i hela branschen att ansluta sig till hotellkedjor i stället för att
enskilt driva verksamheten. I ett lokalt perspektiv så blir det tydligt då internationella kedjor
som Choice, Scandic, Best Western och Profil Hotels alla finns representerade i Kalmar.
Att varumärket är viktigt tydliggörs även av Anders Johansson, tidigare VD på Nordic Light
Hotel i Stockholm, som i sin blogg retoriskt frågar sig:
”Det finns snart 4000 hotellrum inom 5 minuters gångavstånd från Arlanda Express. Alla
rummen är lika. De har skön säng, badrum, TV och en trevlig receptionist som checkar in och
ut. Alla rum har dessutom ungefär samma pris. Hur ska du få gästerna att välja just ditt
hotell?”
Han menar att det handlar om fokus på en noggrant utvald målgrupp, ta reda på vad denna
målgrupp vill ha och sedan profilera sitt varumärke konsekvent och kontinuerligt för att
attrahera denna målgrupp. I en allt tuffare konkurrenssituation menar han att de hotell som är
profillösa kommer att falla ifrån i framtiden.
Denna framtid kan även komma att präglas av ytterligare en konkurrent på hotellmarknaden,
nämligen den form av hotell som inte har någon personal närvarande. Exempelvis
hotellkedjan Omena, som etablerat sig på den danska och finska marknaden, har ingen fysisk
reception utan gästerna checkar själva in och betalar via en dator. När gästen bokar och
betalar sin vistelse får denne en personlig kod som används för att komma in på hotellrummet,
vilket hotellkedjan menar underlätta processen då gästen slipper köa vid såväl incheckning
som utcheckning.

2.2 Säsongsproblematiken
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förbättrad förståelse för säsongsbetoningen inom
turismnäringen och den problematik det innebär för företag verksamma inom denna bransch.
Som nämnts i inledningen menar Kennedy (1999) att turismen är starkt påverkad utav en
säsongsbetoning, alltså tydliga fluktuationer i efterfrågan baserat på årstider. Dessa
fluktuationer i efterfrågan menar Baum och Lundtorp (2001) får ett flertal konsekvenser även
för tillgångssidan inom turismnäringen, såsom marknadsföring, prissättning, arbetstillfällen
och samtliga aspekter av den dagliga verksamheten. Vidare anser författarna att
säsongsbetoningen kan ses ur två perspektiv, dels naturbaserad som beroende av klimat,
temperatur, väder och vind men även institutionell säsongsbetoning som skapas genom
etniska, religiösa och kulturella faktorer. Den institutionella säsongsbetoningen relaterar vi i
denna uppsats till affärsresandet då det kan ses som kulturellt betingat att ha en arbetsvecka
från måndag till fredag samt ledighet under helg och sommarperiod. Den naturliga
säsongsbetoningen ser vi främst har en relation till privatresenärers önskan att resa till den
plats som solen eller snön finns på för tillfället.
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Bramwell (2004) exemplifierar den naturliga säsongsbetoningen med att använda sig av
medelhavsområdet där exempelvis 50 % av alla ankommande turister till Turkiet kommer
mellan juni och september. Mårtensson et al. (2004) påpekar att högsäsongen för
affärsresenärer infaller under vår och höst och att den är speciellt knuten till när kongresser
och mässor äger rum. Vidare påpekar författarna att säsongen därmed är den motsatta i
förhållande till privatresenärernas.
Ashworth och Thomas (1999) tydliggör att säsongsbetoningen uppmärksammas som ett
problem i många länder och gemensamma ansträngningar görs för att minska fluktuationerna
och förlänga säsongen, för att nå ett mer konsekvent kapacitetsutnyttjande. Jolliffe och
Farnsworth (2003) påpekar dock att säsongsbetoningen får långtgående effekter inom
turismnäringen då den tydligt påverkar arbetsmöjligheter på orter med tydliga hög- och
lågsäsonger. Författarna menar att arbetssituationen på sådana orter karaktäriseras av en
majoritet säsongsanställningar, brist på arbetstillfällen och även utbredd arbetslöshet. Vidare
framkommer att detta får konsekvenser inte bara för samhället utan även för arbetsgivare och
personalansvariga då de måste hantera denna problematik med ett ständigt varierande behov
av personal.
Hur arbetsgivare faktiskt hanterar säsongsproblematiken skiljer sig väldigt mycket åt, detta
menar Jolliffe och Farnsworth (2003) som har preciserat två åtskilda strategier för hur
säsongsbetoningen kan hanteras. De anser att ett sätt att hantera den är genom att acceptera
den, företag som accepterar den jobbar utefter en strategi som innebär att de håller stängt
under vissa delar av året som följd av en mindre efterfrågan. Företaget kan även vara ett
supplement till en annan verksamhet som drivs resterande del av året. Ett annat sätt att möta
säsongsbetoningen är att som företag utmana den genom att försöka förlänga säsongen,
utveckla nya erbjudanden och erbjuda rabatter för att få ett jämnare flöde av gäster. Dessa två
vägar att gå betonar författarna kan ses som ytterligheter, ofta ligger strategier hos
turismrelaterade företag i säsongsbetonade områden någonstans mitt emellan.
Sammanfattat så återkopplar Baum och Lundtorp (2001) att säsongsbetoningen får följande
negativa konsekvenser:






Kort verksamhetssäsong med långa perioder av reducerad kapacitet,
Behovet av att generera ett helt års intäkter under en kort period,
Svårigheter att attrahera investerare till verksamheter,
Korttidsanställningar snarare än fasta anställningar samt
Problem med att bibehålla service- och kvalitetsstandards på grund av antalet
korttidsanställda som ersätter fast anställd personal.
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3. Metod
I detta kapitel redogör vi för våra metodologiska val som legat till grund för uppsatsens
utformning. Vi visar för läsaren hur vi applicerat våra metodval på det praktiska arbetet samt
motiverar varför vi gjort som vi gjort. Vidare beskrivs även kunskapsprocessen. Avslutningsvis
framkommer våra reflektioner kring uppsatsens trovärdighet samt kritik mot gjorda metodval.

3.1 Kvalitativ metod
Med denna uppsats inriktning i åtanke förefaller det naturligt för oss att arbeta utefter en
metod som på djupet undersöker vårt avgränsade problemområde . Denna metodik har vi
använt då syftet är att öka förståelsen för hur karaktärsdragen inom hotellbranschen påverkar
den interna förmedlingen av varumärken. Detta anser vi inte kan besvaras på ett
tillfredställande sätt utifrån en kvantitativ ansats, detta måste göras genom att skapa en
djupare förståelse och hitta framträdande drag – alltså utefter en kvalitativ metod.
Metod generellt, menar Holme och Solvang (1997), är ett brett begrepp som innefattar både
organisering och tolkning av information för att nå en bättre förståelse av det undersökta
området. Därmed fungerar metod som ett redskap för att lösa problem och producera ny
kunskap. Inom det samhällsvetenskapliga området brukar det, enligt författarna, särskiljas
mellan två olika ansatser beroende på vilken information som eftersöks. De två ansatserna
benämner Andersen (1998) för kvalitativ och kvantitativ metod baserat på tillvägagångssätten.
Den kvalitativa metoden beskrivs vara inriktad på att på olika sätt samla in information som
tillsammans skapar en djupare förståelse för det undersökta ämnet. Vid denna
metodanvändning så är det huvudsakliga syftet att förstå snarare än att förklara, beskriver
författaren. Detta understryks även av Repstad (2007) som menar att den kvalitativa metoden
är inriktad på att karaktärisera, alltså att tydliggöra egenskaper och framträdande drag hos det
undersökta fenomenet. Vidare understryker författaren att den kvalitativa metoden medger en
flexibilitet, datainsamlingen behöver inte ske strikt systematiskt. Detta är särskilt lämpligt för
oss då vår avsikt var att låta våra respondenters erfarenheter och tankar styra samtalet för att
på detta sätt nå en djupare förståelse.
Kvale (1997) betonar att kvalitativ forskning är känslig för människans situation då den
förutsätter en nära dialog med undersökningspersonerna, vilket skapar en empati dem
emellan. Författaren betonar att detta gör den kvalitativa intervjun unik då den kan fånga upp
erfarenheter ur de intervjuades vardag som kan bidra till en förhöjd förståelse, men även till
att delge andra information om sin situation. Detta påpekar även Repstad (2007) som menar
att inom den kvalitativa forskningstraditionen ligger betoningen på en tät och nära relation
mellan forskaren och den undersökta miljön eller de personer som studeras. Dessutom
poängteras att en kvalitativ metod har en vertikal snarare än en horisontell arbetsstruktur,
forskaren går alltså på djupet snarare än att arbeta på bredden. Detta innebär i praktiken att en
eller några utvalda miljöer studeras utifrån ett helhetsperspektiv där konkreta nyanser belyses.
Widerberg (2002) framhåller att den kvalitativa intervjun ger forskaren möjlighet att få fram
människors förståelse för ett fenomen. Bell (2002) diskuterar gällande den kvalitativa
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metoden att fokus ligger på att ta reda på hur människor upplever sin värld för att på så sätt
kunna förstå den bättre.

3.2 Fallstudie
Bryman (1997) framhåller att vissa författare går så långt som att påstå att kvalitativ metod
och fallstudier är synonyma uttryck då de till stor del liknar varandra. Fallstudiens karaktär,
att undersöka specifika fall, leder dock till frågeställningen huruvida resultaten ifrån studien
kan generaliseras till att gälla på ett bredare plan. Det framkommer vidare att en forskning
som innebär ostrukturerade kvalitativa intervjuer traditionellt inte utsatts för samma kritik om
begränsad generaliserbarhet eftersom respondenter hämtas från olika miljöer, såväl
geografiskt som socialt. Yin (2007) vidareutvecklar att fallstudier är den metod som föredras
vid frågeställningar av typen ”hur?” eller ”varför?”.
Denna uppsats kan sägas ha karaktären av en fallstudie eftersom vi avgränsat oss till att
undersöka en specifik bransch inom tjänstesektorn. Detta innebär att vårt engagemang ligger i
att förstå branschen som helhet snarare än att förstå de enskilda hotellen där våra respondenter
råkat befinna sig.
Fallstudier, menar Bell (2006), är användbart då det ger forskaren möjlighet att djupgående
studera en tydligt avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tidsrymd.
Arbetsprocessen med fallstudien tar sin början i att forskaren identifierar en företeelse vilket
sedan följs av en systematisk informationsinsamling. Författaren anser att varje
undersökningsobjekt, oavsett om det är en organisation eller en människa, har generella
egenskaper men även unika drag och det är detta som fallstudien syftar till att belysa.
Eftersom vår arbetsprocess fortlöpte över en period på 10 veckor ansåg vi att en uppsats av
fallstudiekaraktär var lämplig för genomförandet, då den gav oss möjlighet att undersöka en
avgränsad del av en problematik. Detta eftersom vi ansåg att en fullständig undersökning inte
skulle vara möjlig att genomföra under denna tidsperiod. I denna uppsats fall är det
övergripande ämnet relationen mellan personal och varumärke, medan vår avgränsade del
handlar om hur hotell hanterar intern kommunikation av varumärket.
Yin (2007) påpekar att fallstudien som metod ställer stora krav på forskarens förmåga och
intellektuella kapacitet, då datainsamlingen inte sker på rutin och enligt ett schematiskt
upplägg. Detta anser han gör att det krävs en välutbildad forskare för att på ett förtjänstfullt
sätt tillgodogöra sig informationen. Detta överensstämmer även med Gummessons (2004)
resonemang att forskarens förförståelse och paradigm – erfarenheter, kunskaper, värderingar
och forskningssyn – styr forskningen. Det har varit vår ambition att, utifrån en
fallstudieliknande metod, bygga en stabil teoretisk och empirisk bas för att sedan kunna tolka
och utvärdera denna information. I detta tolkande är vi medvetna om att våra tidigare
kunskaper och erfarenheter kan ha påverkat forskningen.

3.3 Informationsinsamling
Denscombe (2009) framför att intervjuer är mest lämpliga att använda när forskaren vill
utforska komplexa fenomen, snarare än enklare faktainformation. Anledningen till detta,
menar han, är att djupintervjuer inhämtar information om åsikter, uppfattningar och
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erfarenheter hos den intervjuade. Vidare kan även information som bygger på det faktum att
den intervjuande befinner sig på en särskild position nås. Grønmo (2004) påpekar att den
kvalitativa metoden innebär en närhet mellan forskare och det undersökta området, men
härleder detta till det faktum att det är forskaren själv som har valt ut respondenter som anses
vara intressanta och relevanta för undersökningen. Han påpekar att när det gäller kvalitativa
metoder är begreppen generalisering och representativitet inte centrala syften, vilket innebär
hur väl respondenternas svar kan representera en större helhet. Urvalet får dock ändå en
avgörande betydelse för undersökningen menar Holme och Solvang (1997). Vidare så
utvecklar författarna att syftet med de kvalitativa intervjuerna är att öka informationsvärdet
och ge en bättre helhetsförståelse för det som studeras. Följden av detta blir att urvalet sker
systematiskt utifrån vissa kriterier som bestäms av forskarna.
Repstad (2007) framhåller att vid val av intervjupersoner till kvalitativa intervjuer bör det
främsta kriteriet vara att personen i fråga ska besitta relevant information när det gäller temats
eller problemets karaktär. Detta kallar författaren för ett strategiskt urval, där forskaren utifrån
förutbestämda kriterier väljer ut personer att intervjua. Vidare så är det frågeställningen eller
problemformuleringen som därmed ska avgöra vilka personer som intervjuas. Med
frågeställningen i åtanke så tillfrågade vi därför personer på de utvalda hotellen som var i
någon form av chefsposition med inriktning på marknad och försäljning. För de hotell som
hade en person med titeln marknadschef eller försäljningschef tillfrågade vi denna person. För
de hotell som däremot inte hade en specifik person med denna befattning tillfrågades istället
hotellchefen, då personen ifråga får antas ha en god helhetsförståelse för verksamheten och
därmed även de områden vi avser undersöka. Anledningen till att vi gjorde detta val av
intervjupersoner är att de i egenskap av sin position bör besitta en kunskap om varumärken på
ett övergripande plan, men även vara väl insatta i det egna hotellets varumärkesvärderingar
samt hur de arbetar med dessa. För uppsatsen har vi därmed valt att intervjua följande
personer, som genom sina positioner på respektive företag alla innehar en kompetens vi har
nytta av i vårt arbete:
 Charlotta Casserdahl, hotellchef på Scandic Swania i Trollhättan
 Henrik Jönne, hotellchef på Hotel Skansen i Båstad
 Anita Nordling Ohlsén, hotellchef på Ekerum Golf & Resort
 Thomas Peterson, driftchef på Strand Borgholm
 Fredrik Solheim, försäljningschef på Hotel Tylösand
 Jessica Vialleton, hotellchef på Hotel Eggers i Göteborg
 Karin Åkerman, marknadschef på Stenungsbaden Yacht Club
Att sex av sju intervjuer genomfördes personligen med respondenterna möjliggjorde en hög
grad av flexibilitet i processen. Flexibilitet menar Bryman (1997) kommer ifrån det faktum att
forskare med kvalitativ inriktning vill betrakta företeelser utifrån undersökningspersonernas
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ögon och därmed inte vill förhandsbestämma referensramar. Detta synsätt anammas också av
Repstad (2007) som framhåller att kvalitativa forskare inte har problem med att ändra
inriktning eftersom det ofta dyker upp nya problem och frågeställningar under den empiriska
insamlingen. Denna flexibilitet avseende datainsamlingen menar författaren avspeglar sig
även på intervjusituationen där ett visst svar på en fråga leder till följdfrågor som från början
inte var avsedda att ställas. Holme och Solvang (1997) framhåller att det är respondenten och
dennes egna uppfattningar som bör styra utvecklingen på intervjun och att det därför inte bör
finnas alltför tydligt fördefinierade referensramar. Kvale (1997) anser att en halvstrukturerad
intervjutyp är ett lämpligt sätt att genomföra en kvalitativ intervju efter. Han menar att det i
denna intervjuform finns en översikt över vissa fördefinierade ämnen som ska täckas, samt
förslag till frågor. Detta likställer Denscombe (2009) med en semistrukturerad intervju där
intervjuaren är inställd på att vara flexibel när det gäller ordningsföljd och ger den intervjuade
möjligheten att tala mer utförligt om sina idéer.
Den sjunde intervjun skedde via telefon den 11 maj eftersom tid och avstånd inte möjliggjorde
en personlig intervju. Krag Jacobsen (1993) menar att telefonintervjuer vuxit fram och blivit
allt vanligare förekommande såväl för forskare som för journalister. Det finns dock vissa
faktorer som författaren anser att den intervjuande bör beakta. Det som han utvecklar går
förlorat är den personliga kontakten som uppstår med ögonkontakt och kroppsspråk. Vidare så
framhävs att vissa personer kan ha svårt för att prata i telefon och därmed inte kan göra sig
själv rättvisa samt att det är svårt att veta vilken situation och miljö den intervjuade befinner
sig i när denne rings upp. Med tanke på detta avtalade vi en tid med personen som var föremål
för telefonintervjun i syfte att hon skulle kunna svara på frågorna utan att bli avbruten av
annat.
Avsikten med våra intervjuer har varit att nå en djupare förståelse för de intervjuades tankar
kring vissa specifika ämnen. Därför valde vi att cirka en vecka innan intervjuernas
genomförande delge respondenterna en intervjuguide där det redogjordes för de övergripande
ämnen som vi ville behandla under intervjun samt frågor av exemplifierande karaktär (se
bilaga 1). Anledningen till detta var att vi ville ge de intervjuade personerna möjligheten att få
igång tankeverksamheten kring dessa ämnen, för att på så sätt kunna förbereda sig och
reflektera kring de ämnen som intervjuerna syftade till att behandla.
Intervjuerna som skedde på plats på de utvalda hotellen utfördes under perioden 28 april – 4
maj 2010. Intervjuförfarandet påbörjades med att respondenten tillfrågades om denne
accepterade att intervjun spelades in. När detta accepterats så spelades samtalet in direkt på
dator. Intervjun påbörjades enligt Denscombes (2009) tankar om att samtalet ska inledas med
en enkel fråga som den intervjuade kan tänkas ha en klar uppfattning om och som ligger dem
nära. Vi inledde därför samtalet med att be den intervjuade beskriva sin egen personliga
bakgrund såväl som information om hotellet som denne representerar. Intervjun fortlöpte
sedan utifrån våra fördefinierade områden, men med en hög grad av flexibilitet. Efter
intervjuerna transkriberades det inspelade materialet och sändes ut till de intervjuade
personerna för deras godkännande, för att säkerställa att inga misstag skett vid
återgivningsarbetet.
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3.4 Kunskapsprocessen
Tankeverksamheten kring uppsatsarbetet påbörjades i början av februari över en högst
informell lunch på Helen och Jörgens i centrala Kalmar, där vi som gruppmedlemmar
träffades för att gemensamt diskutera fram ett relevant och intressant ämne för vår
kandidatuppsats. Snabbt kunde vi konstatera att samtliga ville göra något med inriktning mot
turism och marknadsföring, som under våra universitetsår varit vår studieinriktning. Efter att
ha stött och blött ett flertal olika ämnesinriktningar så enades vi om en övergripande idé som
vi ansåg var intressant men som också skulle kunna bli betydelsefull för turismrelaterade
företag i regionen. Därför sammanställde vi ett idéförslag som presenterades för den person
som skulle komma att bli vår handledare, Leif Rytting. Med hans åsikter och förslag i åtanke
finputsades idén ytterligare och vi kunde därefter presentera ett färdigt uppsatsförslag. Det är
detta förslag som, efter en lång och krävande process, resulterat i denna uppsats.
Det faktiska uppsatsarbetet inleddes med att vi som författare satte oss ner tillsammans och
spånade över ramarna för arbetet, hur det skulle struktureras och hur vi skulle kunna nå det
bästa resultatet. Med tanke på uppsatsens inriktning så ansåg vi att en fallstudie av ett enskilt
företag skulle bli för smalt och begränsat, vi skulle helt enkelt inte kunna uppfylla det tänkta
syftet med uppsatsen. Vi valde därför att vidga oss till att göra en fallstudieliknande
undersökning av en bransch, där vi hade som kriterier att den skulle finnas inom den
övergripande turismnäringen och att den skulle vara påverkad av ett fluktuerande behov av
personal. Tillsammans ansåg vi att det som karaktäriserar hotellbranschen utgjorde goda
grunder för att genomföra denna undersökning på, därav föll även valet naturligt på just denna
bransch.
När ramarna var satta och branschen bestämd påbörjades en omfattande litteratur- och
branschstudie för att på så sätt skapa en grundläggande förståelse för det undersökta området.
Merriam (1994) anser att all forskning bör ta hänsyn till tidigare forskning och arbeten som
gjorts på området. Detta eftersom en forskare som saknar kännedom om tidigare skriven teori
på området riskerar att studera ett problem som anses trivialt, skapa en kopia av ett tidigare
arbete eller göra samma misstag som andra tidigare gjort. Detta skulle omöjliggöra det
övergripande målet med forskningen, att bidra med ny kunskap på området. En
litteraturgenomgång sammanställer det som forskningen kommit fram till och vad som
publicerats på området.
Huruvida en litteraturgenomgång ska genomföras före eller efter datainsamlingen debatterar
bland annat Olsson och Sörensen (2007) om. Författarna anser att meningen med att
genomföra datainsamlingen först är att forskaren inte ska komma till datainsamlingsprocessen
med förutfattade meningar utan ett öppet sinne. Detta kontrasterar författarna mot det behov
som forskaren har av att vara påläst på ämnet som undersöks för att kunna tillgodogöra sig
datainsamlingen. Dessutom antyds att forskaren sannolikt har en bakgrund inom
forskningsområdet vilket gör att det är svårt att angripa ett ämne helt utan förutfattade
meningar. Vi valde därför att först genomföra en omfattande teoretisk studie då vi med tanke
på vår bakgrund som turism- och marknadsföringsstudenter inte skulle kunna gå in helt utan
förutfattade meningar. Vi ansåg det därmed mer betydelsefullt att faktiskt på djupet studera
det område vi avsåg undersöka. Därför satte vi tillsammans upp även teoretiska referensramar,
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alltså vilken teori vi avsåg att utgå ifrån i vårt arbete samt vilka ämnesområden som var
relevanta att behandla. Andersen (1998) specificerar tre grundläggande sätt att gå tillväga på
vid litteratursökningen. Det första sättet är att fråga andra personer vars kunskap och
omdöme som forskaren har förtroende för, det andra är att läsa tidsskriftartiklar som ger en
översikt och sammanfattning gällande litteratur på området. Det tredje sättet är att söka
igenom litteratur med hjälp av olika sökredskap. I vår litteraturstudie har vi främst använt oss
av det tredje alternativet, att söka information via böcker och artiklar i Linnéuniversitetets
databaser.
Det var först efter att vi arbetat en tid med litteraturöversikten som vi valde ut de företag och
personer som vi ville kontakta. Detta eftersom vi ansåg att vi först då hade fått den
förförståelse och kunskap om branschen som gjorde att vi kunde presentera och begripliggöra
vårt ämne för de personer som vi ansåg relevanta att kontakta. Den initiala kontakten skedde
via telefon cirka tre veckor före datumen för intervjun, vid dessa samtal gav vi respondenterna
generell information om vad intervjun avsåg att behandla men även syftet och övergripande
frågeställningar. Cirka en vecka innan intervjun återkopplade vi till våra kontaktpersoner för
att bekräfta tiden och delge dem intervjuguider. Därefter genomfördes intervjuerna enligt
planerna, varefter dessa transkriberades och bearbetades.
Utifrån det empiriska materialet sammanställdes analyskapitlet i vilket empiri och teori
fogades samman. På så sätt tydliggörs likheter och skillnader som vi kunnat dra slutsatser
ifrån. På så sätt har uppsatsens syfte kunnat uppfyllas samt frågeställningar besvaras.
Eftersom vi arbetat med befintlig teori som utgångspunkt så har vårt arbete delvis inneburit en
deduktiv ansats. Denna ansats, beskriver bland annat Olsson och Sörensen (2007),
karaktäriseras av att forskaren utifrån allmänna principer drar slutsatser om enskilda
företeelser och därmed går bevisföringens väg. En induktiv ansats kännetecknas istället, enligt
Holme och Solvang (1997), av att forskaren går upptäcktens väg där det utifrån en enskild
händelse dras slutsatser som gäller som generella principer. Olsson och Sörensen (2007)
framhåller att en kombination av en induktiv och deduktiv ansats tillsammans skapar det som
kallas för en abduktiv ansats. Detta innebär enligt författarna ett deduktivt arbete som ökar
den teoretiska kunskapen kombinerat med en induktiv lägesbeskrivning som inhämtas ifrån
den information som inhämtas empiriskt. Mot bakgrund av detta så har arbetsprocessen haft
en abduktiv prägel eftersom vi delvis tagit utgångspunkt i befintlig teori. Dock så har vi inte
hittat någon teori som är specifik för det område som vi undersöker, därmed kan vi även sägas
gå upptäcktens väg där vi utifrån de intervjuade personerna kan dra slutsatser som får gälla
som generella principer.
Begreppet tolkning är en annan relevant aspekt att beakta i den kunskapsprocess vi gått
igenom under denna uppsats. Denna aspekt kan förstås utifrån det som Repstad (2007)
benämner en hermeneutisk tolkningslära. Han framhåller att forskaren utifrån iakttagelser
läser in generella egenskaper vilket ger en innebörd som är mer långtgående än den direkta
betydelsen. Hartman (2004) berättar att hermeneutiken har sitt ursprung i medeltida
tolkningar av bibeln, där syftet var att tränga bakom själva texten och nå förståelse för
skapelsen genom tolkning. Under 1900-talet utvidgades begreppet och kom att innefatta läran
14

om tolkning i allmänhet. Intresset ligger därmed alltså inte i hur världen är, utan hur den
uppfattas. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att ett huvudtema inom hermeneutiken ända
sedan dess framväxt varit att betydelsen av en specifik del endast kan förstås om den sätts i
samband med helheten. Omvänt så består helheten av delar, helheten kan därmed endast
förstås ur delarna. Molander (1988) förklarar att detta kan benämnas för den hermeneutiska
cirkeln vilken tydliggör att förståelse inte kan nås utan förförståelse. Detta innebär att delarna
tolkas utifrån helheten och helheten utifrån delarna. En tolkning bygger alltså alltid på andra
tolkningar, vilket cirkeln tydliggör.
Den hermeneutiska cirkeln kan även appliceras på vårt uppsatsarbete, då vi påbörjade det med
en viss förförståelse för de olika delarna som under processens gång utvecklats till en
helhetsförståelse. Det innebär att vi när vi går tillbaka till de enskilda delarna har en fördjupad
förståelse, baserad på helheten, som vi sedan på nytt tolkar delarna utifrån.

3.5 Uppsatsens giltighet och trovärdighet
Holme och Solvang (1997) påpekar att inom den kvalitativa metoden så har reliabilitet och
pålitlighetsbegreppen inte samma uttalade plats som inom kvantitativ forskning. Detta, menar
de, härrör från det faktum att forskningen syftar till att få en djupare förståelse och då blir inte
den statistiska representativiteten väsentlig på samma sätt. Vidare poängterar de att det som
istället ska undersökas är enheter som kan bidra till denna djupare förståelse samt en mer
nyanserad bild av verkligheten. Det största problemet med detta är att forskaren kan uppfatta
situationen fel genom att det som den intervjuade uttrycker missförstås eller förbigås. Patton
(1987) menar att inom den kvalitativa metoden så ligger en stor del av pålitligheten i
forskarens förmåga att sammanställa och utvärdera det insamlade materialet. Repstad (2007)
framhåller att en reliabilitet kan nås genom närhet till det undersökta. Denna närhet, menar
han, skapar en trovärdighet inom kvalitativ forskning.
Då samtliga personer vi intervjuat varit kunniga på det undersökta området medgav det att de
kunde dela med sig av sina personliga erfarenheter och uppfattningar. Att respondenterna hade
avsatt gott om tid för intervjun, att vi kunde sitta ostört och samtala samt att samtalet inte
primärt handlade om hotellet de representerade innebär enligt oss att vi uppnått en hög grad
av reliabilitet eftersom vi fått en närhet till det undersökta. Då vår prioritet var att skaffa oss
en närhet till intervjuobjekten arrangerade vi intervjuerna så att de skulle ske ansikte mot
ansikte, vilket vi anser underlättar tolkningsprocessen.
Andersen (1998) utvecklar begreppet validitet och menar att det innefattar både en texts
giltighet och relevans. Medan giltigheten beskriver överrensstämmelsen mellan teori och
empiri så beskriver relevansen hur relevant empirin är för problemformuleringen. Denscombe
(2009) menar att validiteten i intervjuinformation är svår att kontrollera då det ofta handlar
om en persons subjektiva åsikter. Detta gör det svårt för intervjuaren att tydliggöra validiteten
i en intervju, men vissa ansträngningar kan dock göras för att kunna bedöma validiteten i den
information som lämnats. Författaren beskriver att två sätt att göra detta på är dels genom att
kontrollera transkriberingen av samtalet med den intervjuade för att tillse att informationen
stämmer och dels att leta efter återkommande teman i intervjuerna vilket kan påvisa att idén
eller åsikten delas av en bredare grupp. Genom att vi intervjuat ett flertal personer inom
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samma verksamhetsområde och på liknande positioner så anser vi att vi på så sätt kan validera
den information som framkommit. Detta stärks också av att vi låtit de intervjuade läsa igenom
det transkriberade materialet och därmed gett dem möjlighet att kontrollera riktigheten.
När det gäller de sekundärkällor som vi använt till det teoretiska avsnittet så är det, förutom
tidigare kurslitteratur och facklitteratur på relevanta områden, främst vetenskapliga artiklar
som legat till grund för teorin. Dessa artiklar är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och är
hämtade ifrån Linnéuniversitetets artikeldatabas ELIN vilket medger en hög grad av
pålitlighet gällande karaktären på den information som hämtats.

3.6 Metodkritik
Då den kvalitativa metoden, som nämnts, karaktäriseras av en närhet kan detta även få en
negativ konsekvens. Ejvegård (2003) framhåller att det vid kvalitativa intervjuer är svårt att
säkerställa att informationen som framkommer är sanningsenlig och att respondenten inte
undanhåller eller skönmålar information. Detta är inget vi som författare kunnat kontrollera,
men i och med att samtalet varit allmänt snarare än av hotellspecifik karaktär så upplever vi
inte att det funnits en anledning för respondenterna att göra detta. En annan aspekt som är
viktig att beakta gällande vårt val av en kvalitativ metod är den effekt som vi som intervjuare
kan ha på respondenterna. Denscombe (2009) menar att det är svårt att undersöka situationer
som de naturligt uppträder, då människor har en tendens att bete sig annorlunda när de vet att
deras verksamhet granskas. Vidare så menar författaren att i intervjusituationer så uppstår en
så kallad intervjuareffekt vilket innebär att frågor besvaras på olika sätt beroende på vem som
ställer frågan. Författaren menar att exempelvis kan ålder, kön och etnicitet påverka hur villig
den intervjuade är att dela med sig av information. Vi som forskare kan inte förändra vilka vi
är. Vi bär med oss vårt kön, vår ålder och vår etnicitet men i övrigt så försökte vi i
intervjusituationerna hålla oss passiva och neutrala i förhållande till den person vi intervjuade.
Detta innebär att vi hade en neutral och icke utstickande klädsel samt att vi förhöll oss neutralt
till den information som vi fick ta del av.
Kritik kan också riktas mot det faktum att vid fyra intervjuer så var samtliga tre av oss
närvarande vid samtalet, vilket kan ha gjort att den intervjuade känt sig obekväm och utfrågad
vilket kan ha påverkat svaren. Även det faktum att vi använde inspelningsutrustning för att
kunna tillgodogöra oss informationen på bästa sätt kan ha haft en negativ effekt. Den
intervjuade kan ha känt sig obekväm med detta och därmed begränsad i sina svar. Men
eftersom vi vid samtliga intervjuer tillfrågade om accepterades att vi spelade in intervjun och
detta utan undantag accepterades anser vi att de intervjuade känt sig bekväma med detta.
Slutligen är det vår plikt att återigen belysa läsaren om vår bakgrund som turismstudenter. I
och med detta har vi tidigare studerat hotellbranschen och närbesläktade branscher. Genom
den kvalitativa metodens karaktär får forskarens förförståelse en avgörande roll i tolkning och
analys. Med detta vill vi påvisa att förutfattade meningar och erfarenheter kan ha påverkat vår
tolkning och analys av det insamlade materialet.
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4. Teoretisk ram
I detta teoretiska ramverk presenterar vi den teori som legat till grund för uppsatsen. Kapitlet
tar sin början i en beskrivning av tjänstemarknadsföring och intern marknadsföring för att
sedan undersöka personalens roll inom servicebranschen. Ramen avslutas med teori relaterad
till varumärket och dess funktion med fokus på servicebranschen och hotell.

4.1 Tjänstemarknadsföring
De delar som presenteras under detta tjänstemarknadsföringsavsnitt är av en
introducerande karaktär då det ger läsaren en grundläggande förståelse för det som
kommer att behandlas i kommande avsnitt. Primärt beskrivs i vilken kontext
tjänstemarknadsföringen växt fram, vad som är karaktäriserande för tjänster samt kärnan
i denna marknadsföringsform. Personal och intern marknadsföring, som är viktiga delar
av tjänstemarknadsföringen, behandlas under separata avsnitt.
4.1.1 Tjänstemarknadsföringens framväxt
Västvärlden har enligt Grönroos (2007) de senaste årtiondena styrts av en fokusering på
tjänster och dessa länder har i mångt och mycket utvecklats till tjänsteekonomier, det vill säga
att tjänsteföretag utgör mer än 50 % av ländernas BNP. Detta är något som stöds av Bruhn och
Georgi (2006) som framhåller framväxten av tjänsters allt större betydelse för den
ekonomiska utvecklingen. Gilmore (2003) definierar ett tjänsteföretag att vara ett företag där
det uppfattade värdet som skapas hos kunden tar sin grund mer i den service som erbjuds än
på den materiella delen i erbjudandet. Med denna betoning på tjänster och förändring mot en
servicefokus för fler företag har också begreppet tjänstemarknadsföring vuxit fram (Wilson et
al. 2008).
Då tjänstemarknadsföring och service management som begrepp växte i popularitet inom
marknadsföringskretsar gjordes även fler försök till att beskriva vad som kännetecknade en
tjänst. En sammanställning av dessa gjordes av Zeithaml et al. (1985). I denna publikation
identifieras dessa vara heterogenitet, simultan produktion och konsumtion, immateriell
karaktär och flyktighet. Dessa egenskaper för tjänster är något som Vargo och Lusch (2004)
menar har hållits kvar vid och först på senare år ifrågasatts. Grönroos (2006) utvecklar att
tjänster inte går att lagra, exempelvis kan en hotellnatt inte lagras och säljas i efterhand om
den inte blir såld och utnyttjad en natt. Någon som ifrågasatt vad som kännetecknar en tjänst
är Wilson et al. (2008) som menar att det råder delade meningar om hur tjänster ska definieras
och vad som karaktäriserar en tjänst. Tjänster beskrivs av Wilson et al (2008) att innefatta
handlingar, processer och utförande/leverans. Tjänster är alltså övervägande immateriella
vilket innebär att de till största del inte kan ses eller tas på. Att tjänster präglas av att vara
immateriella är något som stöds av Grönroos (2008), dock så påpekar författaren att detta inte
är något som han anser skiljer tjänster från varor då dessa även kan uppfattas som
immateriella av dess kunder. Tjänsters särdrag utvecklas dock vidare av författaren som
belyser tre karaktärsdrag som mer eller mindre är närvarande i alla tjänster. De tre aspekter
som framhålls är att en tjänst involverar kunden i skapandeprocessen, att tjänster är processer
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bestående av en eller flera olika aktiviteter och att skapandeprocessen alltid till någon del
innebär simultan produktion och konsumtion. Av dessa anser han det faktum att tjänster är
processer vara av störst betydelse.
4.1.2 Tjänstemarknadsföringens kärna
Grönroos (2007) hävdar att det behövs ett tjänsteperspektiv på marknadsföringen i
tjänsteföretag då den traditionella marknadsföringen bygger på begrepp som är anpassade till
industrin och varuproducerade företag. Detta är en åsikt som delas av Isacson (2000) som
menar att den traditionella marknadsföringen haft en stark fokus på företags
konkurrensmedelsmix, bestående av de fyra P:n produkt, plats, pris och påverkan, vilka
hävdas mer produktions- än marknadsinriktade. Den traditionella marknadsföringen kan vara
applicerbar där tjänster behandlas som bidragande konkurrensmedel framför Grönroos (2007)
men när tjänsten utgör kärnan i den marknadsförda produkten måste också marknadsföringen
anpassas efter detta och anta tjänstemarknadsföringens angreppssätt. En utveckling av
konkurrensmedelmixen anpassad till tjänsters karaktärsdrag presenteras av Wilson et al.
(2008) där ytterligare tre aspekter lagts till. Människor ges en större betydelse inom
marknadsföringen av tjänster då kunden tillsammans med andra kunder och personal
involveras i den simultana produktions- och konsumtionsprocessen. Här inkluderar författarna
alla de människor som spelar en roll och influerar konsumenten i köpprocessen.
Den materiella delen som är närvarande vid förmedlandet av tjänster benämns i denna modell
fysiska bevis (physical evidence) och inkluderar alla materiella komponenter som är
nödvändiga för att ge de förutsättningar som krävs för förmedlandet av tjänsten. Den sista
tillagda aspekten som inkluderas i den tjänsteanpassade konkurrensmixen betonar processen
och syftar till att täcka in alla de procedurer och aktiviteter som tjänster är bestående av.
Författarna menar vidare att alla leveranssteg som inkluderar kunden i produktionen av
tjänsten påverkar deras uppfattning av tjänsten. Grönroos (2008) menar att
relationsmarknadsföring är en viktig del inom tjänstemarknadsföringen. Han menar vidare att
då tjänster är processer uppstår inte värdet för kunderna i de resurser som används i denna
process utan det är när kunderna använder dessa resurser i samarbete med personalen i
konsumtions- och användandeprocessen för att nå ett resultat som värdet uppstår. Med denna
resonering stödjer han relationers betydelse inom tjänstemarknadsföring.
En alternativ synpunkt framförs av Vargo och Lusch (2004) som hävdar att dessa
karaktärsdrag inte lyckas med att särskilja tjänster från varor. Författarna menar att de är
relevanta för all marknadsföring och inte enbart för tjänster. Detta då de påpekar att
marknadsföringen fastnat i traditionella tillverkningsbaserade tankebanor. Kategoriseringen
av tjänster och dess användning som bas för fältet tjänstemarknadsföring ifrågasätts även av
Lovelock och Gummesson (2004) som anser att denna är förlegad. De framhåller att
tjänstesektorn genomgått stora förändringar sedan detta fundament presenterats. Personal har i
ökad grad ersatts av teknologiska substitut och en ökad användning och implementering av
kvalitetssäkringsprogram har bidragit till att minska tjänsters heterogena karaktär. De menar
vidare att den teknologiska utvecklingen och Internet möjliggjort en separering av kunder och
tjänsteleverantör för många informationsbaserade tjänster i både tid och rum. Både
karaktärsdragen flyktighet och simultan produktion och konsumtion ifrågasätts här.
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En faktor som Bitner (1992) hävdar bör beaktas i tjänsteleveransen och inom service
management är servicelandskapet (servicescape) och vilken påverkan detta får på personal
och kunder som deltar i tjänsteprocessen. Miljön i vilket företag möter kunder menar hon
vidare har extra stor betydelse inom tjänsteföretag, såsom exempelvis hotell. Hon menar att
som följd av den simultana produktionen och konsumtionen utav tjänster får platsen där detta
utspelas en betydande roll. Hon poängterar att en del av konsumentens upplevelse bygger på
landskapet där denna tar plats. Samtidigt inflikar författaren att hon är medveten om att alla
organisationer är olika och så också betydelsen av deras fysiska miljö för dess kunder.
Grönroos (2008) förklarar att företag bör lägga vikt vid att på ett strategiskt sätt utveckla och
planera servicelandskapet. Wilson et al. (2008) menar i sin tur att detta bör göras på grund av
det faktum att servicelandskapet fungerar som ett fysiskt bevis för tjänsten och de utvecklar
att det därmed blir ett av de viktigaste verktygen för att positionera sig, Dessutom
understryker författarna att genom servicelandskapet så kan ett företag förmedla sitt
varumärke och sin identitet till kunderna. Lovelock (2001) beskriver servicelandskapet vara
innefattande både de materiella delarna som kunderna möter i miljön i vilken interaktion
mellan företag och kund sker, men även involvera de materiella metaforer (tangible
metaphores) som kommuniceras i marknadsföringen. Med dessa materiella metaforer menar
författaren reklamutskick och liknande. Bitner (1992) utvecklar och resonerar i sin tur att
servicelandskapet inte bara påverkar kunden utan även kan påverka anställdas motivation,
trivsel och produktivitet. Vidare visar hon på att servicelandskapet både kan bidra och
förhindra en tjänsteorganisations uppfyllande av mål.
Något som betonas inom tjänstemarknadsföring är vikten av kunders aktiva medverkan i
tjänsteprocessen. Echeverri och Edvardsson (2002) menar att kunden har en nyckelroll i den
värdeskapande processen och blir därmed som en medarbetare i tjänsteföretaget. Detta är
något som Wilson et al. (2008) menar får konsekvenser för kundens uppfattning av
servicekvalitet. Grönroos (2008) anser att kunderna måste ses som en bidragande faktor till
kvalitet eftersom kunderna kan ha en positiv eller negativ inverkan på den uppfattade
kvaliteten. Han utvecklar sitt resonemang och poängterar att kvalitet kan ses ur såväl ett
resultat- som ett processperspektiv där resultat innefattar det som kunden besitter efter
tjänsten och processen involverar på det sätt som tjänsten levereras.
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4.2 Styrning av personal
Med uppsatsens syfte och frågeställningar i åtanke blir det relevant att fördjupa
diskussionen kring organisering av personal inom hotellbranschen. Huvudområdena som
beaktas är HRM och intern marknadsföring, vilka båda behandlar företagets interna
arbete med personalen. Avsnittet ger läsaren en inblick i vad begreppen innebär samt hur
det kan användas för att stärka företaget. Avslutningsvis presenteras en modell som
tydliggör de olika delarna av intern marknadsföring samt hur de relaterar till varandra.
4.2.1 Människor och organisationer
Företag som organisationsform är en komplex sammansättning av processer, personer och
kunskap menar Bakka et al (2006). Därav har flera organisationsteorier utvecklats som syftar
till att förenkla personalpolitik samt skapa förståelse för hur effektiv företagsorganisering från
ledningshåll kan se ut. Med tanke på hotellindustrins tidigare nämnda personalintensiva
karaktär är det främst intressant att undersöka personalperspektivet, såsom Human Resource
Management (HRM). Detta människocentrerade perspektiv växte fram under 1920-talet som
en protest mot den dåvarande statiska synen på personalen inom organisationer (Bakka et al.
2006). HRM utgår från att människors färdigheter, attityder och engagemang är tillgångar för
företaget och att de antingen hjälper eller stjälper en organisation menar Bolman och Deal
(2003). De fortsätter med att tydligöra att perspektivet utgår från att människor och
organisationer behöver varandra och när det inte återfinns överensstämmelse mellan parterna
skapas negativa följder. Denna symbios menar författarna också tydliggör att personalen ses
som en investering snarare än en kostnad inom HRM och företag som anammar denna
organisationsprincip.
För att skapa ett framgångsrikt HRM- koncept menar Bolman och Deal (2003) att ett flertal
strategier bör införlivas i företaget. Att rekrytera rätt människor från början nämns som den
första, och att lyckas behålla dem inom företaget som den andra. För detta ges av författarna
olika förslag såsom att belöna de anställda frikostigt gällande löner och andra förmåner, att
erbjuda personalen trygga anställningsvillkor, att rekrytera personal från de egna leden och att
dela vinsterna med den egna personalen i form av olika typer av bonussystem. Författarna
framhåller också vikten av att fortsätta investera i personalen genom att erbjuda dem
kompetenshöjande utbildningar då en outbildad personalstyrka kan skada ett företag genom
exempelvis dålig kundservice. Resultatet av utbildningen är dock svår att mäta, något som
Bolman och Dean fastställer kan göra företag tveksamma till att investera i ut- och
fortbildningar för korttidsanställda. Som sista övergripande punkt menar författarna att företag
bör ge de anställda mer inflytande för att skapa en hållbar personalpolitik. Detta innefattar
bland annat att ge de anställda mer tillgång till information och att uppmuntra självständighet
och delaktighet. Principen återkommer hos Wilson et al (2008) under namnet empowerment
och förklaras närmare under rubrik 4.3.4 och lämnas därför utanför denna diskussion.
Gällande HRM inom turismbranschen, och därmed även hotellsektorn, menar Baum (2007)
att de olika principerna inte kan anpassas fullt ut på grund av turismens komplexitet.

20

Undersökningar författaren redogör för visar att de principer som rönt mest framgång för
turismindustrin är följande:
 Flexibility i form av att kunna matcha personalstyrka med efterfrågan samt att ha
förståelse för balansen den anställde behöver få mellan privat- och yrkesrollen.
 Participation i beslutsprocesser.
 Performance Management för att hålla en konstant nivå bland personalen.
 Recognition i form av uppskattning vid gott beteende.
 Reward i både monetära och andra former för ett väl utfört arbete.
 Communication när det kommer till att hålla alla kanaler öppna, också mellan olika
nivåer inom företaget.
 Learning & Development som i ovan nämnda ut- och fortbildning.
 Empowerment i form av att stödja och uppmuntra sin frontlinje personal att agera
självständigt.
Principerna för HRM kan också kopplas till ledningens behov om att motivera sin personal på
arbetsplatsen. Motivationsteorier har ett flertal implikationer för ledningen på företag menar
Brooks (2003). Han poängterar att ledningen måste identifiera behoven, drifterna och
ambitionerna för sina anställda för att på så sätt kunna matcha den anställdes motiv med en
tjänst som kan uppfylla dessa. Genom att matcha de anställda med roller de känner sig
motiverade att göra sitt bästa i skapas också i längden en god relation mellan personalen och
kunderna menar Jiang et al. (2009). Här spelar belöningssystemen som både Baum (2007) och
Bolman och Deal (2003) nämner en stor roll för att behålla de anställdas motivation enligt
Brooks (2003).
Utöver motivationsteorier har även principerna runt företagskultur och hur den kan användas
för att skapa struktur och beteenden inom företag en plats inom HRM. Företagskultur kan
enligt Bakka et al. (2006) ses ur två perspektiv. Dels ur ett rationalistiskt perspektiv där
kulturen ses som ett medel för att nå givna mål, dels ur ett funktionalistiskt perspektiv där
kulturen har en sammanhållande funktion för hela organisationen den återfinns i. Bakka et al
(2006) utvecklar resonemanget kring det funktionalistiska perspektivet att företagskulturen får
en osäkerhetsreducerande funktion. Genom att skapa en samhörighet kring vilket språk, vilka
gränser och kriterier för deltagande i olika grupper inom organisationen samt vilka belöningar
och straff som är applicerbara skapar företagskulturen en ram för tolkandet av olika
situationer som de anställda kan hamna i. Ramarna består enligt Brooks (2003) av bland annat
symboler, historier, ritualer och rutiner, organisatoriska strukturer och kontrollsystem.
Författaren exemplifierar att ritualerna och rutinerna medverkar till att skapa en kulturell
identitet som personalen själv kan bli en del av. De organisatoriska historierna, där också
begreppet storytelling kan användas, tar avstamp i den kulturella historiken inom företaget för
att skapa begränsningar för personalbeteendet. Mossberg och Johansen (2006) menar att
storytelling handlar om hur ledning och personal kan kommunicera vilka de är och hur
visionerna inom företaget kan förverkligas. Vi ser detta som en form av intern
marknadsföring, varför vi under nedanstående rubriker redogör för detta begrepp.
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4.2.2 Principer för intern marknadsföring
Paraskevas (2001) hävdar att det inom forskningslitteraturen har fokuserats på tjänster och
service de senaste två decennierna men att denna främst, inom boende, utgått och fokuserat på
kunden och inte på de interna processer som förekommer. Hvang och Chi (2005) bidrar till
diskussionen med att hävda att intern marknadsföring i tjänstesektorn är avgörande för att den
externa marknadsföringen ska kunna fungera och även för att kunna tillhandahålla god service
till kunder. En gångbar förklaring av intern marknadsföring som presenteras av Greene et al.
(1994) är att intern marknadsföring handlar om marknadsföring av det egna företaget och dess
produkter till den egna personalen. Med denna definition menar författaren att strategin måste
utgå från toppen av organisationen och förmedlas ner hela vägen ner till frontlinjepersonalen.
En utförligare definition presenteras av Ahmed och Rafiq (2000) som bygger den på att intern
marknadsföring innehåller följande fem punkter:






Motivation och tillfredställelse av personal
Kundorientering och kundtillfredsställelse
Samordning och samarbete mellan företagsfunktioner
En marknadsföringsstrategi som bygger på ovanstående punkter
Implementering av övergripande och funktionsspecifika strategier

Grönroos (2008) anammar en mer relationsfokuserad definition på intern marknadsföring där
han hävdar att intern marknadsföring handlar om att skapa relationer mellan aktörer inom en
verksamhet oberoende av funktion för att dessa ska motiveras att, både internt och externt,
kunna tillhandahålla tjänster med en hög nivå av service. Uppfattningen om vad som bör
inkluderas i den interna marknadsföringen varierar till synes. För denna uppsats har vi valt att
ta avstamp i Tsai och Tangs (2008) sammanfattning över vad som bör inkluderas i den interna
marknadsföringen. Författarna anger följande tre delar:
 En servicevision för företaget
 Någon form av serviceincitament för personalen
 Serviceutbildning för personalen
4.2.3 Effekter av intern marknadsföring
Greene et al. (1994) hävdar att om företag har en fungerande intern marknadsföring är detta
en nyckel till att producera service av god kvalitet och en förutsättning för att skaffa sig en
framgångsrik extern marknadsföring. Grönroos (2008) menar att andra effekter är att anställda
känner en starkare tillhörighet och identifikation till företaget. Samtidigt har det visat på
minskat skadligt beteende och ett agerande som i större utsträckning stämmer överrens med
företagets strategier.
Hur effektiv den interna marknadsföringen är varierar mellan företag. De två främsta
faktorerna anser Flipo (2007) vara hur stark marknadsavdelningen är i företaget, det vill säga
dess inflytande och acceptans av övriga företagsfunktioner. Den andra faktorn menar
författaren vara hur mycket resurser som avsätts för att implementera den interna
marknadsföringen. Detta är något som stöds av Greenley och Lings (2009) som uttrycker att
grundtanken med intern marknadsföring är att ett företags externa marknadsföring till en viss
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grad är avhängig av att företag internt lyckas forma, motivera och skapa nöjd personal. Hvang
och Chi (2005) tilläger att forskning visat på att intern marknadsföring medfört att personalen
känt en starkare jobbtillfredsställelse vilket i sin tur lett till en starkare prestation av
tjänsteföretaget.
4.2.4 Synen på personal inom intern marknadsföring
Som framgår i den ovan presenterade texten kring intern marknadsföring och HRM så anses
utbildning och träning av personal vara av stor vikt. Utifrån Ahmed och Rafiq (2000)
resonemang framkommer att intern marknadsföring är en medveten marknadsföringsstrategi
som har till syfte att motivera personalen och att få dessa att bli öppna och positivt inställda
till förändring. De menar även att den interna marknadsföringen i slutändan ska leda till att
skapa motiverad och kundorienterad personal. Det framförs av Flipo (2007) att det är speciellt
viktigt med intern marknadsföring inom tjänsteföretag. Detta då det är viktigt att sprida ett
kundorienterat mindset till all personal då det i majoriteten av dessa företag är fallet att mer än
50 % av personalen har någon form av direkt kundkontakt. Grönroos (2008) menar att detta
innebär att de ska utrustas med den kunskap, och de färdigheter som krävs samtidigt som de
får tillgång till stöd från chefer och stöd i form av teknik och olika leveranssystem som är
nödvändiga för att utföra sina uppgifter på ett kundinriktat och servicefokuserat sätt.
Grönroos (2008) menar att konceptet ”intern marknadsföring” bidragit med tre nya aspekter
inom området för hur personal ska behandlas i företag. Han framhåller att personalen utgör en
inre marknad, att företag bör ha en aktiv, samordnad och målinriktad strategi gällande alla
personalansträngningar. Samtidigt som denna bör samordnas med den externa effektiviteten
för att företag ska kunna prestera en god upplevd tjänstenivå. Slutligen identifieras att den
interna marknadsföringen betonar nödvändigheten för företaget att betrakta sina anställda som
interna kunder som måste servas på samma vis som de externa kunderna. Då frontpersonalen
av Hwang och Chi (2005) hävdats vara den viktigaste resursen och det är den kundnära
personalen som i stor utsträckning ska se till att tjänsteföretag förmedlar det värde som
kunderna eftertraktar är det viktigt att personalen tas om hand av företaget. Precis som
föreslagits ovan som en grundtanke inom HRM menar Cadwallader et al. (2009) att
undersökningar visat på att investeringar i frontlinjepersonal inom tjänsteföretag skapar
ihållande framgång för företag. Personalen ses här ha en nyckelroll i att marknadsföra
företaget, skapa relationer mellan företag och kunder och att förmedla en högkvalitativ tjänst
som i slutändan leder till nöjda kunder. Detta stöds av Mangold och Miles (2007) som hävdar
att avgörande för att personalen ska kunna förmedla företagets identitet måste de dels veta vad
de förväntas förmedla samtidigt som de menar att om det råder inkonsekvens mellan vad
personalen lovas och vad de upplever påverkar detta deras prestation utåt kunderna negativt.
Lings et al. (2008) föreslår att företag kan använda sig av en intern marknadsorientering för
att uppnå motiverad och kundorienterad personal. Detta menar de skapar ett känsloband
mellan företaget och personalen vilket i sin tur resulterar i att personalen lättare tar till sig en
serviceinriktning och kan tillhandahålla en hög nivå av serviceleverans. De poängterar vikten
av att ha en fungerande kommunikation för att den interna marknadsföringen ska fungera.
Författarna delar in kommunikationen i implicit och explicit kommunikation. Den implicita
kommunikationen sägs innefatta ledningens beteende och den organisationskultur som denna
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medverkar till. Medan den explicita kommunikationen är bestående av de utbildningsprogram
och de organisationsdirektiv som skickas ut till personalen. Mangold och Miles (2007)
framhåller här företagets mission, vision, värderingar och varumärkesimage som viktig
kommunikation som personalen kan ta del av. Lings et al. (2008) betonar vikten av att den
implicita och explicita kommunikationen stämmer överrens med varandra för att skapa
positivt beteende hos personalen. De menar vidare att om företag är inkonsekventa i detta kan
kommunikationen istället motverka dess syfte och leda till ogynnsamt beteende
Ahmed och Rafiq (2000) påpekar dock att en viktig del av den interna marknadsföringen som
inte bör glömmas bort är rekryteringsprocessen. De menar att det är svårt att förändra
personals attityder och beteenden och trycker därför på vikten av att redan vid rekryteringen
endast anställa personer som visar besitta en hög grad av motivation, kund- och
säljorientering. Vasconcelos (2008) bidrar till denna diskussion genom att tillägga att om
personalen, som många företag hävdar, är den viktigaste resursen som ett företag har bör
företaget bistå sina anställda med en arbetsmiljö som fångar, tillfredställer och får sina viktiga
resurser att stanna i företaget. Utifrån de delar som identifierats som essentiella inom intern
marknadsföring föreslår Ahmed och Rafiq (2000) följande modell för att illustrera delarnas
interaktion inom fältet.

Figur 1. Intern marknadsföring av tjänster. (Ahmed och Rafiq 2000)

Författarna menar att företag kan utgå ifrån ett marknadsföringsperspektiv internt för att få
personal motiverade och få dessa att arbeta över funktionsgränserna inom organisationen.
Vidare anser de att utmaningen ligger i att hitta rätt marknadsföringsredskap som fungerar
internt. Läggs tillräckliga resurser på den interna marknadsföringen menar de att detta i
slutändan skapar en bättre tjänstekvalitet och en nöjdare kund. Som illustreras av modellen
och som framförs av författarna finns det många aspekter internt, involverandes personal, som
påverkar varandra och har betydelse för att kunden i slutändan ska uppfatta en hög
tjänstekvalitet.
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4.3 Personalens roll
Då personalens roll i hotellbranschen utgör en viktig del av uppsatsens syfte anser vi det
på sin plats att ingående redogöra för deras betydelse, egenskaper och arbetssituation. Vi
anser även att det krävs för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig teori kring personalens
roll som bärare av varumärken, som är det övergripande ämnet för uppsatsen.
4.3.1 Personalens betydelse
Att personalen har en betydelse inom service är något som närmast är en universell sanning.
Normann (2000) beskriver att när serviceleverantören möter kunden så uppstår ett sanningens
ögonblick. Det som händer då kan inte påverkas av företaget utan det är upp till den enskilda
representanten för företaget som utifrån sin kunskap, erfarenhet och motivation tillsammans
med kunden skapar en serviceleveransprocess. Davis III (2005) överensstämmer även han i
frontlinjepersonalens betydelse, men tar resonemanget ett steg längre och menar att för ett
hotell så räcker det inte med att receptionspersonalen är välutbildad och kunnig. Han menar
att det krävs att samtlig personal arbetar utefter tydliga strategier för att stödja frontlinjen. Hur
välutbildad receptionspersonalen än är så kan de nämligen inte påverka om till exempel ITavdelningen inte på ett tillfredställande sätt kan hantera reservationssystemet. Detta
överrensstämmer med följande citat utav Wilson et al. (2008:271);
”In a service organization, if you’re not serving the customer, you’d better be serving
someone who is”
Grönroos (2008) menar, som nämnts tidigare, att det finns två stycken dimensioner av en
tjänsteleverans, en resultatinriktad och en processinriktad. Medan den resultatinriktade
handlar om vad det är som kunden får, handlar den processinriktade om hur kunden får det.
Det är här som frontlinjepersonalen får en viktig betydelse, då de har direktkontakt med
gästerna och därmed styr den totala upplevelsen. Crowell (2009) verifierar även han
personalens betydelse för ett hotells framgång och refererar till bland annat ett index
framställt utav University of Michigan som mäter kundnöjdhet inom servicebranschen i USA.
För året 2009 så visade det sig att kundnöjdheten låg ungefär på samma nivåer, men en klar
trend gick att urskilja: betydelsen av personalen och en god servicenivå för kundnöjdheten.
Detta är en variabel som går att kontrollera oavsett budget och eventuella nedskärningar i den,
vilket är något som författaren anser värt att belysa, speciellt i sämre ekonomiska tider då
många företags budget stramas åt.
4.3.2 Personalens egenskaper
Wilson et al. (2008) tar sin utgångspunkt i ett synsätt karaktäriserat av att det är ledningen och
deras passion för att leverera en exceptionell service som skapar förutsättningar för
personalen. Dessa förutsättningar syftar till att personalen ska agera med en servicefokus där
de uppskattar att leverera en god service. Detta beskriver författarna som en servicekultur, där
det förefaller naturligt för anställda att ge en god service såväl internt inom organisation som
externt till kunderna och detta ses som en norm för beteende. Clark et al. (2008) utvecklar
detta och menar att i hotellbranschen så har ledningens engagemang i att tillhandahålla en god
service en modererande effekt på de anställdas beteende och deras vilja att tillhandahålla en
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högre nivå av servicekvalitet. Grönroos (2008) resonemang överensstämmer med detta, men
uttrycker att inom tjänsteverksamheter så är en väletablerad kultur viktigare än inom
tillverkningsföretag. Detta då kulturen levandegör de servicestrategier företaget har samtidigt
som den vägleder personalens beteende. På så sätt, menar författaren, kan ledningen utöva en
indirekt kontroll på de anställda genom att styra kulturen utan att direkt styra personalens
beteende. Bitner och Brown (2008) menar att i det konkurrensutsatta samhället av idag så
anammar allt fler företag en serviceinriktning där de positionerar och differentierar sig mot
konkurrensen genom att fokusera på att tillhandahålla en exceptionell service. De poängterar
att denna positionering inte enbart är inriktad på att attrahera nya kunder, den syftar även till
att locka högkvalitativ personal till företaget. Genom att behandla personalen som gäster så
har företag som den välrenommerade hotellkedjan Marriott skapat sig ett namn och givit dem
en konkurrensfördel när det gäller att attrahera kunder såväl som kvalificerad personal.
Vad som karaktäriserar högkvalitativ frontlinjepersonal inom hotellbranschen kan anses vara
ett relativt subjektivt begrepp. Dix och Baird (1998) beskriver i generaliserande ordalag att
kommunikation är vad en hotellreceptionist främst sysselsätter sig med, såväl internt som
externt, samt verbalt och icke-verbalt. Eftersom hotellreceptionisten ofta är den första kontakt
som gästen har med hotellet är det viktigt att ge ett gott intryck. Detta genom att
uppmärksamma gästen och att på ett professionellt sätt hantera kommunikationen med gästen
även om den är av informell karaktär. Wilson et al. (2008) sammanfattar detta i det tidigare
myntade begreppet emotional labour som innebär att personalen går längre än att enbart
använda sig utav personella och professionella egenskaper. Begreppet, menar de, handlar om
att visa ett uppriktigt intresse för gästen, samtala med människor som i sin natur är främlingar
och skapa positiva känslor hos gästen genom ögonkontakt och leenden. Kritik har dock riktats
mot denna ansats av bland annat Bryman (2004) då den leder till att frontlinjepersonalens
verkliga känslor avtrubbas då de tvingas agera utefter rollmodeller som de inte kan identifiera
sig med. Även den icke-verbala kommunikationen menar Dix och Baird (1998) är av
betydande karaktär, där aspekter såsom ett vårdat utseende, välskött personlig hygien och
även en korrekt hållning signalerar professionalitet och bidrar till gästens uppfattning om
hotellet.
Feiertag (2006:10) opponerar sig dock delvis mot detta, han överensstämmer i att gästens
första möte med hotellpersonalen är avgörande för dennes uppfattning om hotellet men tar
diskussionen ett steg längre genom att hävda att personalens inställning till kundbemötandet
förändras över tiden. Han ställer sig retoriskt frågan:
“Have some managers and employees forgotten how important it is to make a favorable first
impression?”
Ovanstående diskussion visar de krav som ställs på frontlinjepersonal och den press de sätts
under. Wilson et al. (2008) menar att personalen hamnar i kläm då de hamnar i en
beroendeställning mot gästen vilket kommer ifrån grundtanken om att kunden alltid har rätt.
De utvecklar att personalen därmed förväntas vara hövlig gentemot gästerna, medan gästernas
respons kan skilja sig åt. Detta anser de skapar en stress hos personalen vilket kan leda till en
ansträngd arbetssituation.
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4.3.3 Personalens situation
Överlag så karaktäriseras turismbranschen av en brist på formellt erkänd professionalism,
detta menar bland annat Baum (1995) som hänvisar till en tidigare gjord studie av Sheldon
(1989). Utifrån ett flertal parametrar värderar han den övergripande professionalismen bland
ledningspersonal på specifika turistorter. Baum (1995) påpekar dock att professionalismen är
svår att generalisera då den kulturella och socioekonomiska kontexten, såväl som storleken på
företaget sannolikt har en inverkan på den grad av professionalism som turismrelaterade
företag drivs utefter. Han menar att turismbranschen till viss del upplevs oprofessionell vilket
dessutom får mer långtgående effekter då det blir svårare att rekrytera kompetent personal.
Författaren poängterar vidare att detta innebär att branschen brottas med en annan
problematik, nämligen den att frontlinjearbete inom denna industri tämligen ofta beskrivs vara
av en låg statusmässig karaktär och därmed av marginaliserad betydelse i samhället. Trots
detta, framhåller han, så förväntas personalen lägga stolthet i sitt arbete och tillhandahålla
gästerna en professionell servicenivå. Korczynski (2002) resonerar, baserat på undersökningar
utav Jones et al. (1997) och Shamir (1978) att hotellbranschen har två krav på sig, nämligen
flexibilitet och standardisering. Det handlar om att kunna bemöta den enskilda gästen på ett
situationsanpassat sätt, men i konkurrensen blir stordriftsfördelar genom standardisering av
verksamheten viktigt. Han påvisar att traditionellt sett handlar mycket av ledningens arbete
inom hotellbranschen om att hitta den ultimata balansen mellan dessa två krav, där
kundanpassningen ofta är det som får stå tillbaka vilket får en direkt inverkan på personalens
arbetssituation.
Gummesson (2008) utmålar fyra roller som frontlinjepersonalen har i sitt arbete. Han menar
att för det första så är det denna personalkategoris ansvar att hantera den kunden som för
tillfället betjänas, men samtidigt så blir den andra rollen att indirekt hantera de kunder som
exempelvis väntar på att bli betjänade. Den tredje rollen är att hålla kontakten med personal
som inte arbetar direkt mot kunden utan har en mer stödjande funktion för
frontlinjepersonalens arbete. Slutligen innebär den fjärde rollen att kontinuerligt interagera
med ledningspersonal för att dessa på ett optimalt sätt ska kunna fördela personal. I ett
hotellperspektiv så sammanfattas detta av Dix och Baird (1998) som menar att en
hotellreceptionist ska fungera som en spindel i nätet i ett hotells dagliga verksamhet där
kommunikation, som tidigare nämnt, med gäster och andra avdelningar är de främsta
sysselsättningarna. Gummesson (2008) utvecklar sitt tidigare resonemang om rollerna för
frontlinjepersonal och menar att personalen kan uppleva arbetssituationen som stressande
eftersom de förväntas sköta många olika arbetsuppgifter samtidigt som kunden kan orsaka
problem genom att vara för långsam eller fråga för mycket.
Kundinteraktionen bidrar även till en ytterligare potentiell problematik, menar Karatepe et al.
(2009). Författarna påvisar nämligen att förutom att tillfredställa kundernas behov, lösa
problem och uppnå kundtillfredsställelse så konfronteras ibland frontlinjepersonal med
aggression från kundernas sida. Yagil (2008) menar att otryggheten som skapas genom
verbala hot från kunder leder till en försämrad arbetsinsats, minskar tillfredställelsen med
arbetssituationen och ökar tankarna på att byta arbete. I en uppföljande studie utvecklar
Karatepe och Aleshinloye (2009) att frontlinjepersonal ofta är föremål för emotionell
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utmattning eftersom de tvingas agera på sätt som inte överensstämmer med deras verkliga
känslor och därmed döljer sina sanna jag. De understryker att detta skapar en psykologisk
påfrestning genom den arbetsrelaterade stress som medförs av att agera på ett sådant sätt.
Författarna påvisar att konsekvensen av detta är precis samma effekter som de Yagil (2008)
tar upp, men tillägger att minskat engagemang för företaget också är en följd av detta.
Gummesson (2008) delger ett exempel hur hotellkedjan Ritz-Carlton aktivt arbetar med att
påverka och förbättra arbetssituationen för sina anställda. Genom sitt credo ”We Are Ladies
and Gentlemen, Serving Ladies and Gentlemen” menar hotellkedjan att personalen och
gästerna är jämlikar som tillsammans skapar tjänsten, till skillnad mot det traditionella
synsättet att personalen är betjänter och gästerna deras härskare. Anledningen till att
tjänsteföretag i allt större utsträckning lägger vikt vid personalens arbetssituation är, enligt
Wilson et al. (2008), att nöjda anställda skapar nöjda kunder. Vissa forskare går även så långt
som att påstå att det är omöjligt att få nöjda kunder om inte personalen är nöjd. Lundberg et
al. (2009) instämmer i detta resonemang samt att gästens upplevelse är nära sammanlänkad
med personalens prestation. En framgångsrik organisation består därmed av personal som är
motiverad att utföra sitt arbete. I en empirisk studie som författarna genomfört gällande
säsongspersonal på en skidort i norra Sverige och vad som skapar arbetsmotivation hos dem
är resultaten varierande. För säsongspersonal som kommer från andra orter än destinationen
så är en faktor som lön mindre viktigt medan möjligheten att träffa nya människor betyder
mer. Tvärtom gällde för personal som sedan tidigare var boende på orten (Lundberg et al.
2009). Detta påvisar det faktum att det inte finns något enhetligt svar på vad som motiverar
människor i deras arbete, oavsett om de är säsongsanställda eller fast anställda.
Wilson et al. (2008) nämner begreppet empowerment som avgörande för personalens
motivation och trivsel på arbetsplatsen. Termen tillskrivs, av författarna, betydelsen att ge den
anställda viljan, kunskapen och befogenheten att fatta beslut gällande kunderna. Forskning
som de påvisar tydliggör att det finns positiva effekter i form utav en minskad arbetsrelaterad
stress, förbättrad arbetstillfredsställelse och inte minst förbättrad kundnöjdhet. Detta kommer
ifrån att personalen känner en tillfredställelse i relation till sitt arbete eftersom de ges ansvaret
att själva hantera situationer och ansvara för gästernas nöjdhet. Författarna anser att när
personalen känner att de gör ett meningsfullt arbete och har kontroll upplever de en högre
grad av arbetstillfredsställelse.
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4.4 Varumärket
Då betydelsen av varumärken vuxit fram och blivit näst intill en självklarhet samt att
företag arbetar mer och mer medvetet och strukturerat med att skapa en identitet kring sitt
varumärke blir det relevant att belysa varumärkets roll även i denna uppsats. För att
läsaren ska kunna förkovra sig i senare kapitel ger vi i detta avsnitt en djupgående
diskussion kring varumärken, identitet och image samt varumärkeskommunikation.
4.4.1 Definitionen av ett varumärke
Melin (1997) påpekar att den moderna formen av varumärke, såsom identifierare för företag
och dess produkter, växte fram först under 1800-talet men hade inte sitt stora genomslag
förrän under 1950- och 60-talen. Dagens marknader är fyllda med varumärken och under
1980-talet började varumärket uppmärksammas som konkurrensmedel, speciellt då forskning
visat att köpare fattar beslut baserat även på emotionella grunder, menar författaren. Han
förklarar vidare att i många komplicerade köpbeslut av produkter, exempelvis på grund av
kostnaden för köpet, är varumärkets påverkan viktig som utslagsgivare. Dessutom tydliggör
han vikten av att även tjänsteföretag uppmärksammar betydelsen av varumärket som
identifierare av företaget på marknaden. Detta är något som också uppmärksammas av Cai
och Hobson (2004) som i en artikel skildrar betydelsen av varumärken för hotell på dagens
marknad. Författarna menar att den enda konkurrensfördel som är hållbar på hotellmarknaden
är skapandet av ett varumärke med symboliska, emotionella och immateriella skillnader.
Dessa ska i sin tur skapa en personlig och minnesvärd upplevelse som medverkar till att
behålla kunder. Cai och Hobson (2004) återger att de essentiella byggstenarna för att skapa ett
varumärke för ett hotell inkluderar ett namn, en logga samt en slogan.
Innan vi fortsätter denna diskussion är det på sin plats att tydliggöra för läsaren vad ett
varumärke är. Definitionen av vad ett varumärke är har länge debatterats inom
forskningsvärlden och således har även olika paradigmer växt fram. Kapferer (2008)
beskriver två sådana; en kundorienterad med fokus på relationen mellan kunden och företaget
och värdet som framkommer ur denna och en annan som syftar till att förklara och mäta
varumärket i monetära värden. Den kundorienterade paradigmen förklarar värdet av ett
varumärke i hur väl det lyckas ta plats i konsumenters huvuden vilket i
marknadsföringstermer benämns brand awareness. Författaren fortsätter diskussionen med
antagandet om varumärken som en conditional asset, alltså varumärket som värdeskapare
enbart när det samverkar med andra tillgångar i ett företag såsom själva produkten eller
tjänsten som erbjuds.
Kapferer (2008:10) beskriver den allmänt vedertagna legala definitionen av varumärket som;
”a sign or set of signs certifying the origin of a product or service and differentiating it from
the competition”
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Post (2004) uttrycker att varumärket är vad konsumenterna tänker och känner när de hör ett
namn eller ser en skylt, en vara och/eller en plats där varor och tjänster tar plats. Grönroos
(2008) framställer att varumärkets värden i ett tjänsteperspektiv måste utgå från
kärnprocessen, vilken han beskriver som den huvudsakliga tjänsten som företaget levererar.
Vidare framkommer att tjänstekaraktären utesluter att enbart företaget kan skapa ett
varumärke och han framhåller här att varumärket samproduceras med kunder genom dess
medverkan i tjänsteskapandet. Vidare innebär detta även att kunden och företaget tillsammans
skapar de associationer av värde och kvalitet som företaget hoppas kunna knyta till
varumärket. Denna syn instämmer Kapferer (2008) i och påpekar att varumärket bör ses som
ett levande system uppgjort av en vara eller tjänst, dess namn och dess koncept. Utifrån detta
återkommer vi till den definition som tidigare presenterats och som är utgångspunkt för denna
uppsats.
“a set of mental associations, held by the consumer, which add to the perceived value of a
product or service.”
4.4.2 Ett varumärkes funktion
Baserat på ovanstående definition av ett varumärke kan det ha ett flertal olika funktioner för
de parter som är inblandade i relationen, här främst köparen och säljaren. Uggla (2003)
erbjuder oss en övergripande modell av vilka typer av varumärkesfunktioner som är
framträdande för just dessa två parter:

Figur 2. Varumärket från köparens och säljarens perspektiv. ( Uggla 2003)

Köparen
Uggla (2003) menar att det för köparens identifikation finns funktionella, emotionella och
direkt självuttryckande fördelar med varumärken. Att kunden kan identifiera varumärket
snabbt och enkelt medför en sänkning av de tidsmässiga och monetära kostnader som kopplas
till sök- och köpprocessen. Författaren påpekar vidare att identifikationen möjliggörs genom
en grundidé om enhetlighet och långsiktighet då varumärken måste behålla sin form och
kommunikation en längre period för att kunna bygga upp det här värdet. Detta skapar en
känsla av trygghet och varaktighet, som i sin tur bidrar till en positiv fördel för det igenkända
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varumärket. Vad det gäller ett varumärkes funktion inom status och prestige menar han det
kan kopplas samman med hur varumärket påverkar köparens självbild. Uggla (2003) menar
att vi väljer varumärke utifrån hur dess associationer kan bidra till skapandet av vår egen
självbild. Ju bättre anpassat ett varumärke är till dess målsegment, desto starkare får det anses
vara som konkurrensmedel betonar författaren. Den sista framträdande funktionen för köparen
är varumärkets funktion som kvalitetsgaranti. Uggla (2003) påpekar att denna dimension är
tätt sammankopplad med det som Aaker (1996) benämner upplevd kvalitet. Även om ett
företag anser att deras produkter håller en hög kvalitetsnivå är det kunden som avgör
kvaliteten i sin upplevelse med varan eller tjänsten. Genom att varumärket upplevs som en
givare av konstant kvalitet menar Uggla (2003) att den fungerar som riskreducerare.
Värdet för en konsument kan sammanfattas med Grönroos (2008) tolkning av vad ett
varumärkes värde är; kundens upplevelse av hur värdefull en viss vara eller tjänst är för
kunden i jämförelse med andra liknande varor och tjänster. Detta innebär enligt Melin (1997)
att kunder är villiga att omsätta större kostnader, om det så har att göra med pengar eller tid,
för att köpa just det varumärket. Grönroos (2008) skriver vidare att ju starkare värde, desto
mer troligt är det att kunden kommer hålla sig lojal till det varumärket över tiden vilket hör
samman med varumärkets funktion som identifierare.
Säljaren
Varumärkets funktioner för en säljare särskiljer sig inte nämnvärt från funktionerna för en
köpare, utifrån Ugglas (2003) modell. Basen finns fortfarande i varumärkets förmåga att
utmärka och särskilja en produkt från en annan. Han skriver att varumärket som
differentierare är en utgångspunkt för företaget då detta medför en möjlighet att sätta sina
egna priser och att skapa en egen varumärkesidentitet. Författaren menar att aspekter såsom
företagssymbolen, produkten, varumärkets personlighet och organisationen bakom används
för att differentiera ett varumärke från ett annat. Cai och Hobson (2004) har som åsikt att
tidigare differentieringsstrategier anammade av hotell i branschen ofta varit kortlivade och
resulterat i högre kostnader då andra hotell snabbt kopierat dem. Författarna menar att dessa
tidigare strategier bestått av kostnadsfokusering genom att skapa kostnadsfördelar,
prisfokuserade genom att variera priserna eller produktfokuserade där nya eller annorlunda
delar tas med i erbjudandet. Den sista traditionella differentieringsstrategin som nämns av
författarna är marknadssegmentering. Cai och Hobson (2004) föreslår en femte strategi som
de menar är mest hållbar, nämligen att skapa ett varumärke som kunderna bygger emotionella
band till. Den andra dimensionen, identifikation, i Ugglas (2003) modell anger företaget som
en förenklare av återköp och skapandet av lojalitet. Detta menar författaren skapar en mer
kostnadseffektiv marknadsföring eftersom kunden inte alltid behöver påminnas på nytt. Den
sista framträdande funktionen för säljaren menar författaren är dess koherens i form av
överensstämmande budskap av alla produkter som bär det specifika varumärket. Denna
dimension medför en klar positionering som bidrar till en förenklad segmentering och en
förtroendefull relation till konsumenterna.
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När det kommer till varumärkesvärdet för ett företag talas det om varumärkeskapitalet, eller
det som Aaker (1996) kallar för brand equity vilket han definierar som;
”… is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name and symbols that adds to (or
substracts from) the value provided by a product or service to a firm and/or that firm’s
customers”
Aaker 1996:7,8
Varumärkets värdekapital skapas alltså ur det som överstiger det funktionella och emotionella
värde som användandet av varan eller tjänsten ensamt erbjuder. Melin (1997) menar att det är
detta värde som skapar de immateriella finansiella tillgångarna som ett varumärke kan utgöra
för ett företag. Han menar också att det skapar de främsta konkurrensfördelarna med att ha ett
starkt varumärke. Tillgångarna och riskerna som utgör positiva och negativa värden delar
Aaker (1996) upp i fyra kategorier; brand name awareness, brand loyalty, perceived quality
och brand associations vilket författaren kompletterar med en femte kallad other propriety
brand assets och som består av varumärkets legala värde. Melin (1997) påpekar att de olika
tillgångarna och riskerna samverkar till att skapa värde för konsumenten och att det är när
värde uppnås för konsumenten som värdet spiller över för företaget.
Aaker (1996) förklarar ingående hur modellens fyra kategorier samordnar värdeskapandet för
ett varumärke. Kategorin brand awareness syftar till hur väl varumärket är representerat i
konsumentens huvud och kan mätas i vilken plats i ordningen av varumärken som ett specifikt
innehar. Brand awareness skapas bland annat ur tidigare kontakt med varumärket och kan
därefter nå olika nivåer av medvetenhet. Cai och Hobson (2004) förklarar denna dimension
utifrån två nivåer; brand recognition och brand recall. Brand recognition menar författarna
handlar om kundens förmåga att känna igen ett varumärke som de tidigare sett. Brand recall
handlar mer specifikt om hur väl kunden kan återkalla ett specifikt varumärke inom en viss
produktkategori, exempelvis Scandic, om attribut kopplade till hotell nämns. Författarna
sammanfattar sin diskussion med att betona hur de större hotellkedjorna ofta är fördelaktiga i
denna del på grund av sin storlek och därmed ofta större budget för annonsering. Detta
uttalande kan i viss mån bekräftas av Kapferer (2008) som påpekar att just brand awareness är
en viktig värdeskapande punkt då varumärket anses starkare ju högre upp på en persons
medvetandeskala det återfinns. Perceived quality syftar enligt Aaker (1996) på den kvalitet
som konsumenten associerar med varumärket. Aaker (1996) menar att förväntad kvalitet ofta
ligger i centrum när en konsument avgör om denna ska köpa en produkt eller inte. Han
poängterar att om kvaliteten anses som god så sprider det en positiv känsla över alla aspekter
av produkten och därmed skapas en stark konkurrensfördel. Vidare menar författaren att ju
högre kvalitet som varumärket anses inneha, desto troligare är det att kunderna kommer välja
en produkt från den tillverkaren eller leverantören.
Aaker (1996) förklarar brand loyalty som konsumentens vilja till att hålla fast vid ett specifikt
varumärke. Melin (1997) menar att denna punkt främst utvecklas då varumärket medverkar
till att skapa ett värde för konsumenten och att detta resulterar i lojalitet mot företaget. Aaker
(1996) förklarar detta värde i att bidra till exempelvis lägre marknadsföringskostnader samt
som en barriär för konkurrenter att ta sig in på marknaden företaget är verksam på. Slutligen
förklarar författaren brand associations som de antaganden konsumenterna gör baserade på
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varumärkets identitet. Cai och Hobson (2004) påpekar att detta överförs till varumärkets
image och att en stark varumärkesimage är samma som den samlade summan av starka och
konsekventa varumärkesassociationer. Begreppet identitet har redan nämnts ett flertal gånger i
detta teoriavsnitt och kommer att vidareutvecklas då det har en betydande roll för relationen
mellan personal och varumärkets kommunikation.
4.4.3 Varumärkets identitet och image
Företag strävar, enligt Aaker (1996) och Kapferer (2008), efter att skapa ett långtgående,
strategiskt och relationsskapande varumärke. Ett starkt, långtgående varumärke medför en
konstant image av företaget och deras produkter vilket i sin tur medför en stark position på
marknaden för företaget menar Aaker (1996). För att klara denna process är det viktigt att
varumärket har en klar plattform att växa ur för att på så sätt kunna överkomma den
konkurrens som återfinns på dagens marknad. Denna plattform menar författaren består av
varumärkets identitet och företagets förmåga att kommunicera denna identitet till kunderna så
att de kan skapa sig en image av företaget och dess varumärke. Begreppen image och identitet
är nära besläktade och används ibland för samma princip menar Melin (1997). Dock påpekar
författaren att det finns en grundläggande skillnad mellan dem och förklarar identiteten som
det varumärkesinnehavaren vill att märkesprodukten ska stå för medan image är hur
konsumenten uppfattar produkten. Vidare definierar han varumärkesidentitet mer precist som:
”…vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt.”
Melin 1997: 134
Image är vidare lika betydande som identiteten då det, som vi skrev ovan, är konsumenters
uppfattning om ett visst varumärke som kan skapa lojalitet. Detta leder i längden till ett ökat
värde och fördelar för företaget som varumärket tillhör (Melin 1997). Grönroos (2008)
förklarar att varumärkets image skapas ur varumärkesprocessen, alltså den uppbyggande
interaktion som sker mellan kunden och företaget. Att skapa ett varumärke och därmed en
image innefattar många aspekter som måste beaktas. För att tydliggöra detta har Brodie et al.
(2006) utvecklat nedanstående modell som beskriver förhållandet mellan varumärke,
relationsbyggande och värde hos tjänster. Grönroos (2008) beskriver att den högra sidan av
denna utvecklade modell visar hur ett företag genom planerade marknadsaktiviteter ger
externa löften om varumärket som skapar en medvetenhet hos kunder och intressenter. Han
menar att basen i triangeln visar hur företaget måste arbeta med interna åtgärder, en så kallad
intern varumärkesprocess, för att säkerställa att de externa löftena uppfylls. Författaren
betonar att de värderingar som varumärket kommunicerar externt måste stämma överens med
företagets och personalens värderingar vilket därmed framkallar ett behov av intern
marknadsföring. Dessutom framkommer att den interaktion som sker mellan personal och
kunder samt personalens beteende måste bidra till de löften som ges i varumärkesprocessen.
Detta anser författaren leder till ett gemensamt skapande av mening och erfarenheter hos
personalen och kunderna. Samspelar dessa tre delar utvecklar Grönroos (2008) att en positiv
varumärkesimage sannolikt kommer att växa fram hos kunderna. Uppstår det däremot
motsägelser mellan delarna skapas en image som skiljer sig ifrån den image som företaget
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utvecklat och vill framhäva, därför måste samtliga delar noggrant planeras och integreras
avslutar författaren.

Figur 3. Triangelmodell: Varumärke, relation och värde hos tjänster. (Grönroos 2008)

Om och när det skapas en image ur denna interaktion beror helt och hållet på kunden och
Grönroos (2008) menar att företaget endast kan ange de ramar som varumärkesutvecklingen i
kundens huvud sker utifrån. Ramarna består av en fysisk produkt, en serviceprocess och
annan stödjande kommunikation. Cai och Hobson (2004) återger att det för hotell kan handla
om de materiella attributen i hotellets landskap, emotionella fördelar som fås genom att bo på
det specifika hotellet samt skapade attityder som hänger samman med upplevelsen som
hotellvistelsen ger. Den punkt som främst betonas, är att om marknadsföraren lyckas skapa de
rätta ramarna så kommer en varumärkesimage som överensstämmer med företagets avsedda
varumärkesidentitet utvecklas (Grönroos 2008). Vad det gäller varumärket som
positioneringsverktyg, menandes varumärke som medel att nå den plats i konsumenternas
medvetanden som företaget eftersträvar, skriver Kapferer (2005) att identiteten är källan till
positioneringen för existerande varumärken.
Aakers (1996) teori kan vara ett användbart verktyg för att klargöra ett varumärkes identitet
både för varor och för tjänster och används ofta i uppbyggandet och klargörandet av ett
varumärke för det egna företaget. De fyra perspektiven att beakta menar författaren är
följande:





The brand as product
The brand as organization
The brand as person
The brand as symbol
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The brand as product är det perspektiv som traditionellt används för att skapa
produktrelaterade identitetsattribut. Aaker (1996) menar att det återfinns sex olika facetter av
perspektivet och att alla bör övervägas i kartläggandet av ett varumärkes identitet. Normalt
anses produktklassen vara nära associerad med kärnvärdena som varumärket ska skapa för
kunden, något som förenklar prioriteringen av associationer som företaget vill att produkten
ska ha. Författaren menar att produktrelaterade attribut skapas av de funktionella och
emotionella fördelarna som köpet av produkten och användandet av densamma ger. Ofta
skapas värdet av att produkten erbjuder något över konkurrenterna eller en bättre upplevd
kvalitet. Kvalitet och upplevt värde är ett av de viktigare produktrelaterade attributen menar
han och påpekar att upplevd kvalitet kan skapa inträdeskraven för en marknad. Associationer
kan skapas utifrån användningsområdet för produkten och vilka som använder den, om det är
en friluftsmänniska som använder produkten på semestern eller liknande. Den sista aspekten
som Aaker (1996) nämner i samband med varumärket som produkt är de associationer som
kan göras med dess länkning till ett land eller region med historia eller kulturellt värde.
The brand as organization syftar till att koppla varumärket till själva företagets karaktärsdrag
snarare än dess produkterbjudande. Dessa drag inkluderar enligt Aaker (1996) innovation,
kvalitetsfokus, miljöhänsyn och skapas av personerna, kulturen, värderingarna och visionerna
inom företaget. En viktig punkt gällande de organisatoriska attributen är att de liksom brand
as person och brand as symbol är svårare för konkurrenter att kopiera. The brand as person
handlar om de personlighetsdrag som varumärket kan sägas anamma såsom kompetent,
imponerande, rolig, aktiv, ha humor, formell, ungdomlig eller erfaren. Han påpekar att
varumärkets personlighetsassociationer skapar självuttryckande (self expressive) fördelar för
kunderna som på ett högre plan kan associera sig själv med produkten och företaget. Detta
medför enligt författaren att företagen lättare kan skapa relationer med kunderna och med det
höja graden av lojalitet till företaget. The brand as symbol handlar om det som materiellt
används för att identifiera ett företags varumärke eller varumärken, exempelvis en logga eller
en viss stilistik i företagets material. Vidare anser han att symboler blir mer värdefulla om
företaget lyckas koppla någon typ av metafor till som uttrycker en funktionell eller emotionell
fördel.
Baserat på dessa fyra perspektiv utvecklar Aaker (1996) sin teori vidare med att klargöra att
varumärken innehåller både en core identity och en extended identity. Kärnidentiteten, the
core identity, representerar enligt författaren de tidslösa dragen av varumärket och de
associationer som är konstant kopplade till varumärket var det än marknadsförs. Dessa utgörs
av det som författaren kallar för varumärkets själ, dess anledning att existera och menar att det
bör inkludera de attribut som gör varumärket unikt och värdefullt. Den utökade identiteten,
the extended identity, innehåller de element som skapar en helhet för varumärket och de
meddelanden det sänder ut för att skapa en kundbaserad image. Aakers (1996)
varumärkesidentitetsmodell avslutas med en förklaring av hur varumärket kommuniceras till
kunder genom en värdeproposition. Denna proposition innehåller ett budskap om de
funktionella, emotionella och självförverkligande fördelar som ett varumärke kan medföra för
en kund. Varumärkeskommunikation är i sig en komplex process och förklaras därför djupare
i stycket här nedan.
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4.4.4 Varumärkeskommunikation
Cai och Hobson (2004) påpekar att i arbetet med att skapa varumärken för hotell så ligger ett
stort värde i att bygga starka och positiva relationer mellan hotellet och dess varumärke samt
kunden i form av de gäster som hotellet har. Författarna menar att det fundamentala i denna
process är att varumärket kommuniceras både vertikalt och horisontellt inom och utanför
organisationen. Detta kan illustreras med hjälp av say – do – confirm modellen utvecklad av
Duncan och Moriarty (1997) och anpassad av Cai och Hobson (2004) för att vara applicerbar
på hotellbranschen. Författarna betonar vikten av att denna kommunikation måste vara
integrerad och konstant förhålla sig till varumärkets identitet och målsegment för att skapa
den image och position som företaget eftersträvar.

Figur 4. The brand message structure. ( Duncan & Moriarty 1997)

Say it syftar på den kommunikation som sker planerat genom de traditionella
marknadsföringskanalerna; annonsering, säljfrämjande åtgärder, personlig försäljning,
pressmeddelanden, event och sponsorskap. I detta meddelande ger hotellen sina
varumärkeslöften, alltså vad de lovar att deras produkt medför, och skapar på så sätt brand
awareness och de referensramarna kunderna skapar en image från. Om denna kommunikation
lyckas menar Cai och Hobson (2004) att varumärket får en stark position bland kunderna när
det gäller deras rationella beslutsgrunder.
Do it innebär enligt Cai och Hobson (2004) att i verkligheten också leverera vad det
ursprungliga löftet säger och vad kunderna därefter kommer förvänta sig att få. Denna del av
kommunikationen är inget som kan förmedlas av hotellet utan är något som kunderna
upplever i sin kontakt med det specifika hotellet och dess olika kontaktpunkter. Grönroos
(2008) återger ett flertal olika kontaktpunkter som återkommer för serviceföretag och dessa
inkluderar den tidigare nämna traditionella reklamen, lokaler och inredning hos
serviceleverantören samt personalen. I do it-fasen är det speciellt de två sistnämnda,
personalen och lokalen, som är aktuella för att skapa bestående intryck, hävdar Cai och
Hobson (2004). Dessa kompletterar författarna med priset och distributionskanalerna som
viktiga komponenter i tjänsteprocessen. Användandet av ett hotells lokaler som bekräftare
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sker genom standard och inredning på rummen, receptionsområdet, matsalar och andra
faciliteter såsom spa och träningsrum. Priset kan användas som en indikator på kvaliteten av
kunderna menar författarna och påpekar att hotell som ofta erbjuder rabatter inte har lika
mycket andra resurser att påtala i sin varumärkeskommunikation. Meddelandet som
kommuniceras påverkas också av företagets leverantörer på det sätt att de fungerar som
kommunikatörer på ett omedvetet plan. Hotells val av samarbetspartners, exempelvis
hyrbilsföretag eller resebyråer, påverkar också den image som kunderna i slutändan får av
hotellet i helhet menar författarna.
Confirm it anger Cai och Hobson (2004) syftar till att varumärkesbudskapet som redan
kommunicerats genom de ovan nämnda kanalerna också bekräftas senare genom exempelvis
word of mouth (WOM), reportage och artiklar i media såsom hotellrecensioner, branschfolks
kommentarer och andra oplanerade källor. Även om det är på gränsen till omöjligt att
kontrollera hur dessa meddelanden ser ut är det enligt Cai och Hobson (2004) viktigt att hotell
ändå försöker kontrollera dem. Genom att integrera medierelationer och skapa så kallade
åtgärdsprogram (contingency plans) för att direkt kunna hantera de problem som kan uppstå.
En annan viktig del menar författarna handlar om ledningens hanterande av personalen så att
rykten, skvaller och illvilligt prat hålls borta från kunderna då sådant ofta uppfattas som
trovärdigt. Genom att använda sig av intern marknadsföring och ta relationen med sina
anställda på allvar anser författarna att negativt beteende kan hållas till ett minimum.
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4.5 Personalen som varumärkesbärare
Då vi har redogjort för personalen och varumärkets betydelse och roll inom hotellsektorn
så avser vi att under detta avsnitt fortsätta den ovan påbörjade diskussionen kring
relationen mellan personal och varumärke. I detta avsnitt går vi mer specifikt in på
personalens betydelse för varumärket och vice versa.

Cai och Hobson (2004) påpekar att personlig interaktion är den form av
varumärkeskommunikation som är mest övertalande för kunderna. Detta faktum, menar de,
innebär att det för hotell är mycket viktigt att hantera den personliga interaktionen. Vidare
anser de att en annan faktor som gör denna interaktion viktig för hotell är att
kommunikationen främst sker horisontellt, alltså med många kontaktpunkter istället för enbart
en, under en gästs hela besök. Författarna fortsätter med att understryka att hotellen aktivt
måste arbeta med att sälja in visionen, missionen och identiteten till de anställda i hela
företaget för att skapa en övergripande samstämmighet i organisationen. De påpekar att
genom ett aktivt arbete med personalrelationerna kan ett hotell behålla den viktiga
varumärkesidentiteten och på det sättet fastställa ramarna som kunden använder för att skapa
en image av företaget. Gummesson (2008) går så långt som att beskriva frontlinjepersonalen
som part-time marketers, alltså marknadsförare på deltid, som inte är anställda för att arbeta
med marknadsföringsfrågor men som ändå får den rollen. Anledningen till detta menar han
ligger i det faktum att de har kontakt med kunderna och därmed påverkar deras uppfattning
om företaget. Detta överensstämmer med Wilson et als. (2008) åsikt att frontlinjepersonalen
har en marknadsförande funktion. De understryker dock även att det är frontlinjepersonalen
som tillhandahåller tjänsten, de som är organisationen och slutligen även varumärket.
Författarna anser att de anställda förkroppsligar varumärket och dess värderingar och fungerar
som levande reklamtavlor där deras beteende har en direkt påverkan på människors
uppfattning om företaget. Detta kan sammanfattas under det som beskrivits ovan, vilket
innefattar all marknadsföring som sker utanför marknadsavdelningen på ett företag. I ett
tjänsteföretag så beskriver de den interaktiva marknadsföringen som kärnan i konkurrensen,
det är i denna typ av marknadsföring som företag kan särskilja och positionera sig gentemot
konkurrenterna.
King och Grace (2005) betonar vikten av att personalens beteende hålls på en konstant nivå
vilket innebär att personalen behöver vara medvetna om rätt beteende i alla typer av
situationer. I en undersökning som författarna genomfört med ledningen för ett större
serviceföretag kom de fram till att det främst är åtta aspekter av personalhantering som är
viktiga för att säkerställa en positiv varumärkeskommunikation:
Med principen kontroll syftar författarna på att kunna reglera de anställdas beteende för att
säkerställa ett konstant sådant, något som undersökningen klart visade behövdes. Detta främst
genom
de
system
och
processer
som
säkerställer
den
fastställda
varumärkeskommunikationen. Undersökningen visade också att systemen och processerna
ansågs utgöra grunden (the foundation) på vilken alla de andra aspekterna vilade. Intern
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marknadsföring ses som ett viktigt styrmedel för att uppmuntra rätt beteende. Ledningens roll
betonar vikten av ett aktivt arbete i att säkerställa att rätt beteende överförs till personalen.
Detta menar King och Grace (2005) främst görs genom mentorskap, stöd och uppmuntran.
Vidare påpekar författarna att företaget måste kunna erbjuda de anställda nödvändig riktning
(direction) genom att klargöra deras roll och ramar att agera utefter. Samtidigt måste
personalen få ta del av information om kunderna. Att få de anställdas nöjda med sina roller
(employee satisfaction) skapar i längden nöjda kunder menar författarna. Vidare behöver
dessa roller olika typer av förbättrare (enhancers) bestående av exempelvis kunskapen om
kunderna för att de anställda ska vara säkra på att de verkligen utgör den viktiga länken
företaget menar att de är. Den sista aspekten som betonas av författarna är vad de kallar för
element of control och är i grunden en annan benämning av konceptet empowerment. Kings
och Graces (2005) undersökning visar att de intervjuade på ledningspositioner ogärna
använder uttrycket empowerment då det innebär att organisationen lämnas med begränsad
kontroll över hur de anställda beter sig och hur de kommunicerar varumärket.
Undersökningen visade även att ledningen föredrog att behålla en semikontrollerad nivå,
något som i praktiken gav de anställda rätt att handla fritt inom vissa bestämda ramar. Detta
tror författarna beror på svårigheterna i att klargöra gränserna för konceptet empowerment.
Mangold och Miles (2007) återger ett flertal punkter som företag bör överväga för att skapa
starka och konstanta varumärken. Detta inkluderar följande råd, något som vi anser
sammanfattar den ovanstående diskussionen;
”Weave the desired brand image into all internal and external message systems. It is only
when the mission, vision and desired brand image are clearly defined and continuously
reinforced that employees will be able to consistently reflect the desired brand image to
others.”
Mangold & Miles 2007:432
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5. Empirisk och Teoretisk Analys
I detta analyskapitel förbinds det empiriskt insamlade materialet med den teoretiska
referensramen. För fullständiga redogörelser av intervjuerna hänvisas till bilaga 2.
Inledningsvis presenteras respondenterna, vilka i fortsättningen kommer att benämnas med
efternamn. Samtliga befinner sig i en ledningsposition och har en gedigen bakgrund inom
hotellbranschen varför deras åsikter och tankar är av intresse. Analysen behandlar
ämnesområdena: Varumärkets roll, Personal som varumärkeskommunikatörer, personalens
kommunikationsramar samt säsongspåverkan.
 Charlotta Casserdahl är hotellchef på Scandic Swania i Trollhättan, en position hon
haft i fem år. Innan dess var hon receptionschef och före detta var hon extraanställd
receptionist medan hon studera. Hon har en examen i ekonomi och engelska och har
bland annat arbetat som lärare tidigare. Hennes arbetsuppgift är att ansvara för driften
utav hotellet och rapporterar direkt till hotelldirektören.
 Henrik Jönne är hotellchef på Hotel Skansen i Båstad, där han arbetat de senaste nio
åren. Redan som 13-åring fick han sitt första extrajobb, som piccolo, inom branschen .
Endast med avbrott för värnplikt och studier så har han befunnit sig inom hotell- och
restaurangbranschen sedan dess och har jobbat med främst försäljning och marknad
innan han tillträdde tjänsten som hotellchef. Primär arbetsuppgift är att ansvara för den
dagliga driften av all verksamhet i hotellets regi.
 Anita Nordling Ohlsén är hotellchef på Ekerum Golf & Resort och har arbetat där
sedan 1991. Hon har arbetat med allt ifrån en presentshop till reception, bokning och
konferens innan hon fick ett helhetsansvar för verksamheten. Hon har även en
säljarbakgrund innan hon började i hotellbranschen. Hennes huvudsakliga
arbetsuppgift är att ha det övergripande ansvaret för hotellverksamheten.
 Thomas Petersson är driftchef på Strand Borgholm, där han nyligen påbörjat sin
tjänst. Han har jobbat i branschen sedan 1983, men har ingen branschrelaterad
utbildning. Tidigare tjänster har varit som VD och hotellchef på Ronneby Brunn samt
ett hotell beläget i centrala Köpenhamn. Hans främsta arbetsuppgift är, förutom driften
av hotellet, att arbeta med kostnadseffektivisering av verksamheten.
 Fredrik Solheim är marknads- och försäljningschef på Hotell Tylösand, där han jobbat
i ungefär fyra och ett halvt år. Han har funnits inom branschen sedan 1993 och har
jobbat renodlat med marknad och försäljning. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att
koordinera marknads- och försäljningsavdelningen på hotellet, tillse att
försäljningsbudgeten uppnås samt sköta kontakten med nyckelkunder.
 Jessica Vialleton är hotellchef på Hotell Eggers i centrala Göteborg, där hon började
1991. Hon blev anställd som receptionist, blev receptionschef för att sedan gå vidare
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till att arbeta med försäljning innan hon för cirka ett och ett halvt år sedan tillträdde
som hotellchef. Hon har en tvåårig turismutbildning på högskolenivå.
Arbetsuppgifterna består att i att ansvara för den dagliga driften av hotellet.
 Karin Åkerman är marknadschef på Stenungsbaden Yacht Club och har varit där
under två sejourer, första gången i början på 1990-talet och andra gången från 2004
och framåt. Hon har en marknadsföringsutbildning från Handelshögskolan i Göteborg
och branscherfarenhet från olika hotell. Hennes huvuduppgifter är marknadsföring och
varumärkesrelaterat arbete samt sköter den interna kommunikationen inom hotellet.

5.1 Varumärkets roll på hotellmarknaden
5.1.1 Varumärkets betydelse
Varumärket har en oerhört viktig roll på dagens hotellmarknad menar Solheim och betonar
detta tillsammans med en större del av intervjupersonerna som ”A och O”. Petersson
beskriver hotellmarknaden som allt mer lik när det kommer till de ”hårdvarumässiga” delarna
av ett hotell, såsom själva anläggningen, inredningen och dess olika delar i form av
exempelvis SPA och konferensutrymmen. Detta instämmer Casserdahl i och påpekar att allt
fler hotell kopierar koncept från varandra, något som kräver att hotellen jobbar med att sticka
ut och jobba aktivt med värden som företagen vet att gästen vill ha. Hon menar på att det inte
bara är de grundläggande sakerna som räknas utan att allt runtom, såsom bra service, spelar
allt större roll. Detta tror hon beror på medvetenheten hos kunderna om vad de kan få för
pengarna och med det de allt högre kraven på servicenivå. Melins (1997) tankar om att
tjänsteföretag måste uppmärksamma betydelsen av varumärket som differentierare
återkommer därmed även i respondenternas åsikter. Petersson påpekar att detta medfört att
varumärket numera är allt mer strategiskt viktigt. Han framhåller också att det på grund av de
allt fler kommunikationskanalerna, såsom Internet och tv-reklam medfört att varumärken har
en större genomslagskraft på allmänheten och att ett igenkänt varumärke oftast är det som
fäller avgörandet hos kunderna. Nordling Ohlsén instämmer i detta resonemang och
exemplifierar det med att hon själv som kund drar sig mot de varumärken som hon känner
igen. Tanken om att varumärket är allt mer strategiskt viktigt är något som speglas i
resonemanget av Cai och Hobson (2004). Författarna menar att det idag är viktigt att skapa ett
starkt varumärke då de tidigare strategierna om differentiering inte har samma verkan på
dagens marknader.
Solheim utvecklar resonemanget kring varumärkets betydelse med att påpeka att det nu under
den ekonomiska krisen är de hotell som har det starkaste varumärket, en gedigen plattform att
utveckla det från, en genomtänkt affärsidé och en stark ledningsgrupp som klarar sig bäst.
Alla dessa delar menar han i slutändan relaterar till varumärket och hotellens förmåga att våga
blicka framåt och utveckla koncepten. Han konstaterar följande:
”Varumärket är A och O, det märks tydligast när det blåser motvind. I medvind kan man
egentligen ha vilket varumärke som helst, nu däremot så sållas de svaga ut”.
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När det kommer till vilka typer av varumärken som återfinns på hotellmarknaden kan det
enligt intervjupersonerna urskiljas några olika typer. Främst handlar det om hotell i privat ägo
och hotell som tillhör större kedjor menar Vialleton. Hon jobbar själv dels med ett eget
varumärke, Hotell Eggers, och ett som tillhör en större marknadsföringsorganisation, Best
Western. Best Western är en medlemsorganisation som hotellen får betala för att vara med i
samtidigt som de styrs av krav på hur medlemshotellen ska se ut. Den största fördelen med att
tillhöra Best Western menar Vialleton är att det är så pass världsomspännande, att de finns
överallt och att de syns eftersom folk känner till kedjan Best Western. Som nämnts i
branschbeskrivningen så inverkar globaliseringen på hur hotell organiserar sig där trenden går
mot att hotell i allt större utsträckning ansluter sig till internationella kedjor. Utifrån Vialletons
beskrivning går denna trend att återfinna även i den svenska hotellbranschen. Vialleton menar
att kedjetillhörigheten hjälper kunderna till hotellet eftersom kunder väljer det som de är vana
vid.
Även Casserdahl återger erfarenheter berörande att jobba med varumärken som tillhör större
kedjor. Casserdahl med erfarenhet från Scandic anser att det återfinns klara fördelar med att
tillhöra en stark kedja då detta innebär tillhörighet till ett framgångsrikt varumärke. Vialleton
framhåller att bland nackdelarna att tillhöra en större kedja är att det kan bli för toppstyrt,
något som Casserdahls observation om att det centralstyrda varumärket kan orsaka problem
med att nischa sig i mindre orter stämmer väl överens med. Både Vialleton och Casserdahls
resonemang gällande fördelarna med att tillhöra ett kedjevarumärke ligger nära Ugglas (2003)
resonemang om varumärkets identifierande funktion för köparen. Författaren menar att om
köparen känner igen varumärket förkortas köpprocessen, något som Vialleton påpekar sker
med Best Western-tillhörigheten.
Jönne uttrycker en annan åsikt gällande varumärkets roll på hotellmarknaden. Han menar att
det inte bara är varumärket kopplat till hotellet som är avgörande utan utvecklar det till att det
ligger stort värde i platsen hotellet ligger på. Inom turism pratas det mycket om
destinationsmarknadsföring och principen om collaborative marketing (Fyall & Garrod
2005). Konceptet, menar författarna, går ut på att turismföretag tjänar mer på att
sammarknadsföra sig inom en viss destination för att få en större genomslagskraft. De
poängterar att det är först när turisten befinner sig på destinationen börjar konkurrensen
mellan de enskilda företagen. En överblick över intervjupersonernas arbetsplatser avslöjar att
större delen av hotellen är kopplade till ortsnamnet de är belägna på, något som tyder på att
Fyall och Garrods (2005) resonemang även är betydelsefullt för den svenska
hotellmarknaden. Även en närhet syns till Nordling Ohlséns resonemang kring
sammarknadsföring, hon utvecklar att Ekerum Golf & Resort tillsammans med olika
turismaktörer inom regionen Öland/Glasriket tillhandahåller paketupplevelser.
När det kommer till vad ett varumärke mer specifikt har för funktion på hotellmarknaden
menar Vialleton att varumärket symboliserar en viss standard och en viss känsla. Hon
understryker att om ett varumärke verkligen lyckats bra så är det en känsla som skapats.
Vidare menar hon att det är något som kanske ligger mer i tidens anda än vad det gjorde förr.
Solheim är liksom Vialleton inne på att det är just känslor som ett varumärke ska kunna
förmedla. Solheim anser att för hotellbranschen är det framför allt trygghet, säkerhet och
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kvalitet. Han fortsätter resonemanget med att påpeka att det finns drygt 1000 verksamheter i
Sverige som jobbar med hotell, konferens och rekreation. Eftersom alla har sina styrkor och
fördelar så är frågan vad som får en gäst att välja ett hotell framför ett annat. Solheim menar
att svaret på det är just trygghet, säkerhet och kvalitet som gäster uppskattar och värdesätter
hos ett varumärke. Det syns en tydlig koppling mellan respondenternas tankegångar och Cai
och Hobsons (2004) åsikter gällande vad ett strategiskt starkt varumärke inom hotellsektorn
ska stå för. Författarna på pekar att varumärket ska skapa en personlig och minnesvärd
upplevelse, något som respondenterna instämmer i. Solheim påpekar vidare att de tidigare
nämnda känslorna kan kompletteras med andra aspekter, såsom mångfald eller av Casserdahl
nämnda miljöhänsyn, men att känslan av trygghet, säkerhet och kvalitet är de viktigaste.
Dessa återkommer också i positiv feedback som fås utav gästerna i att de upplever sig få en
hög kvalitet på sin upplevelse och de känner sig trygga och lugna. Solheim menar att det
ligger i människans natur att eftersöka den här tryggheten. Detta resonemang ligger tydligt
nära de av Uggla (2003) identifierade funktionerna för ett varumärke för köparens del.
Författaren tydliggör att köpare eftersöker en trygghet genom att leta efter varumärken som
kan lämna en kvalitetsgaranti. De av Solheim och Vialleton nämnda funktionerna går in under
denna klassifikation och bekräftar därmed Ugglas resonemang.
Ugglas (2003) beskrivna funktioner för köparen bekräftas även av Åkermans och Peterssons
iakttagelser. Åkerman menar att ett starkt varumärke innebär ett förtroende hos kunderna och
på så vis även återkommande kunder. Petersson anser att det viktigaste ett varumärke ska
förmedla till sina kunder är kvalitet, något som han menar är starkt kopplat till det ryktet som
hotellet har lyckats bygga om sig själv. Båda beskrivna funktionerna är tätt sammanlänkande
med den identifierande funktionen för säljaren som förenklare för återköp och skapandet av
lojalitet. Gällande skapandet av värde för företaget finner Åkermans och Peterssons
resonemang gehör hos det som Aaker (1996) benämner för brand loyalty. Genom att skapa sig
ett välkänt varumärke och med det lojala kunder kan exempelvis marknadsföringskostnader
sänkas. De nämnda funktionerna skapar också värde för hotellen genom det som Aaker (1996)
beskriver som perceived quality. Författaren betonar att ju högre kvalitet en produkts
varumärke anses ha, desto större är sannolikheten att kunden väljer det varumärket framför
något annat. Detta bekräftas av Peterssons ovanstående resonemang angående ryktets
betydelse för hotell.
5.1.2 Ett varumärkes identitet
Varumärkets identitet kan i mångt och mycket likställas med varumärkets utvecklingsgrund.
Det är från denna plattform som ramarna för inredning, personalens sätt att agera och den
externa marknadskommunikationen ska härstamma enligt Aaker (1996). Petersson gör i
samband med detta ämne skillnad på användning av redskap beroende på om ett hotell vill
förmedla eller bygga ett varumärke. I byggandet av varumärket framför han att det måste
finnas ett långsiktigt tänk med vad företaget gör med varumärket. I detta menar han att bitar
som servicenivå, pris, känsla och kvalitetsnivå kommer igen. Dessa bitar är något som alla
förekommer bland Aakers (1996) grunder för varumärkesidentiteten; brand as product, brand
as organization, brand as person och slutligen brand as symbol. Dessa återkommer också
bland diskussionerna hos de andra intervjupersonerna. Jönne menar relaterat till sitt eget
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hotell att det var ägaren som uppförde verksamheten som lade den grundläggande identiteten
men att det är personalen som tar värderingarna vidare och bygger varumärket. Detta
resonemang finner gehör i Aakers (1996) brand as person där författaren menar att olika typer
av personlighetsdrag karaktäriserar varumärket. Dessa drag anser författaren skapar
identifierande och självuttryckande fördelar för kunderna, något som rimligtvis då även bör
ske för personalen när de hjälper till att bygga varumärket.
Nordling Ohlsén återger sin nuvarande verksamhets identitet i koppling till platsen den är
belägen. Hon menar att Ekerum Golf & Resort vill förmedla att gästen kommer till en
underbar plats med naturskön omgivning, bra restaurang, spa och golfbanor. Även Petersson
menar att Strand Borgholm bygger sitt varumärke mycket på den plats som det är beläget på,
något som namnet skvallrar tydligt om. Viktiga komponenter nämner Petersson vara stranden
och gästhamnen som ligger väldigt nära hotellet. Intervjupersonernas resonemang kring
varumärkesnamnet speglar att de belyser vad kunden kan förvänta sig för aktiviteter och
produkter när de anländer på platsen. Detta är något som tyder på en identitet som byggs efter
vad Aaker (1996) benämner för produktrelaterade attribut och då främst de så kallade
funktionella fördelarna.
Jönne och Åkerman återger båda varumärkesidentiteter som är uppbyggda genom traditioner
och evenemang. Jönnes Hotel Skansen i Båstad är starkt sammanlänkat med tennisturneringen
Swedish Open, en av tävlingarna på ATP-touren. Genom turneringen menar Jönne att hotellet
har kunnat bygga ut och öka verksamheten i omgångar, något som också kan anses ha
påverkat uppbyggnaden av varumärket. Åkerman berättar att Stenungsbadens historia började
1976 då ägarna även involverade sig i seglingstävlingen Americas Cup. Americas Cuptävlingarna menar Åkerman är kärnan, själva berättelsen kring Stenungsbaden Yacht Club. I
dessa exempel syns en närhet till Melins (1997) tankar om att varumärkesidentiteten beskriver
vad varumärket står för, ger varumärket mening och gör det unikt. Historian återges bland
personalen som därmed får ramarna för hur de bör se hotellet och därefter agera, något som i
marknadsföringsteori kallas för storytelling. Kopplat till den av Brooks (2003) angivna
funktionen för organisatoriskt historieberättande ses i ovanstående exempel den tydliga nyttan
med att använda storytelling för att fastställa varumärkesidentitet för hotellpersonal. Jönne
och Åkermans redogörelser kan också sammankopplas med den av Aaker (1996) benämnda
brand as organization där författaren menar att varumärkets skapas efter företagets
karaktärsdrag. Här är det mer specifikt hotellens historia och kulturdrag som bidragit till
varumärket.
Vialleton är liksom Jönne och Åkerman bekant med principerna om att bygga identiteten på
traditioner och historia. Hotell Eggers är ett av landets äldsta hotell som fortfarande är i drift,
något som skapat en traditionell grund att stå på när det kommer till vad de som verksamhet
står för och hur de väljer att kommunicera denna. Vialleton betonar ett problem som uppstår
för kommunicerande av varumärkesidentiteten när ett hotell ibland tillhör två eller fler
varumärken och exemplifierar detta med sitt eget hotell. Hotell Eggers är förutom det egna
varumärket även en del av tidigare nämnda Best Western och den svenska gruppen
Countryside Hotels. Vialleton menar att det finns olika bitar i varje varumärke som påverkar
dem och som de måste integrera i sin verksamhet och sitt varumärke. Hon menar att det finns
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en problematik i att ha en kedjetillhörighet då dessa värderingar i vissa fall kan kollidera med
det egna hotellets identitet. En potentiell risk med detta syns i Aakers (1996) tankar om att ett
varumärke måste ha en klar identitet för att nå en stark position på marknaden. Vialleton
menar att tvetydigheten skapar en förvirring om vilket varumärke som hotellet egentligen ska
sälja och därmed också står för. Hon utvecklar resonemanget genom att påpeka att Best
Western har sina ägare i USA, ett kundsegment som kan ha andra krav än vad som återfinns
hos de svenska kunderna. Best Western förespråkar klara regler och har exempelvis utvecklat
standardiserade hälsningsfraser, något som Vialleton anser vara svårt att kombinera med den
gästvänlighet och flexibilitet som Eggers står för. Hon fortsätter med att betona att hon kan ha
förståelse för att en viss identitet får styra de hårda värdena, såsom inredningen på
hotellrummet, men att de mjuka värdena inte bör kompromissas med. Om detta sker så
försvinner det som gjorde hotellet unikt från början och därmed även det som personalen
känner en samhörighet till och stolthet för. Denna problematik är inte något som Åkermans
åsikter finner stöd i. Hon menar snarare att de från ägarna Choice Hotels sida åtnjuter en stor
frihet gällande hur de ska forma sig och sin kommunikation.
Casserdahl uppmärksammar ett annat problem som kan uppstå gällande skapandet och
bevarande av hotells varumärkesidentitet. Hon exemplifierar genom att återge de skillnader
som uppkommit sedan Scandic bytte ägare för tre år sedan. Tidigare ägt av Hilton Hotels
såldes kedjan till ett investmentbolag som hon menar satsar mer pengar på att utveckla nya
hotell och produkter samt på ett större plan jobbar med att säkerställa det som hon anser bör
kommuniceras. Hon utvecklar också att de nu har tänkt till och moderniserat hemsidor, vision
och ledorden. Ledorden i verksamheten är omtanke kombinerat med engelska termer som
accountability och integrity. Detta måste kunna kombineras med den tidigare Scandic-andan
då kedjan är ett så pass välkänt namn. Återkoppling kan göras till Aakers (1996) tidigare
nämnda teori om ett varumärkes core identity och extended identity och speglar här problemet
som kan uppstå. Scandics core identity, det som utgör grunden för kedjans varumärke från
starten, kan i koppling till modellen sägas vara det om bör hållas intakt för att kunderna ska
kunna känna igen sig. Samtidigt utvidgas Scandics extended identity i takt med att de byter
ägare och med det också kundbaserad image. Även Vialletons ovanstående resonemang kring
dubbla varumärkesidentiteter kan härledas till Aakers (1996) diskussion då hotellet har dubbla
kärnidentiteter att ta hänsyn till. Problemet kan tolkas ligga i att veta vilken core identity som
bör ha övertaget och vilken som bör kommuniceras som extended identity för att säkerställa
att det verkligen är hotellets identitet som kommuniceras.
5.1.3 Varumärkeskommunikation på hotellmarknaden
Våra intervjupersoner fortsätter alla diskussionen gällande varumärkesidentitet med att
redogöra för hur de sedan väljer att förmedla denna till marknaden. För att återgå till den i
teorin nämnda modellen om varumärkeskommunikation (se sidan 36) kan vi se att teoretiker
föreslår ett första steg angående varumärkeslöften (Cai och Hobson 2004). Författarna menar
att det är genom den planerade kommunikationen som löften gällande produkt och varumärke
förmedlas. Detta är något som bekräftas av Solheim som menar att inom hotell- och
upplevelsebranschen så får företaget på starkast sätt ut sitt varumärke genom att hela tiden
visa att de finns. Han menar att inom denna bransch så är tanken om att få ut sitt varumärke
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på vad han anser vara det traditionella sättet, via tryckt media, etermedia och digitalt, relativt
ungt och färskt. Solheim betonar att starka fördelar skapas för hotell vars marknadsavdelning
inte håller igen på marknadskontot utan vågar synas och på så sätt tar marknadsandelar.
Resonemanget kan ses i direkt kontrast till Fitzgerald (2004) som anser att traditionell
marknadsföring inte längre är tillräcklig på hotellbranschen då författaren menar att gäster har
blivit skeptiska mot denna form av kommunikation. Solheim kompletterar sitt tidigare
resonemang om att starka varumärken överlever dåliga tider med att poängtera att om
marknadsavdelningen på ett hotell vågar arbeta på samma sätt i dåliga som goda tider tjänar
varumärket på det i det långa loppet. Vidare anser han att när det vänder till bättre tider finns
oftast det varumärke som vågade satsa under lågkonjunktur långt fram i kunders minne när de
börjar konsumera igen. Detta resonemang är klart kopplat till den av Aaker (1996) beskrivna
principen om brand awareness. Författaren understryker att varumärken återfinns på olika
platser i kunders medvetanden och att företag bör arbeta för att skaffa en framstående
position. Cai och Hobsons (2004) utvecklande för hotellbranschen om att de större kedjorna
ofta har en klar fördel på grund av den starka marknadssatsningen kan kompletteras med
Solheims resonemang att även enskilda aktörer kan skapa sig en stark plats genom att våga
satsa i hårda tider.
Nordling Ohlsén framhåller ett flertal av de traditionella kanalerna som viktiga, men för hotell
är det främst PR, partners och internet. Petersson menar att det redskap som är viktigast för att
förmedla varumärket är genom just internet. Hur detta kan användas påpekar han har att göra
med vilken publik hotellet vill nå ut till. Petersson exemplifierar detta med att på Strand
Borgholm används sociala medier såsom Facebook och Twitter i anknytning till
sommarsäsong då det är genom dessa han anser att företaget når ut till de för Hotell Strand så
typiska partygästerna. Peterssons resonemang finner visst gehör hos Fitzgerald (2004) som
menar att dagens kunder kräver mer än en envägskommunikation. Genom att använda sociala
medier skapas möjligheter till tvåvägskommunikation både för kunder och personal. En annan
kanal som flertalet av de intervjuade framhåller är word-of-mouth (WOM). Jönne
exemplifierar och menar att hur mycket de än arbetar med den kontrollerade delen av
marknadsföringen så är det WOM som bidragit mest till Hotel Skansens goda rykte. De
arbetar mycket med att skapa en helhetsupplevelse som gästerna kan ta med och sprida sin
version av till andra människor som på det sättet kan bli potentiella gäster. Cai och Hobsons
(2004) synsätt på vad de menar är confirm it-fasen från modellen på sidan 36 inkluderar ett
försök till att styra WOM, något de menar är näst intill omöjligt, men som ändå kräver ett
försiktigt. Jönnes tankar om att skapa en helhetsupplevelse kan ses som ett praktiskt försök att
kontrollera alla aspekter av upplevelsen och därmed även vad som kommuniceras efteråt av
kunder till marknaden.
Förutom den traditionella externa kommunikationen i form av annonser och dylikt menar de
intervjuade att även hårdvaran på hotellen måste kommunicera det som varumärket står för.
Åkerman kopplar den tidigare nämnda berättelsen till hela Stenungsbadens Yacht Clubs
inredning i vad hon benämner som Newportstil. Hon menar att hotellet domineras av färger
och material som allmänt anses höra samman med den marina livsstilen och som tillsammans
med andra stilar kombineras för att uttrycka en klassisk känsla av oceanångarromantik.
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Åkerman förklarar att Stenungsbaden Yacht Club har jobbat väldigt mycket med att skaffa en
röd tråd som ska genomsyra allt på hotellet gällande allt från inredning till personal. Jönne är
inne på samma linje och menar att då de jobbar med helhetsupplevelser så måste alla
momenten på Hotel Skansen vara samstämmiga. Han exemplifierar tydligare genom att
poängtera följande:
”du kan inte sätta in en möbel utan att ha pratat med vår inredningsarkitekt, allting måste
passa in. Oavsett var du går in i hotellet ska du känna igen att det är vår stil, en nordisk stil
som är ganska rak och enkel.”
För dagens hotellgäster handlar det inte bara om hur rummen är inredda, utan även som
Casserdahl framhåller om att den nödvändiga tekniken finns på området. Trådlöst internet är
nästintill standard för de flesta moderna hotell.
De intervjuades resonemang kring det hårdvarumässiga i varumärkeskommunikationen finner
en klar koppling till Do it-fasens löftesleverans förklarad av Cai och Hobson (2004). Vikten
av lokalerna och deras inredning lyser tydligt igenom hos exempelvis Åkerman och Jönne när
de beskriver vad på hotellet som kommunicerar varumärket. Detta finner också
uppmärksamhet i Grönroos (2008) och Wilson et als. (2008) diskussion om
servicelandskapets strategiska betydelse. Författarna menar att det kan vara ett av de
viktigaste fysiska verktygen för att positionera sig, något som också bekräftas av ovanstående
citat från Jönne. Respondenten understryker även betydelsen med att påpeka att det räcker
med att något enstaka är fel i servicelandskapet, från fel möbel till hål i vägen utanför hotellet,
för att helhetsbilden som hotell försöker förmedla störs.
En annan viktig del gällande den ”hårdvarumässiga” varumärkeskommunikationen anser
Åkerman vara hur personalen går klädda. Genom att de är klädda på ett specifikt sätt kan de
visualisera varumärket för gästerna. Hon belyser principen genom att nämna att samma
klädkod gäller för all personal på Stenungsbaden Yacht Club men att funktionella skillnader
förekommer för att personal på olika avdelningar ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på
bästa sätt. Hon menar också att de på Stenungsbaden valt att ta ramarna för klädsel längre då
de i hotellets giftshop erbjuder kläder och andra attiraljer från de märken som används på
hotellet. Detta erbjuder gästerna möjligheten att köpa med sig känslan av varumärket hem.
Vialleton ger också exempel på hur personalens klädsel kan bli en del av
varumärkeskommunikationen. Trogen mot Hotell Eggers historia bär personalen på hotellet
tidstypiska högkragade blusar och längre kjolar eller kostymbyxor. Hennes exempel
vidareutvecklar sig till att belysa ett problem gällande personalens bekvämlighet att sättas in i
fasta ramar som krävs av hotell även när det kommer till personalutstyrseln. Hon påpekar att
hon upplevt att personal kan känna sig obekväma med delar av klädseln och då väljer att bära
den på ett sätt som kan skapa störningar i helhetsbilden av varumärket. Detta görs genom en
så liten sak som att knäppa upp knapparna i kragen på blusarna. Hennes åsikter kan
kontrasteras mot Dix och Bairds (1998) argumentation att den icke-verbala kommunikationen,
så som klädsel, är betydelsefull för kunden. Vialleton utvecklar resonemanget med att
ifrågasätta om kunden ens ser om skjortan är uppknäppt, eller om det är viktigare att låta
personalen ha skjortan uppknäppt och med det trivas bättre i sin roll. Detta är således
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motsägelsefullt mot de tankar som Dix och Baird (1998) framför. Vialleton menar att
personalens frihet skapar välmående vilket i längden ökar, vad flera intervjupersoner
benämner som, de mjuka värdena i varumärkesupplevelsen. Vialletons resonemang
kompletteras med tidigare förda åsikter om att varumärket kommunicerar en känsla då hon
menar att det som är viktigast för att skapa den här känslan är mottagandet och värdskapet på
hotellet. Casserdahl påpekar att i varumärkeskommunikationen så måste hårdvaran
kompletteras av mjukvaran, det vill säga personalens interaktion med gästerna. Denna syn
bekräftas teoretiskt av Cai och Hobson (2004) som i do it-fasen menar att personalens
interaktion med gästerna är den som lättast formar gästernas uppfattning om varumärkets
identitet. Detta gör att vi nu kommer in på personalens roll som varumärkeskommunikatörer.

5.2 Personalens roll som varumärkeskommunikatörer
Denna fråga fann en stark konsensus bland våra intervjupersoner som alla menade att
personalen har en betydande roll i hotells varumärkeskommunikation. Jönne beskriver att en
hotellgäst kan ha upp till 5000 kontakter under ett hotelldygn där gästen stöter på olika
personer, hejar, får en blick eller liknande former av kontakt. Alla dessa möten menar han har
en signifikant inverkan på hur kunden kommer uppfatta hotellet, dess varumärke och image.
Detta bekräftas i Grönroos (2008) teorier om den interaktiva marknadsföringen som
författaren menar att personalen bidrar till då de tillsammans med kunden skapar
tjänsteupplevelsen. Solheim kopplar personalens roll som varumärkeskommunikatörer till det
han anser är varumärkets funktion, att kommunicera känslor av trygghet och kvalitet. Han
menar att dessa och liknande aspekter bara är förenade med personalens sätt att hantera
hotellets gäster, de har inte någonting att göra med hotellets utseende eller personalens
klädsel.
Jönnes åsikter ligger i samma linje som Solheims resonemang då han menar att personalen är
varumärkeskommunikatörer på det sätt att de personligen gestaltar varumärket och därför
genom sin personlighet kan tillföra varumärket olika egenskaper. Han förtydligar genom;
”Personalen är de som bygger varumärket och är de viktigaste vi har. Jag kan bo i en koja i
skogen och är det trevligt folk som tar emot mig så har jag det mysigt därute också.”
Jönnes resonemang finner starkt gehör i de teorier som förs fram av Wilson et al. (2008) där
personalen anses gestalta varumärket fysiskt för kunderna och med hjälp av interaktionen
skapar kundens image.
Även Åkerman hävdar att personalen är den absolut viktigaste varumärkeskommunikatören.
Hon menar att det inte betyder något hur hårt ett hotell arbetar med inredning, menyer och
andra delar om inte personalen är involverade. Detta resonemang återkommer också Solheim
till. Han exemplifierar med att påpeka att det inte spelar någon som helst roll att Hotell
Tylösand sedan 1995 har satsat närmare en kvarts miljard i hårdvara för varumärket och
verksamheten om inte personalen följer med i utvecklingen. Personalen är grunden till att
hotellet kan fungera och få tillbaka gäster som de har, något som Solheim anger har visats i
utvärderingar och uppföljningar av gästers åsikter bland både privat- och affärsresenärer. De
kan säga ”Jättefint SPA, men gud vad trevlig personalen var”. Han fortsätter med att
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poängtera att i och med personalens centrala betydelse så blir deras synsätt om hur gästen ska
tas om hand avgörande för hur varumärket uppfattas. Jönne resonerar runt ämnet att
personalen bör agera enligt devisen; ”såsom man själv vill bli bemött bör man bemöta
andra”. Hans åsikt är att ha rätt typ av människor därför är av stor betydelse. Vidare
framkommer att personalen ska kunna uppfylla de höga förväntningar som gästerna ofta har
på sin hotellvistelse, allra helst ska förväntningarna också överstigas. Där har personalen den
absolut viktigaste rollen då det är dem som lagar maten, det är personalen som städar och det
är personalen som möter gästerna. Jönne konstaterar ännu en gång att:
”Varumärket är ingenting utan personalen.”

5.3 Personalens kommunikationsramar
För att personal ska kunna kommunicera varumärket på ett sätt som är troget företagets
varumärkesidentitet menar Åkerman att det är viktigt att de har rätt kunskap, bakgrund och
utbildning för den roll de har inom hotellet. Vidare bör de också känna en viss samhörighet
med varumärkets grundvärden. Jönne understryker vikten av att ha en kompetent personal och
att ha rätt person på rätt plats för att förmedla varumärket. Det som kan göras från hotellets
och ledningens sida för att skapa en starkare samhörighet mellan varumärke och personal,
menar Solheim, är att kontinuerligt kommunicera och skapa förståelse hos personalen. Han
exemplifierar med att de vid Tylösand gör studiebesök utanför hotellet, har
kompetensutveckling, tar in externa föreläsare och på andra sätt försöker skapa förståelse
bland personalen om hur andra ser varumärket då det är kundernas syn på hotellet som måste
förmedlas. Detta kan relateras till Bollman och Deals (2003) föreslagna principer om att
investera i personalen. De anser det viktigt att genom kompetenshöjande utbildningar
utveckla personalstyrkan.
5.3.1 Ledningens roll i varumärkeskommunikationen
Jönne anser att personalens samhörighet med varumärket tar sin början hos ledaren. Han
menar att det är ledaren som sätter prägeln på beteende hos sin personal och som genom sin
position skapar ett sorts mentorskap. Ledaren visar därmed genom sitt eget beteende mot
personalen ett föredöme om hur de bör bemöta gästerna. Jönne menar här att
avdelningscheferna, om hotellet är av den storlek att sådana finns, är de som ska föregå med
gott exempel, både på arbetet och utanför arbete. Denna åsikt återfinns i Clark et als. (2008)
diskussion kring ledningens roll. Författarna menar att ledningens engagemang har en
avgörande effekt på resterande personals vilja att leverera god service, något som Jönnes
fortsatta resonemang utvecklar tydligare gällande hotellpersonalen. Hans erfarenhet är att om
personalen är glada och stolta över vad de gör på sina arbetsplatser, genom att de får mycket
beröm, skapar det utvecklingsmöjligheter både för personalen som personer och för servicen
de levererar. Han påpekar;
”Får personalen positiv feedback vill de göra ännu bättre ifrån dig, får den bara negativ
feedback så ger den upp till slut.”
Ovanstående åsikt finns också nämnd som en av de åtta principer King och Grace (2005)
anger för att fastställa ramarna för varumärkeskommunikationen hos personalen, närmare
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bestämt employee satisfaction. De anser att om de anställda är nöjda så skapas i längden också
nöjda kunder, en tankegång som också stöds av Lundberg et al (2009). Denna åsikt delar även
Petersson som belyser att det, liksom Jönne påpekar ovan, är viktigt att ge personalen beröm
när rätt uppförande utförs.
Även Petersson för fram att ledningen har en viktig roll gällande att skapa medvetenhet om
hur varumärket ska kommuniceras. Han framhåller att ledningen måste kommunicera ner
identiteten till avdelningscheferna så att det skapas en övergripande medvetenhet på hotellet
och att denna chefsnivå sedan kan förmedla till sin personal hur de bör kommunicera
varumärket till kunderna. King och Graces (2005) diskussion kring personalens
kommunikationsramar finner gehör i Peterssons tankegångar kring vad författarna benämner
att erbjuda riktning (direction). Petersson belyser att för att skapa rätt beteenderamar så är
tillrättavisningar viktiga när frontlinjepersonalen uppför sig felaktigt. Han betonar att detta är
ett fortlöpande arbete eftersom nya situationer konstant uppstår. Detta kan sägas
överensstämma med Gummessons (2008) beskrivning att personalen förväntas utföra flera
olika arbetsuppgifter och ha flera olika roller. En metod som Petersson förespråkar för att
hålla personalen på tårna och för att få dessa att anamma rätt uppträdande är att då och då
ställa kontrollfrågor som får personalen att entusiasmeras och att hålla ett affärsinriktat
tankesätt. Han exemplifierar detta med frågor som; Har du sålt något idag? Har du sålt något
extra? Har du frågat några gäster om det? Han menar vidare att alla gäster inte har samma
kunnande och vet vad denne vill ha. Han menar att det i dessa fall handlar det mycket om att
kunna rekommendera något som hotellet är stolt över och som de vet kan förhöja kundens
upplevelse. Upplyser personalen gästen om sådana saker menar Petersson att gästen upplever
det som bra service, något som i längden skapar ett positivt intryck över hela hotellet och med
det även varumärket.
Jönne tror att de anställda i större utsträckning präglas av sina medarbetare snarare än sina
avdelningschefer, men genom att ständigt prata om ledningens syn på service så skapas
förutsättningar. Till detta, tillägger han, tillkommer även utvecklingssamtal, utbildningar,
stormöten och även personalfester ett par gånger om året för att stärka sammanhållningen.
Åkerman nämner att Stenungsbaden utbildar sin personal i seglarskola, ger dem
navigationskurser och allt från förarbevis, VHF-certifikat, skepparexamen till kanalintyg.
Samtidigt, framhåller hon, har de sett till att i princip alla är simkunniga. De vill även att
personalen ska ha grundläggande kunskap om segling, Americas Cup, Volvo Ocean Race och
andra kappseglingar. Åkerman menar att personalen inte måste vara experter men att de
behöver ha lite generell kunskap då gästerna förväntar sig detta. Denna utbildning menar hon
har skapat ett större engagemang, entusiasm och ökat motivationen för personalen i arbetet. Vi
finner en närhet till Lings et al. (2008) som hävdar att om den implicita kommunikationen
överensstämmer med den explicita så kan detta skapa ett positivt beteende hos personalen.
Vialleton nämner att det är viktigt att lyssna på sin personal och att ibland låta dem bestämma
genom sina idéer. När det kommer till att stödja frontlinjepersonalen handlar det enligt
Vialleton om att tro på dem, att inte vara inne och styra deras arbetsområde allt för mycket.
För att kunna kvalitetssäkra måste hon kontrollera ibland, men det är viktigt att kommunicera
att ”jag tror att du gör det här bäst” och också försäkra dem om detta. Skulle det vara att
50

någon brister i bemötandet, eller i engagemang anser hon det viktigt att ta en diskussion med
denna person på ett konstruktivt sätt, jobba på det tillsammans så att gästen får rätt
bemötande. Hvang och Chi (2005) anser det bevisat att det finns en koppling mellan intern
marknadsföring, jobbtillfredsställelse och i slutändan en starkare prestation av
tjänsteföretaget. Petersson nämner att mycket av arbetet handlar om att följa upp, och att
faktiskt hjälpa personalen att göra ett bra jobb. Detta menar han kan bestå av ett flertal olika
delar såsom att se till att personalen har de redskap de behöver för att utföra sina uppgifter på
önskvärt sätt. Vidare anser han att en annan viktig del är att lyssna på och kommunicera med
personalen så att det inte uppkommer missförstånd och missnöje. Kommunikation mellan
ledning och personal sker genom olika interna kommunikationskanaler. Genom dessa kanaler
förmedlas information som personalen behöver ta del av för att kunna genomföra sitt arbete
på ett tillfredställande sätt.
För att kontrollera att kvalitetsnivån efterlevs bland hela personalstyrkan på Stenungsbaden
framhåller Åkerman att det används ett kvalitetssystem på hotellet. Åkerman berättar att detta
system fungerar så att information, reklamationer och personalidéer kan läggas in i systemet
som bearbetar dessa och skickar ut e-post till personal om att hantera respektive område. Hon
nämner att här kan det sedan bekräftas att frågorna hanterats och på så vis vet cheferna att
detta inte bara ignorerats. En annan kvalitetssäkrande åtgärd som hotellet arbetar med är att
alltid under helger ha en så kallad ”Duty” i tjänst vars arbetsuppgift är att kontrollera att
kvaliteten alltid upprätthålls, även angående personalen tillägger hon. Samma funktion,
informerar hon, delas under veckodagarna av två driftchefer. Jönne berättar att de anställda får
ringa honom när som helst på dygnet, även om personalen väldigt sällan gör det. Han tillägger
att det dessutom alltid finns en ansvarig på plats i form av exempelvis en hovmästare som kan
tillfrågas och på helgen finns alltid en jour att tillgå. Åkerman nämner att trots att hotellet inte
är så säsongsbetonade personalmässigt som andra säsongshotell så ser hon ändå
kvalitetssäkringen av denna personal som ett problem och en stor utmaning. En möjlig
lösning eller en kvalitetssäkrande åtgärd anser hon vara att alltid ha fast personal på plats vid
sidan av extrapersonalen.
Vialleton berättar att gällande kvalitetssäkring av kundmötet hålls utvecklingssamtal med
personalen. Hon nämner att på grund av Hotell Eggers ringa storlek så kan det fungera, för ett
större hotell måste förmodligen andra typer av kvalitetsprogram användas med större
tydlighet. Hon tillägger att personalen även följer listor med direktiv satta av Best Western.
Listorna ska klargöra ett förväntat beteende hos personalen, exempelvis att välkomna alla när
de kommer innanför dörren, vare sig de är gäster eller inte, för att klargöra att alla är
välkomna. Hon poängterar att listorna inte har till huvudsyfte att standardisera något beteende
utan mer om att skapa en trygghetskänsla hos personalen. Till detta relaterar vi Korczynskis
(2002) tankar om att hotellbranschen existerar under premisserna att vara både flexibel och
standardiserad.
5.3.2 Interna kommunikationskanaler
Flera av respondenterna berättar att redan inledningsvis i personalens anställning så får
personalen ta del av någon form av internt dokument som klargör rutiner, arbetssätt och
förväntat beteende inom hotellen. Petersson menar, enligt sin erfarenhet, att i detta dokument
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finns mer eller mindre de förväntningar som hotellet har på sin personal under deras
anställning. Detta är en metod som han uppfattat som ganska generell för branschen.
Problemet med detta dokument är att det är ”ett levande dokument”, i och med att tiderna
förändras behöver dokumentet uppdateras för att inte kännas förlegat. Flipo (2007) anser att
den interna marknadsföringen i stor grad är avhängig av hur mycket resurser som avsätts till
implementering av de interna marknadsinsatserna. Petersson utvecklar med att berätta att
dokumentet endast är en bit av den interna kommunikationen. Den interna kommunikationen,
framhåller han, jobbar exempelvis Strand Borgholm annars väldigt mycket med genom deras
intranät. Att använda sig av Intranät är även något som Solheim framhåller som oerhört
viktigt. Detta då han nämner att det är här som all information läggs ut. Han berättar vidare
att;
”Intranätet är som vår bibel, vårt dagliga verktyg, där alla reklamationer och avvikelser samt
all information dokumenteras. Där finns all information att hämta, har man inte fått
informationen har man inte hämtat den.”
Intranätet framhålls av Solheim vara det dagliga verktyget för att hämta dagsfärsk
information. Som exempel på en annan arbetsmetod som används på Hotell Tylösand nämner
han att de även använder sig av avdelningsmöten, så kallade Q-möten, en gång i månaden.
Dessa hålls av respektive avdelningschef. Protokollen från dessa möten läggs alltid ut på
intranätet, så att alla kan ta del av vad som sagts. Detta, menar han, innebär att en gång i
månaden förmedlas all information ut i hotellet, allt nytt som hänt, alla avvikelser samt alla
gästsynpunkter eller interna synpunkter. För att få en stor verksamhet att fungera anser
Solheim det nödvändigt att alla avdelningar är synkroniserade då det ofta blir gästen som
hamnar i kläm om inte kommunikationen mellan avdelningarna fungerar. Det syns i detta fall
en koppling mellan Solheims tankebanor och Rafiq och Ahmeds (2000) beskrivning att intern
koordinering och synkronisering är avgörande för intern marknadsföring. Även Åkerman
anser det viktigt med synkronisering internt. Hon menar att internt kommuniceras
meddelanden genom veckovisa uppföljningsmöten där personalen stämmer av varandras
respektive arbetsområde. Hon utvecklar vidare att hotellets funktioner måste kunna samarbeta
och kommunicera, alla delar måste sträva åt samma håll vilket gör att informationen som
finns bland dem måste nå alla. Vidare poängterar hon att mötena blir en chans att samla
personalen och att låta alla få utlopp för sina upplevelser, bra som dåliga. Genom detta
framkommer en närhet till Grönroos (2008) som ser relationsbyggande mellan aktörer inom
olika funktioner som en förutsättning för att tillhandahålla kunden tjänster av god service.
Åkerman beskriver att även varumärket förmedlas internt till personalen genom dessa
veckovisa driftsmöten där de går igenom vilka marknadsinsatser som sker och vad som är
viktigt för stunden.
Gällande den interna marknadsföringen och förmedlandet av varumärket från ledning till
frontpersonal berättar Petersson att på Strand Borgholm har de en fast stab som jobbar på
årsbasis vilka får information fortlöpande på de hållna veckomötena. Där, menar han, får de
veta vad som är på gång och vad som händer och sker på hotellet. Åkerman berättar att det
även hålls stormöten kvartalsvis där det förmedlas ut hur de ligger till resultat- och
varumärkesmässigt. Solheim berättar att en gång i kvartalet hålls stormöten som berör alla i
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ledningsgruppen. På dessa stormöten behandlas övergripande frågor. Informationen som
framkommer där förmedlas sedan vidare till berörda avdelningarna på de Q-möten som hålls
månadsvis. Greene et al. (1994) påpekar att den interna marknadsföringsstrategin måste utgå
från ledningen och förmedlas hela vägen ner till frontlinjepersonalen. Enligt denna modell
anser Solheim att alla medarbetare täcks in och får den information som berör dem. Nordling
Ohlsén menar att information idag är det som är svårast att sprida. Solheim berättar att
hotellbranschen har en hög personalomsättning till följd av att det är mycket ungt folk som är
anställda och att denna personal söker nya utmaningar. Detta tillsammans med att det i grund
och botten saknas utbildning menar han gör det svårt att nå en kontinuitet. Enligt Solheim
påverkar detta lojaliteten mot arbetsgivaren och varumärket som inte blir lika starkt. Han
menar vidare att det är dessa saker som är den tuffa biten att hantera för dem som arbetar med
intern kommunikation, att få alla att förstå vad de representerar.
Åkerman menar att ett sätt att arbeta för konformitet är genom att extrapersonalen, innan
påbörjad anställning, får delta i informationsmöten där hotellet förmedlar vad som händer, vad
de står för och vilken mission och vision de har. Hon poängterar dock att det är viktigt på
vilket sätt detta förmedlas då hon anser att om det bara rabblas så går det in genom ena örat
och ut genom det andra. Vidare menar hon att de anställda får skriva på ett anställningsbevis
och läsa igenom företagets personalhandbok som ett led i detta. Åkerman säger att denna
informationsförmedling kan skötas främst på avdelningsnivå i företaget. Mangold och Miles
(2007) påpekar att det är nödvändigt att ledningen är tydlig med att förmedla till personalen
vad som förväntas av dessa och att inkonsekvens kan skada frontlinjepersonalens prestation.
Vialleton påpekar att hon sitter ganska nära arbetsplatsen vilket innebär att de kan hålla en
konstant kommunikation om situationer skulle uppstå.
Petersson berättar att väldigt mycket av den interna kommunikationen går genom e-post
samtidigt som väldigt mycket även förmedlas muntligt på en kontinuerlig basis. I grunden så
upplever han de allra flesta hotell med restaurang ha en platt organisationsform vilket
underlättar kommunikationen. Han fortsätter med att poängtera att det är klart beroende av
vilket sorts hotell och vilken sorts chef personalen har över sig. Detta tydliggör även Clark et
al. (2008) som betonar att ledningens beteende har en modererande effekt på personalen.
Nordling Ohlsén framhåller även användningen av e-post men inflikar att hon ofta anser
denna informationskanal vara lite stel. Vidare påstår hon det svårt att tolka vad som står,
personer kan tolka budskap olika. Lings et al. (2008) poängterar att den interna
marknadsföringen är avhängig av en fungerande kommunikation. Stenungsbaden Yacht Club
kommunicerar med de anställda bland annat genom att skicka ut personalblad, Åkerman
betonar ambitionen varit att dessa ska skickas ut en gång i månaden men att de inte riktigt nått
så långt idag. I personalbladen berättas lite informellt för personalen vad som händer, vem
som fyller år i företaget, samt lite om varumärket.
5.3.3 Frontlinjepersonalens karaktärsdrag inom hotellbranschen
Att kunna vara personlig mot gästerna, det anser Vialleton vara en avgörande egenskap hos
frontlinjepersonalen på ett hotell. Respondenten menar att hon därför primärt ser till en
persons egenskaper när hon anställer nya medarbetare, utbildningen är inte lika viktig för att
kunna göra ett gott arbete. Hon uttrycker detta såhär;
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”Det är mycket svårare att ändra en människas sätt att agera med folk än det är att skicka
dem på språkkurs”
Vidare ser hon en betydelse av att personalen känner sig trygga i sig själva såväl som person
som anställd, därmed får detta en avgörande roll i rekryteringsprocessen. Nordling Ohlsén
berättar att personalens förmåga att vara lyhörda och trevliga är oerhört viktig, speciellt vid
det första mötet med gästen. De måste även besitta kompetens om anläggningen i stort och
vad som finns att göra där. En intressant iakttagelse kommer Petersson med, hans erfarenhet
säger att storstadshotell ofta har ett större antal deltidsanställda då tillgången på människor är
större. Detta leder till att det är längre mellan arbetspassen för en viss person, vilket gör det
svårare att förmedla en viss känsla. Därför blir betoningen på yrkestekniska kunskaper
viktigare i denna miljö, menar han. Vidare så tydliggör Petersson att de vid rekrytering ser till
utstrålning och social kompetens samt förmågan att vara öppen och uppmärksam på hur
gästen vill bli bemött. Att han lägger vikt vid detta är främst för att det är egenskaper som inte
går att lära sig, antingen så har personen det eller inte. Det finns här ett tydligt samband med
Bitner och Browns (2009) åsikt att det i konkurrensutsatta verksamheter blir allt viktigare att
fokusera på att tillhandahålla en exceptionell service då det skapar lojala kunder. Detta verkar
vara något som människor inom branschen förstått och uppmärksammat, då rekryteringen
sker utifrån vad de anser vara viktigast för att kunna tillhandahålla en god service.
En tydlig koppling syns också till Dix och Bairds (1998) beskrivning av vad
frontlinjepersonal på hotell främst sysselsätter sig med, nämligen kommunikation såväl
verbalt som icke-verbalt. Att professionellt hantera denna kommunikation blir därmed
avgörande för gästens uppfattning om kvalitetsnivån på hotellet. Jönne resonerar att en gästs
alla kontakter under ett hotelldygn påverkar gästens uppfattning. Att vara hjälpsam mot
gästen, blir därför avgörande. Han ger ett självupplevt exempel från Hotel Skansen där en
receptionist på hotellet under sitt skift fick veta att en dansk familj med barn hade tappat bort
en nalle. När receptionisten slutat sitt skift åkte hon på eget bevåg till en leksaksaffär, köpte
en annan nalle och skickade till pojken samt skrev en personlig hälsning. Den familjen pratar
fortfarande om denna händelse. Just att våga gå steget längre än vad som förväntas, menar
Jönne är oerhört viktigt. Den sociala kompetensen beskriver även Åkerman vara av betydande
karaktär för frontlinjepersonalen, tillsammans med att inneha rätt personlighet. Rätt
personlighet hos frontlinjepersonalen uttrycker Petersson som att de ska vara service minded,
positiva och glada. Han menar vidare att det är viktigt att personalen ser gästen, bekräftar att
den kommit dit och noterar dess existens. I pressade situationer när det är mycket folk nämner
han att det är lätt att glömma bort detta men att det är väldigt viktigt.
Ytterligare en relevant iakttagelse görs av Petersson som menar att den positionen som
frontpersonal innehar är ett rollspel. Han betonar det handlar om att vara professionell i sin
roll och tillägger att alla som jobbar i den här servicebranschen inte är lyckliga. Han säger;
”De som är allra bäst är de som kan ta av sig den [personliga] bördan innan de kliver in
genom entrédörren till jobbet. Då träder de in i den här rollen sen kan de gråta och vara
bedrövade före och efter jobbet i det privata.”
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Ett tydligt samband framkommer här med de tankar som Wilson et al. (2008) sammanfattar
under begreppet emotional labour. Personalen inom servicebranschen går ibland längre än att
enbart använda sig utav professionella egenskaper, de tar en roll som syftar till att skapa
positiva känslor hos gästen genom ett positivt bemötande oavsett den anställdes verkliga
känslor. I vissa fall är dock inte personliga egenskaper tillräckliga utan olika former av
utbildning krävs för att personalen ska besitta rätt kompetens och kunna förmedla ett hotells
värderingar.
5.3.4 Frontlinjepersonalens utbildning
Ledningens tillsyn i att säkerställa att personalen besitter önskade egenskaper menar Nordling
Ohlsén är en process som kräver ständig utveckling. Solheim menar att oavsett om det är en
heltidsanställd eller en timanställd så ska denne få den utbildning som krävs för att kunna
genomföra sitt jobb, något som även Bolman och Dean (2003) påpekar är nödvändigt för att
skapa ett gott företagsklimat. Solheim menar dock att gällande exempelvis
restaurangpersonalen eller terapeuter och instruktörer på SPA-avdelningen så har de alltid
grundkunskaper och utbildning för att kunna vara aktuella för en tjänst. Han påpekar att
utbildningen personalen får av hotellen i större grad handlar om att skapa förståelse för vad
hotellet står för och vilka förväntningar som finns. Han menar att det därmed snarare blir en
internutbildning av verksamheten än en utbildning för att kunna genomföra sitt jobb.
Petersson tror att skapandet av en trygghet i personalstyrkan handlar mycket om personlig
utveckling och om att få en individuellt anpassad utbildning av arbetsgivaren. Jönne
exemplifierar med Hotel Skansens tillvägagångssätt, där de för att kunna tillhandahålla en god
service har en utbildning de kallar ”Skansen Academy” för personalen.
När det kommer till introduktionen för frontlinjepersonal exemplifierar Vialleton med att de
på Hotel Eggers får två veckors utbildning. Under denna period är det främst datorsystemen
som gås igenom, vilket kompletteras av samtal med Vialleton själv där hon tillsammans med
personalen går igenom hur de ska bemöta kunderna muntligt och utseendemässigt. Att
verkligen fullt ut lära sig yrket och det specifika hotellets tankesätt menar hon dock kan ta upp
till ett år eftersom nya situationer ständigt uppstår där personalen prövas. Åkerman säger att
det kan skilja sig rent utbildningsmässigt mellan hanteringen av personalen, beroende på fast
eller visstidsanställning Nordling Ohlsén framhåller att det kan vara en nackdel att ha en
säsongsanställning då denna personal oftast bara blir upplärd i ett par dagar och då främst får
lära sig olika datorprogram. Hon menar att säsongspersonalen får ta hjälp av sina kollegor för
att klara av arbetssituationen.
Petersson nämner att introduktionsarbetet skiljer sig något mellan fast personal och
säsongspersonal. Han berättar att det på sommaren läggs stort fokus på att säsongspersonalen
ska veta vad hotellet står för; den goda servicen, att alla ska vara glada och positiva.
Vasconcelos (2007) anser att om företag värdesätter sin personal bör dessa bistå med en
arbetsmiljö som fångar, tillfredställer och får personal att stanna i företaget. Petersson nämner
att Strand arbetar med detta genom att anordna en utbildningsdag för all denna personal där de
får ta till sig denna information. Detta syns även hos Solheim som menar att Hotell Tylösand
för att upprätthålla en god kvalitet och service hos säsongspersonalen har en så kallad
”sommarinformation” där alla sommaranställda samlas och får träffa avdelningschefer under
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uppsluppna former. Han berättar att det blir lite som en kick-off med musik, mat och
trevligheter för att skapa en teamkänsla och för att lära känna varandra. Under detta tillfälle,
fortsätter han, ges även information från ledningsgruppen med tankar om sommaren och vad
som händer under denna period. Detta tillägger han är ett sätt att försöka integrera
sommarpersonalen i Hotell Tylösands anda och få en känsla för vad de jobbar med och vad
ledningen tycker och tänker. Baserat på Solheims och Peterssons beskrivning ses en närhet till
den kombination av servicevision, incitament och serviceutbildning som Tsai och Tang (2008)
anser nödvändig inom all intern marknadsföring.
Vialleton betonar att det skiljer sig i utbildning mellan den fasta- och säsongspersonalen då
det skiljer sig i vad privatpersoner och affärsresenärer eftersöker. Sommarpersonalen måste
lära sig att vara en turistbyrå eftersom privatpersoner på Hotell Eggers frågar om vad de kan
göra i området. Hon anser vidare att affärsresenärer generellt har en större kunskap om Best
Western som hotellkedja och därmed högre krav på ett visst bemötande. Detta berättar hon
även innebär att säsongspersonalen inte får lika grundlig utbildning som den fasta. Baum
(1996) framhåller att det generellt inom turismbranschen råder brist på formellt erkänd
professionalism. Vialleton framför att säsongspersonalen får ca 1 veckas utbildning och är där
sedan en begränsad tid.
Normann (2000) benämner mötet mellan kund och företag för sanningens ögonblick och
påpekar att det här är upp till den enskilda representanten för företaget att med sin kunskap,
motivation och erfarenhet genomföra serviceleveransprocessen tillsammans med kunden.
Vialleton menar att denna noggrannhet kan vara mycket svårare för säsongshotell där mycket
folk ska tas in under en kort period. Hon anser att hotell inte kan ställa fullt samma krav på
denna personal då dessa ofta är lågutbildade yngre människor. Hon menar vidare att
säsongsbetonade hotell kanske måste jobba med tydligare ramar om hur personalen ska bete
sig, hur de ska tala och hur de ska föra sig. Petersson ser ett problem med att upprätthålla
kvaliteten då hotell anställer mycket extrapersonal och nämner att det är då riskerna tas.
Vidare menar han att om ett hotell har en grund på tjugo fast anställda som vet vad hela
verksamheten handlar om och står för och sedan skickar in åttio andra som kan vara helt vilda
och galna kan detta vara en väldigt stor risk. Ett problem, anser han, kan vara att detta först
framkommer när hotellet använder denna typ av personal ”live” eller att hotell tvingas ta in
personalen med kort varsel varpå det inte finns en möjlighet att åtgärda problemet i tid. Något
han nämner ställer oerhörda krav på de ansvariga cheferna inom hotellet.
5.3.5 Företagskulturens roll i utbildning utav anställda
Solheim understryker att samtlig personal, oavsett anställningsform, ska införlivas i Hotell
Tylösands företagskultur. Därför finns ett färdigt dokument som klart och tydligt specificerar
vad hotellet står för som den nyanställde går igenom tillsammans med sin avdelningschef. Det
är på detta sätt som företagskulturen ska implementeras, men han vidareutvecklar att de som
varit anställda ett tag kanske behöver läsa dokumentet igen. Dock så är förhoppningen att en
anställd efter ett tag blivit så integrerad i kulturen att denne vet vad varumärket står för och
anpassat sig efter detta. När det gäller företagskulturen så menar Åkerman att det viktigaste är
att personalen känner sig inspirerad och tror på vad företaget gör, med utgångspunkt från dess
kärnvärderingar. Det tydliggörs även en relation mellan Bakka et als. (2006) beskrivning av
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det funktionalistiska perspektivet av företagskultur som sammanhållande funktion och
Åkermans tankar. Hon betonar att företagskulturen genomsyrar allt de gör och det är därför
som personalen bland annat ges seglingsutbildning. Detta skapar även en starkare
sammanhållning och gemenskap personalen emellan, som bidrar till att stärka kulturen. Detta
ligger även nära Hvang och Chis (2005) påpekande att intern marknadsföring påvisats skapa
en starkare arbetstillfredsställelse. Jönne i sin tur menar att hotellets affärsidé i mångt och
mycket genomsyrar företagskulturen på Hotel Skansen. De ska;
”på ett personligt, förstklassigt sätt leverera de produkter vi gör med hög lönsamhet.”
Detta kännetecknar hur personalen ska bete sig mot gäster och varandra. Mangold och Miles
(2007) betonande av företagets mission, vision, värderingar och varumärkesimage som viktig
kommunikation för personalen att ta del av återkommer därmed tydligt inom hotellbranschen.
En form av värderingar som delges personalen kan vara hur de ska hantera situationer som
uppkommer i arbetet samt till vilken grad de är strukturerade.
5.3.6 Personalens frihet att hantera uppkomna situationer
Petersson menar att vilka befogenheter och vilken frihet personalen har är väldigt beroende på
vilken typ av hotell det är fråga om, samt vad detta vill förmedla till sina gäster. Han berättar
att han tidigare arbetat för dåvarande Radisson SAS, vilka hade en filosofi om en
hundraprocentig gästnöjdhet vilket gav personalen näst intill helt fria ramar. Han skildrar
följande händelse som han fått berättad för sig;
”Det var en receptionist som hade missat att väcka ett par som skulle åka iväg på ett bröllop
varpå de missar sin transport. Receptionisten ringer då och beställer en helikopter för att
lösa det akuta problemet. Detta kostade hotellet X antal hundra tusen, men på hotellet så
tyckte man att detta var något väldigt positivt.”
Detta kan dock ses som en ytterlighet. Jönne menar att inom hans verksamhet så vet
personalen ungefär vad de har rätt att kompensera, men om de inte anser att detta är
tillräckligt så har personalen befogenhet att gå utanför dessa ramar för att lösa situationen.
Vidare understryker han att han blir mer förbannad på en anställd som förklarar sitt agerande
med ”jag tänkte inte på det” än en som förklarar att ”jag tänkte såhär”, för då har personen
åtminstone försökt göra någonting för att hantera situationen. Just ramar är något som
Åkerman betonar är förekommande i hotellbranschen, hon menar att personalen ofta har
ramar för agerande men om det rör sig om stora problem eller summor så ska närmsta chef
kontaktas. Detta resonemang kan ses i nära relation till Korczynskis (2002) tidigare beskrivna
tankar om hotellbranschens två krav att samtidigt vara flexibla och standardiserade för att
hitta en balans mellan att individuellt bemöta gästen och samtidigt dra nytta av ett
standardiserat agerande.
Vialleton förespråkar istället en högre grad av flexibilitet när det gäller personalens frihet.
Hon anser det mer rationellt att lösa situationen på plats direkt av frontlinjepersonalen. Detta
är inte enbart positivt för gästen utan även för personalen, utvecklar hon. Hon anser att om
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personalen får friheten att själva lösa uppkomna situationer innebär det att personalen växer i
sin roll och i sitt självförtroende då de känner att de har makt över situationen. Det är dock
viktigt att se till att personalen inte blir för frikostig, då det kan vara ett tecken på att de
försöker undkomma situationer som uppstått. Gällande att lösa situationer ser Nordling
Ohlsén gärna att personalen diskuterar med sina kollegor vad som är en lämplig kompensation
eller hanterande av en situation, då tror hon att det löser sig på bästa sätt. Hon betonar dock att
personalen har ganska fria ramar att se till att kunden lämnar hotellet med ett positivt intryck.
Wilson et als. (2008) beskrivning av begreppet empowerment ligger nära detta resonemang.
Författarna påvisar att forskning visar att när personalen ges befogenheten och ansvaret att
hantera kundsituationer skapar det en högre grad av arbetstillfredsställelse.
Vialleton gör vidare en tänkvärd iakttagelse i att det förr i tiden oftast var snävare ramar för
personalens agerande, de var mer hårt styrda kring vilka befogenheter de hade i
arbetssituationen. Detta tror hon härrör ifrån att kompetensen hos frontlinjepersonalen var
lägre vilket fick som följd att de i högre utsträckning följde de direktiv som gavs. Hon menar
att personal idag oftare ifrågasätter beteenden och handlingar, vilket gör det svårare att
konsekvent hålla fasta ramar. Detta anser hon bero på att världen blivit större, tack vare
internet och liknande, vilket skapar en friare tanke och fler olika infallsvinklar. En närhet syns
i detta fall till Wilson et al. (2008) som påtalar att tjänsteföretag i allt större utsträckning
lägger vikt vid personalens arbetssituation eftersom nöjda anställda skapar nöjda kunder.
Som kontrast mot den frihet som många av respondenterna beskriver karaktäriserar deras
verksamhet så menar Solheim att de jobbar väldigt mycket med kontroll. Han betonar att
eftersom de är ett så starkt varumärke så är det väldigt viktigt att personalen håller sig inom
ramarna för det som anses acceptabelt agerande eftersom en människas agerande kan förstöra
mycket. Vidare framkommer att de har klara direktiv och rutiner för varje arbetspass och den
anställde får snabbt återkoppling om detta inte följs. Solheim medger att detta kan låta tufft
och inte särskilt modernt, men att det gett goda resultat för hotellet. Det är dock inte alla
människor som trivs med att arbeta i en arbetsmiljö med så specificerade rutiner men
förhoppningen är att personalen inom organisationen gör det, avslutar han.

5.4 Säsongers påverkan på hotell
5.4.1 Skillnader i efterfrågan beroende på säsong
Nordling Ohlsén, som driver hotellverksamhet på Öland, påpekar att då de befinner sig i en
region som är starkt säsongsbetonad så skiljer sig efterfrågan på hotellrum markant åt under
de olika säsongerna. Hon poängterar att Öland i allmänhet ses som en sommarö, det är
någonting som är svårt att ändra på eftersom det är så djupt rotat. Detta överensstämmer
Petersson med som ser sitt hotell som typiskt säsongsbetonat och anser att de bygger en stor
del utav sin verksamhet på den plats som de faktiskt är lokaliserade på. Även Åkerman
berättar att beläggningen är hög på somrarna, hon ser det dock inte uttryckligen som
högsäsong, men berättar att maj, juni, augusti och september är peakmånader för
Stenungsbaden Yacht Club. Detta ligger nära till hands att koppla till det Baum och Lundtorp
(2001) beskriver som den naturbaserade säsongsbetoningen som är beroende utav klimat,
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väder och vind. I kontrast så tror Vialleton att säsongsbetoningen inte är lika applicerbar på
storstadshotell, då de når en stor målgrupp av såväl affärs- som fritidsresenärer och därmed
har en jämnare beläggning. Mårtenssons et al. (2004) beskrivning att högsäsongen för privatoch affärsresenärer är motsatta till varandra ligger därför nära till hands att beakta. Det som
Baum och Lundtorp (2001) beskriver som den institutionella säsongsbetoningen blir därmed
tydligare för hotell av Scandic Swanias karaktär. Casserdahl berättar att en majoritet av
hotellets gäster utgörs av affärsresenärer måndag till torsdag under större delen av året och det
är rent intäktsmässigt denna typ av resenärer som de lever på.
För att minska säsongsbetoningen betonar Nordling Ohlsén att Ekerum Golf & Resort
medverkar i samarbeten med andra turismrelaterade företag och platser i regionen såsom
Glasriket, Kalmar Slott och liknande som har aktiviteter som inte kräver sol och värme. Detta
gör de för att kunna utnyttja faciliteterna året runt. Jönne menar att de i sin tur har slutat
kommunicera externt om tennisen som attraktionskraft. Istället satsar de på att arbeta in en
medvetenhet om hotellet och staden som en plats att besöka även på vintern, genom att
utarbeta olika SPA-paket. Åkerman anser att hotell även kan arbeta med olika typer av teman
under olika säsonger, för att minska säsongsbetoningen. Sommartid så berättar Casserdahl att
verksamheten har strategiska partners som exempelvis ICA vars medlemmar kan bo till
rabatterat pris på hotellet vilket bidrar till en jämnare beläggning. Ashworth och Thomas
(1999) tydliggörande av de såväl individuella som gemensamma ansträngningar som görs för
att utjämna fluktuationerna i efterfrågan blir därför även tydligt i ett svenskt perspektiv.
5.4.2 Säsongsbetoningens påverkan på hotell och dess varumärke
Solheim framhåller att säsongsbetoningen inom hotellbranschen inte bara har en finansiell
påverkan utan den påverkar även varumärket. Han framhåller att det blir svårare att förmedla
varumärket till gästerna om det finns en hög andel extra- och säsongsanställda då de inte har
samma lojalitet mot företaget och varumärket som en heltidsanställd som arbetar på
helårsbasis. Han menar att;
”hjärtat för verksamheten och för arbetsgivaren är inte alls lika stort som för den som finns
här på heltid.”
Detta tror Solheim är en naturlig del utav människans synsätt. Därför är det mycket svårare att
upprätthålla varumärket som hotellet önskar hos en korttidsanställd än hos en
tillsvidareanställd. Även Jönne instämmer i att säsongsbetoningen medför negativa
konsekvenser för varumärket då de gjort valet att behålla personal över hela året genom att de
arbetar färre timmar under perioder med mindre beläggning och fler timmar under perioder
med hög beläggning. Jönne berättar att detta val medför att de har det tuffare ekonomisk
under vissa delar av året, då de vet att hotellet totalt sett över året genererar vinst. Detta
kontrasterar dock det som Baum och Lundtorp (2001) betonar, nämligen att
säsongsbetoningen skapar korttidsanställningar snarare än fasta anställningar. Anledningen till
att de gjort detta val, menar Jönne, är att det hade varit mer arbete med att bygga upp en ny
stab inför varje högsäsong och gå på minimum under lågsäsong. Oavsett vilket val ett hotell
gör drabbar det varumärket negativt, avslutar han.
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Åkerman menar att säsongsbetoningen även påverkar varumärket genom att de måste anpassa
marknadsföringen beroende på säsong och vilka gäster som är representerade på hotellet.
Detta menar hon blir en stor utmaning, att förändra marknadsföringen men ändå ha
varumärket i grunden, men gör arbetet intressant och roligt. Just förändring är något som
Petersson är bekant med. Han berättar att Strand Borgholm kan sägas jobba med två stycken
olika varumärken vilket är en effekt av den säsongsbetoning som är tydlig på Öland. Han
berättar att under sommarsäsongen, från midsommar och sex veckor framåt, så är det
varumärket Sommarstrand som fokuseras och förmedlas. Detta varumärke, menar han, är
främst inriktat på party och ungdomar då hotellet är kända för bland annat sina söndagskvällar
då hela hotellet blir en enda stor fest. Övriga delar av året är det dock varumärket Strand
Borgholm som kommuniceras, vilket är mer inriktat på konferenser och därmed
affärsresenärer. Att balansera dessa två skilda budskap kan bli problematiskt och är en stor
utmaning för hotellet, då en gäst som besökt hotellet under lågsäsong och kommer dit mitt i
sommaren kan få en smärre chock och varumärkesupplevelsen fallerar.
Att arbeta med två varumärken samtidigt är även något som Vialleton är van vid. Hon menar
att privatresenärer har större krav på hotellvistelsen än affärsresenärer överlag, hon
exemplifierar frukosten som en tydlig skillnad. Privatresenärer menar hon vill ha mer av allt;
större utbud och längre öppettider. På sommaren är det också en större andel barnfamiljer
vilket är en potentiell grund till problem eftersom Hotell Eggers är ett traditionellt, lugnare
och inte lika stort familjehotell. Samtidigt måste de genom sitt medlemskap i Best Western ha
ett barnkoncept för att tilltala dessa. Det leder till en problematik och konflikt mellan
varumärkena, då många kanske väljer hotellet just för att det är mer traditionellt och lugnt.
Casserdahl för ett liknande resonemang utifrån det hotell hon representerar och menar att
säsongsbetoningen tydligt påverkar varumärket Scandic. Hon framhåller att Scandichotellens
koncept är uppbyggda med affärsgästen som modell eftersom den sortens gäster utgör en
majoritet. Även om de har utvecklat exempelvis vissa sommarkoncept så är det ändå naturligt
att affärsgästen står i fokus, menar hon.
Såväl Åkermans, Vialletons, Peterssons och Casserdahls resonemang relaterar till Baum och
Lundtorps (2001) ansats att fluktuationer i efterfrågan ställer krav på bland annat
marknadsföring, prissättning och den övergripande dagliga verksamheten. Såväl de praktiska
åtgärder som Stenungsbaden Yacht Club som Strand Borgholm genomfört kan sägas härledas
direkt till de skillnader i efterfrågan som finns från olika målgrupper. Vidare så syns här en
närhet till Joliffe och Farnsworths (2003) resonemang om två sätt att hantera
säsongsbetoningen. Det som framkommit i våra samtal med informanterna är mestadels det
författarna kallar ”att utmana säsongsbetoningen” genom olika paketerbjudanden, rabatter och
liknande. Jönne exemplifierar att de erbjuder exempelvis SPA-paket året runt för att attrahera
gäster. Detta ligger däremot i kontrast till Casserdahls åsikt. Hon anser att det inte finns så
mycket att göra åt denna säsongsbetoning och frågar sig själv om de verkligen vill göra så
mycket åt den egentligen och menar att de är styrda utav hur det ser ut på affärsmarknaden i
första hand. En närhet syns här istället till det Joliffe och Farnsworth (2003) kallar ”att
acceptera säsongsbetoningen”.
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5.4.3 Säsongsbetoningens påverkan på personal och kommunikation
Jolliffe och Farnsworth (2003) anser att säsongsbetoningen starkt påverkar arbetsmöjligheter
på orter med tydliga hög- och lågsäsonger. Detta leder till brist på arbetstillfällen och får
därmed en konsekvens för samhället, men även för arbetsgivare som måste hantera
problematiken. Detta är ett resonemang som även Baum och Lundtorp (2001) delar. Solheim
menar att säsongsbetoningens effekter får konsekvens även för personalen som arbetar på ett
hotell. Han berättar att han har en bakgrund som säsongsanställd inom hotellbranschen, då
han under en period arbetade sommartid på Öland och vintertid i Sälen. En reflektion som han
gör är att under denna period i livet så tänkte han inte alls särskilt mycket på varumärket han
representerade och inte heller på att stå för det budskap som hans arbetsgivare ville förmedla.
Dock så passade denna anställningsform honom just då, i den perioden som han var i livet,
eftersom han sökte fart och fläkt och vara där det händer. Han utvecklar;
”Det handlade om att vara kung på natten och kung på dagen”
Han garanterar att det är likadant på Hotell Tylösand, dit söker sig sommarpersonal som vill
arbeta i hetluften. Att få dessa att känna samhörighet med varumärket tror han är oerhört svårt,
men understryker att hans syn är att det krävs ett väldigt tydligt och nära ledarskap som ger
bekräftelse och kommer med tillrättavisningar. På så sätt sätts ramarna för företagets kultur
och säsongspersonalen får en uppfattning om hur de ska agera. Jönne menar att även de har en
stor andel sommarpersonal men att en majoritet utav dessa är återkommande personal som
jobbar i fjällen eller Alperna på vintrarna och kommer tillbaka till Båstad till sommaren.
Dessa återkommande personer fungerar som en sommarstab och blir nyckelpersoner under
sommarhalvåret eftersom de har en stor yrkesskicklighet men även erfarenhet från Hotel
Skansen och känner till deras värderingar. Jönne delger att dessa personer i sin tur tar med sig
personal som de arbetat med och som de gillar och kan lita på. Eftersom nyckelpersonerna är
bekanta med vad hotellet förväntar sig utav sin personal så har det därmed byggts upp ett
nätverk utav kompetent sommarpersonal. Även Nordling Ohlsén har en stor andel
återkommande personal som är bekanta med varumärket och värderingar, dessa ges en kortare
uppdatering gällande nyheter och nya arbetsrutiner.
Solheim anser att det skulle krävts en hel del för att han som 20-åring skulle ha känt en stark
samhörighet med varumärket och understryker;
”inte fasen hade det räckt med att läsa en pärm”
Hans åsikt är att det i stället krävs en ordentlig introduktion och kontinuerlig uppföljning ifrån
ledningen, annars kan det lätt bli kaotiskt och en enda stor röra. Detta kan kontrasteras mot
Nordling Ohlsén som berättar att det i praktiken inte alls går till så på Ekerum Golf & Resort.
Hon beskriver att nackdelen med en säsongsanställning är att den personalen blir direkt
inkastad i verksamheten, upplärningen sker under några få dagar där grundläggande kunskap
om de interna datorprogrammen ges. Resten får tas under resans gång, där den nya personalen
får ta hjälp utav mer erfaren.
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5.4.4 Konstant servicenivå när personalen byts ut
Jönne menar att det bästa sättet att kvalitetssäkra kundmötet är genom att ständigt påminna
personalen om budskapet de ska förmedla och vad gästen ska uppleva vid ett besök på Hotel
Skansen. Personalen ska näst intill vara trött på att höra cheferna prata om service. Det ska
sitta i ryggmärgen på personalen, men det ska även finnas en fostrande gemenskap där de
anställda hjälper varandra. Jönne tror, som tidigare berättat, att de anställda i större
utsträckning präglas utav sina medarbetare snarare än sina avdelningschefer, men genom att
ständigt prata om ledningens syn på service så skapas förutsättningarna. Clark et al. (2008)
resonerar att hotelledningens vilja att tillhandahålla en god service har en direkt återspegling
på personalens beteende och vilja att leverera högkvalitativ service. Det syns därmed en tydlig
relation mellan författarnas tankar och hur Hotel Skansen ser på serviceleveransen.
Jönnes resonemang är något som Åkerman delar, hon menar att en generell lösning är att se
till att det alltid finns fast personal på plats bredvid säsongspersonalen som kan hjälpa till och
även tillrättavisa. Hon understryker vidare att även om de rent personalmässigt inte är lika
säsongsbetonade som andra hotell i området så är det en stor utmaning att kvalitetssäkra
säsongspersonalen, därför läggs vikt vid att behålla extrapersonal under längre tidsperioder.
Hon berättar att det även finns en driftansvarig på plats, oavsett tid på dygnet, som finns till
för att stödja frontlinjepersonalen och lösa uppkomna situationer. Casserdahl instämmer i
Åkermans inledande resonemang. För att kunna hålla en konstant servicenivå är det viktigt
med en ordentlig introduktion i arbetsrutinerna, men även att det finns en dedikerad mentor
som stödjer den nya eller tillfälliga personalen i arbetet. Dessutom anser hon att
avdelningscheferna har en avgörande roll i att tillse att kvaliteten hålls konstant inom sin
avdelning.
Vialleton, i sin tur, menar att eftersom de är ett så pass litet hotell så fungerar det att säkra
kvaliteten genom att hålla utvecklingssamtal med underchefer som sedan sprider information
och liknande till frontlinjepersonalen. Hon anser dock att för större hotell så är detta inte ett
hållbart arbetssätt, då måste det finnas ett mer utarbetat kvalitetssystem med tydligare ramar.
Vidare så delar Vialleton med sig av en intressant iakttagelse, hon berättar att hotellet
fortfarande håller fast vid det traditionella systemet att använda sig av riktiga nycklar i stället
för nyckelkort. Hon menar att det är ett sätt att kvalitetssäkra gästens vistelse, då det ger
receptionspersonalen möjligheten att stämma av med gästen huruvida den är belåten med
hotellet. Detta eftersom nycklarna lämnas och hämtas i receptionen när gästen går ut,
respektive kommer tillbaka till hotellet. Detta är inte fallet för de hotell som har nyckelkort,
då gästen behåller det under hela vistelsen.
Petersson beskriver att det i hotellbranschen finns ett problem att upprätthålla kvaliteten när
en stor mängd säsongs- och extrapersonal samtidigt kommer in i verksamheten. Finns det en
grund på 20 fast anställda som vet precis vad som förväntas av dem och det sedan kommer in
80 stycken nya i verksamheten som är oprövade i ett ”skarpt läge” så tar man väldiga risker
som hotell. Problemet att hålla en konstant service- och kvalitetsnivå anser Baum och
Lundtorp (2001) är karaktäriserande för verksamheter påverkade utav en fluktuerande
efterfrågan då en stor andel korttidsanställda finns i verksamheten och delvis ersätter fast
anställda.
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Jönne menar att en hög andel säsongspersonal kan göra skada på så sätt att hotellet levererar
en ojämn servicenivå, vilket skadar ryktet. Att hålla en jämn servicenivå är dock möjligt,
oavsett om personalen byts ut. De åtgärder som Petersson nämner för att minska dessa
orosmoment är att hålla en bra introduktion, uppföljning och genom att försöka använda sig
av personal kontinuerligt som hotellet redan känner till. Jönnes tankar om att bygga upp ett
nätverk av säsongspersonal återkommer således även här. Nordling Ohlsén anser att
säsongsanställningar även kan ha en positiv effekt på hotellverksamheter, eftersom personalen
har erfarenheter från andra hotell och därmed kan erbjuda nya ögon på verksamheten då de
kan dela med sig utav andra arbetssätt och metoder som de upplevt fungerar bra. På så sätt
kan hotellet utvecklas, vilket inte hade varit möjligt utan dessa erfarenheter.
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6. Slutdiskussion
I detta slutsatskapitel delger vi läsaren de slutsatser vi kommit fram till genom analysarbetet.
Kapitlet inleds med en mer kvantitativt inriktad redogörelse av de tendenser som framträtt i
det empiriska materialet. Därefter presenteras läsaren återigen för uppsatsens syfte och
forskningsfrågor varefter dessa besvaras, innan vi avslutningsvis ger våra personliga tankar
om framtiden. Våra viktigaste slutsatser presenteras i fetmarkerad stil.

6.1 Tendenser i studien
Trots uppsatsens kvalitativa inriktning så har vi under den empiriska insamlingen funnit några
generella kvantitativa tendenser som är så tydliga att de blir viktiga att poängtera. Dessa ska
inte ses som absoluta sanningar för branschen men kring nedan beskrivna ämnesområden har
det återfunnits en enhetlighet mellan respondenterna. De tendenser vi funnit är;
 Varumärket som konkurrensfördel. Då det framkommit att hotell rent materiellt blivit
allt mer svåra att skilja åt och konkurrensen på marknaden hårdnat tillskrivs
varumärket en alltmer framstående betydelse. Detta då respondenterna anger att
konsumenter söker en trygghet och något att identifiera sig med vid val av hotell.
 Personalen är viktigaste varumärkesbäraren. Ledningen kan förmedla vad varumärket
ska stå för, men det är personalens agerande som i störst utsträckning är avgörande för
gästens uppfattning. Utan personalen betyder inte inredning, design och liknande
någonting. Personalen måste förkroppsliga det varumärket står för, annars fallerar
gästens upplevelse. Detta är något som samtliga respondenter instämmer i samt
betonar.
 Skillnader i utbildning. Trots personalens avgörande roll så framträder skillnader i
utbildning mellan heltids- och extraanställda. Det framkommer att säsongs- och
extrapersonal i många fall ges en begränsad utbildning gällande yrkestekniska
områden och information om vad varumärket står för. Respondenterna ser detta som
naturligt.
 Mellan- och avdelningschefer ges en avgörande roll. Det faller på avdelningschefer att
se till att frontlinjepersonalen får ta del av för avdelningen relevant information. Det
ligger dessutom på deras ansvarsområde att kvalitetssäkra verksamheten mot gästen.
 Framträdande interna informationskanaler. Vi har funnit att olika former av möten
samt e-post till de anställda är det vanligaste sättet att sprida information på. Det har
även framkommit att personalen i hög grad förväntas söka information själv.
 Ansträngningar för att minska säsongsbetoningen. Det framkommer tydliga
ansträngningar från hotell för att utmana säsongsbetoningen. Detta görs på ett flertal
olika sätt, men paketering riktad mot privatresenärer och konferensverksamhet mot
affärsresenärer blir viktiga delar för att säkra intäkter.
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6.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar
Att personalen har en avgörande roll för tjänsteföretag, det var något som vi var införstådda
med redan innan uppsatsen påbörjades. Likaså har det blivit allt mer tydligt att det i
globaliseringens spår, med ökad konkurrens som följd, blivit allt viktigare att kunna särskilja
sig. Detta kan bland annat göras genom ett varumärke som kommunicerar en klar identitet och
skapar emotionella band. I denna kommunikation av värderingar får personalen en avgörande
roll, men när personalen delvis består av extra- och sommaranställda uppstår en potentiell
problematik. Vår avsikt var därför att analysera denna potentiella problematik utifrån följande
syftesformulering och forskningsfrågor:
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur hotell arbetar med sin personal och
deras enhetliga kommunikation av hotells varumärken till kunderna. Utifrån detta är
ambitionen att utreda vilken betydelse som tillskrivs varumärke och personal.
Med forskningsfrågorna:
 Vilken funktion har varumärket för hotell och vilken roll har personalen i
förmedlandet av detta?
 På vilka olika sätt förmedlas varumärket från ledning till frontpersonal?
 Hur påverkar säsongsbetoningen ledningens arbete med att förmedla varumärket till
sin frontlinjepersonal?
Vi ämnar besvara forskningsfrågorna var för sig för att tydliggöra vårt resonemang och våra
slutsatser samt mer ingående kunna diskutera de avgränsade delarna av problematiken.

6.3 Slutsatser
Varumärkets funktion och personalens roll i förmedlandet av varumärket
Något som vi blivit varse om varumärken är att liksom för de flesta andra branscher har
varumärket en stor betydelse som konkurrensmedel för hotell. Cai och Hobson (2004) går så
långt som att ange att varumärket är den enda kvarvarande långsiktiga konkurrensfördelen på
dagens marknad, något som också framkommit i vår undersökning. Solheims angivelse om att
över 1000 hotell i Sverige idag har samma utbud med konferens och spa bekräftar att det är en
konkurrensutsatt marknad. Vi kan därmed förstå att det inte längre går att konkurrera på
samma sätt med en särskild SPA-upplevelse, eller ett utmärkande landskap. Något som kan
konstateras bland de hotell vi besökte under våra intervjuer och genom våra egna personliga
erfarenheter är att de bygger en stor del av sin verksamhet på platsen de är belägna på.
Ekerum med sin golfmöjlighet ses som ett golfhotell, Strand Borgholm ses till stor del som ett
sommarhotell som erbjuder strand, bad och soliga fester och Hotel Eggers ses som ett
stadshotell. Inredningen på hotellen går ofta i ett fåtal stilar; traditionellt historiskt, lantlig
eller marin idyll eller kallt, nordiskt och modernt. Jönne menar att när han har funderingar på
att starta verksamheter så är det bara tre saker han kollar på, ”läge, läge och läge”. Men med
så många lika drag mellan hotellen innebär det att det inte längre går att konkurrera på de
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ovan nämnda premisserna. Vi menar här att hotellen måste satsa på en annan typ av
differentiering. En differentiering som bygger på ett utmärkande varumärke laddat med
emotionella värden. Dagens kunders kräsenhet och bekantskap med vilka funktionella
värden som kan förväntas gör att hotellen sannolikt har störst chans att utmärka sig om
kunderna minns de emotionella upplevelserna de hade under besöket.
Medvetenheten om de emotionella värdekraven är spridd mellan våra intervjupersoner. Vissa
menar att deras nuvarande varumärke främst utgörs av platsen de är belägen på och att de
främst förmedlar upplevelser som hör samman med naturen. Andra menar att de främst
kommunicerar en upplevelse genom bemötandet som de ger och att det är upp till hotellet att
förmedla en känsla av trygghet och kvalitet. Jönne belyser resonemanget med åsikten om att
”Jag kan bo i en koja i skogen och är det trevligt folk som tar emot mig så har jag det mysigt
därute också.”
Detta anser vi kan tolkas som en mycket stark medvetenhet om hur de emotionella inslagen
medverkar till att skapa kundens intryck av hotellet och uppfattningen om varumärket, något
som på olika sätt framkommer hos intervjupersonerna. Något som vi anser är talande för
insikten av fördelarna med de emotionella funktionerna av ett varumärke är också hur
intervjupersonerna
i
klar
samstämmighet
uttrycker
personalens
roll
i
varumärkeskommunikationen. Det har framkommit att varumärket, i form av hotellet, inte är
något utan personalen. Därmed kan det konstateras att det är personalen som bygger upp
varumärket och är den mest effektiva kommunikatören av det. Jönne klargör att;
”Personalen är de som bygger varumärket och är de viktigaste vi har.”
Personalen får därmed ansvaret att leverera en kvalitativ upplevelse för att i interaktionen
också hjälpa gästen att skapa en positiv image av hotellet. Resonemanget stämmer väl överens
med de av Grönroos (2008) framförda teorierna om den interaktiva marknadsföringen.
Vi vill poängtera att förutom att kunna kommunicera de värderingar och principer hotellen
anser sig stå för fungerar hotells frontlinjepersonal som lojalitetsbärare. Utifrån den
insamlade informationen tycker vi oss utröna att det i hög grad är personalens beteende som
gästerna minns efter besöket, om städerskan hälsade eller inte eller om receptionisten
ansträngde sig för att hitta samma rum som gästen hade förra gången. Det är personalen som
gästen lättast knyter ett emotionellt band till. Det är också sannolikt att detta medverkar till
gästens nästa hotellval, om personalen lämnat ett så pass stort avtryck att varumärket minns
har det hotellet en stark fördel i valet mot andra hotell. Resonemanget finner samhörighet med
vad Uggla (2003) menar är varumärkets funktion för en säljare, en position som i den här
uppsatsens empiriska undersökning kan likställas med hotell. Vidare kan vi också utifrån
ovanstående resonemang konstatera att personalen får en differentierande funktion då de
fungerar som leverantörer av de emotionella värdena. Som beskrivits i tendenserna har vi
funnit att en ledning anser trygghet vara den viktigaste funktionen som ett varumärke fyller på
marknaden. I denna funktion får personalen en viktig roll då den är avgörande för hur kunden
uppfattar varumärket och varumärkeskommunikationen. För att varumärket ska uppfattas som
tryggt anser vi då att personalen måste känna sig trygga i sin roll som varumärkesbärare.
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Denna trygghet anser vi kan ha sin grund i en stark företagskultur som i sin natur stödjer
personalen i deras arbete.
Vi vill tydliggöra att även om hotellets frontlinjepersonal har en viktig del så är vi medvetna
om att dessa existerar i samklang med de mer funktionellt inriktade värdena gällande estetik
och design. På detta sätt kan en synergi skapas som ger gästen en totalupplevelse.

Kommunikation av varumärket från ledning till personal
I analysen av vår insamlade teori samt den informationen som inkommit genom
empiriinsamlingen har vikten av att ha en fungerande kommunikation betonats. Att rätt
information når ut till rätt personer ses som en förutsättning för att en verksamhet ska fungera
på ett framgångsrikt vis. Det vi tycker oss kunna urskilja är att det verkar svårt att
implementera ett tillfredsställande kommunikationssystem i praktiken. Det som vi tycker
framträtt är att inom den svenska hotellverksamheten så görs en kraftansträngning att etablera
en stark kommunikationsförbindelse mellan ledning och frontlinjepersonal vid
anställningsfasen. Det är ledningen som ska föregå med gott exempel genom sin muntliga
kommunikation men även genom sitt handlande och på detta vis förmedla varumärket. Vi har
fått intrycket att ledningen betyder mycket i formandet av önskat beteende hos
frontlinjepersonalen. Samtidigt har det visat sig att mycket av detta arbete delegeras från den
administrativa toppledningen ner till avdelningschefer. Vikten av att ha kompetenta
avdelningschefer som är kapabla att ta emot direktiv och skapa sig en förståelse angående
varumärkesidentitet ser vi i dessa fall som en förutsättning. Jönne betonar här vikten av att ha
rätt person på rätt plats för att förmedla varumärket. Det vi oroar oss för är att om hotell
använder sig av flera nivåer som i en hierarkisk organisation utsätter de sig för risken att den
varumärkesidentitet som toppledningen har format under förmedlingen ner till gästen utsätts
för brus och på så vis modifieras. Som tidigare nämnts så tycks toppledningen involvera sig
främst inledningsvis för att sedan lämna över ansvaret till sina respektive avdelningschefer.
Samma tendens tycker vi oss kunna urskilja i avdelningschefernas behandling av
frontlinjepersonalen där dessa tar vid där toppledningen delegerar för att sedan vidarebefordra
ansvar till kollegor som arbetar sida vid sida med den nyanställda personalen.
Om varumärkesbyggande ska ses som en levande organism som över tiden bör anpassas och
förändras för att passa in i kunders preferenser ser vi en utmaning för hotell att över tiden
lyckas fortsätta förmedla varumärket till sin frontlinjepersonal. Om kontakten mellan ledning
och frontlinjepersonal avtar över tiden borde även styrkan och tydligheten i varumärkets
identitet påverkas negativt. Solheim betonar vidare vikten av kontinuerlig kommunikation för
att skapa samhörighet mellan personal och varumärke. En anledning till att mycket av
ansvaret förskjuts ner på anställda och avdelningschefer anser vi säkert bero på tidsbrist men
tror även att detta kan vara ett resultat av att ledning ser frontlinjepersonal som bäst lämpade
att instruera ny personal. Som Jönne konstaterar; personal präglas av sina medarbetare
snarare än sina chefer, det är ledningens jobb att förmedla sin syn på service så att
förutsättningarna skapas.
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Ytterligare en reflektion vi gör kring detta är den fostrande gemenskap som till stor del
förekommer enligt respondenterna. Exempelvis Jönne framhåller att hans personliga åsikt är
att anställda i högre utsträckning påverkas av sina medarbetare snarare än sina
avdelningschefer. Vi ser att det utkristalliseras ett behov av att de heltidsanställda tar på sig att
utbilda nytillkomna säsongs- och extraanställda direkt i verksamheten snarare än att det görs
direkt från en ledningsfunktion som fokuserar på utbildning. En potentiell problematik ser vi i
detta då den nya personalens kompetens till följd av detta blir avhängig av den fast anställda
personalens välvilja och möjlighet att utbilda. En möjlig följd av detta blir då även att
informationen skiljer sig åt beroende på vem som förmedlar den. En lösning på detta fenomen
menar Casserdahl är att ha en utbildningsansvarig på respektive avdelning. Denna person,
menar hon, bör besitta en kompetens dels som medarbetare men även som utbildare.
Det har framkommit att ledningen utgör en viktig form av varumärkeskommunikatör. Men
frontlinjepersonalen får även ta del av varumärkeskommunikation genom olika redskap som
premieras av ledningen. Vi har funnit att mest använda medier i denna kommunikation har
varit möten, intranät, e-postutskick och genom kontinuerlig muntlig information. Något som
vi uppmärksammat är svårigheten att kommunicera endast relevant information och att
göra kommunikationen personlig. Detta ser vi som en konsekvens av den tidspress och det
informationsöverflöd som existerar. En annan problematik vi observerat är hur
kommunikationen bör utformas för att rätt budskap ska nå fram till
frontlinjepersonalen utan att hamna i anonymitet i den stora informationsmassan. Bitar som
vi anser vitala för detta är att ledningen hittar rätt redskap för detta samt att motivera
personalen till att ta till sig av informationen som ges. Ledningen kan stå för
förutsättningarna, men personalen måste ta till sig av budskapet för att kommunikationen ska
fungera och informationen komma till användning. Om endast dessa funderingar skulle fälla
avgörande för vald kommunikationsform anser vi en kontinuerlig muntlig kommunikation
vara att föredra. Detta då vi anser att denna form av kommunikation i mindre utsträckning kan
bemötas med nonchalans från frontpersonalens sida samtidigt som den råder mindre risk att
missuppfattas och drabbas av brus. En annan fördel med denna form av kommunikation anser
vi vara att den går åt båda håll vilket undanröjer en av våra stora funderingar kring detta
ämne. Det intryck som vi har fått är att mycket av den kommunikation som sker inom
hotellbranschen från ledning till frontlinjepersonal verkar vara envägskommunikation. Vi
anser att resterande kommunikationskanaler som nämnts tidigare kan användas på ett vis som
inte involverar frontlinjepersonalen och som inte främjar proaktivt arbete utan snarare
används när fel redan påträffats. Ett exempel på enkelritad information som tankesätt är
Solheims kommentar;
”Intranätet är som vår bibel. Där finns all information att hämta, har man inte fått
informationen har man inte hämtat den.”
En fördel med intranät är att det möjliggör för alla att ta del av information men den särskiljer
inte användare. Samtidigt så anser vi att även om personalen involveras genom att de tvingas
ta eget ansvar och hämta information så blir det inte en nödvändighet att själv bidra med egna
inlägg. Vi drar dock slutsatsen att då ledningspersonal, som nämnt, ofta har ett tidspressat
schema kan det finnas tidsmässiga fördelar av att använda intranät och e-post som medier.
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Ledningen bör dock enligt oss hålla dessa funderingar i bakhuvudet då risken om
kommunikationen eftersätts och massdistribueras är att varumärket inte entusiasmerar och
motiverar sin frontlinjepersonal.
Intrycket vi har fått är att ledningspersonal inom hotell anser det viktigt med hur
frontlinjepersonalen agerar i leveransprocessen av tjänsten. Samtidigt verkar det råda en
entydig ovisshet om hur kommunikationen mellan frontlinjepersonal och gäster kan
kvalitetssäkras. Ett samband vi har identifierat är dock att storleken på hotellen verkar ha
ett samband med hur ledning behandlar eller agerar för att kvalitetssäkra detta
moment. Vi har funnit att större hotell i större utsträckning har instiftat kontrollmekanismer
som ska få personalen att agera på ett mer förutsägbart sätt. Solheim menar att det är viktigt
att frontlinjepersonalen håller sig inom ramarna då de annars kan skada varumärket. Rörande
mindre hotell får personalen en större frihet att agera.
Att utbilda personal är ett kommunikationssätt som vi anser visar på att ledningen bryr sig om
sin personal. Utifrån vår analys har vi kunnat finna en samstämmighet mellan teorin och
empirin gällande inställningen till att hotell bör satsa resurser på att se till så att
frontlinjepersonalen är väl rustade att handskas med gästerna. Något som exemplifieras av
Cadwallader et al. (2009) som hävdar det bevisat att investeringar i frontlinjepersonal leder
till ihållande framgång för företag samt av Petersson som tror att skapandet av en trygghet i
personalstyrkan handlar mycket om personlig utveckling och om att få en individuellt
anpassad utbildning av arbetsgivaren. Något som vi däremot noterat är att teorin lägger större
fokus på formell utbildning medan empirin snarare förespråkar att personalen bör ha en social
kompetens. Exempelvis Vialleton hävdar att;
”Det

är mycket svårare att ändra en människas sätt att agera med folk än det är att skicka
dem på språkkurs”

Vi tycker oss även finna att detta resulterar i att formell utbildning inte är särskilt meriterande
vid anställning utan snarare kompenseras genom intern utbildning inom företaget. Baum
(1996) framhåller att det generellt inom turismbranschen råder brist på formellt erkänd
professionalism. Samtidigt som intrycket är att denna utbildning tillhandahålls
frontlinjepersonalen så är ledningen öppen med att i utbildningen som sker blir det naturligt
att tillsvidarepersonal premieras. Solheim anser att en orsak till att heltidsanställd personal
stannar längre i företaget är att de premieras med någon form utav utbildning. Han menar då
att det därmed blir en naturlig klyfta i utbildningsnivå gällande säsongspersonal och fast
anställd personal. Utifrån detta ställer vi oss frågande till om hotell verkligen kan upprätthålla
en konstant kvalitativ varumärkeskommunikation och serviceprestation. Om fallet är att
frontlinjepersonal anses vara varumärket finner vi det naturligt att all personal som kommer i
kontakt med gäster antar denna roll. Utifrån detta resonemang anser vi det logiskt att det blir
lika viktigt att se till att visstidspersonalen förmedlar rätt budskap som
tillsvidarepersonalen då båda grupper påverkar och förmedlar varumärket till gästerna.
För att sammanfatta vårt resonemang kring de två första forskningsfrågorna har vi skapat
denna modell som syftar till att illustrera relationen och utbytet mellan varumärke och
frontlinjepersonal i en fungerande interaktion. Modellen är av ”input-output-karaktär” och
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visar vad ledning respektive personal bidrar till. Dessa bidrag förädlas och förenas vilket
innebär att personalen får rollen som varumärkesbärare.

Figur 5. Personalen som varumärkesbärare. (Egenutvecklad)

Modellen belyser det faktum att det krävs en samstämmighet mellan personal och ledning för
att säkerställa en konstant varumärkeskommunikaton. Genom att Ledningen använder de olika
diskuterade ramarna, såsom personlig kommunikation, utbildning och företagskultur, sätts
klara regler för ett av personalen förväntad beteende. Initialt skapar dessa verktyg en trygghet
för personalen, som kan känna en genuin motivation att prestera högt på sin arbetsplats.
Personalen bidrar enskilt med sina erfarenheter och kan hjälpa ledningen att utveckla ramar
som passar för det specifika hotellet de används på. De bidrar till att personifiera varumärket
utåt och skapar därmed en tydlig innebörd inför kunderna genom att bli ett levande bevis på
att hotellet uppfyller varumärkeslöftet. Risken är stor då de lika lätt kan skada ett hotells
anseende om de tydliga ramarna och med det tryggheten saknas. Det tydliggörs ett behov av
ett väldefinierat varumärke för att kunna erbjuda personalen en fortsatt trygghet genom hela
serviceprocessen. Om denna samstämmighet uppnås kan personalens roll som
varumärkesbärare bli den mest effektiva kommunikationskanalen för ett hotells
varumärke.
Säsongsbetoningens påverkan på intern varumärkesförmedling
I våra intervjuer har det i samtliga fall framkommit något som kan benämnas som
säsongsbetoning och som på olika sätt påverkar hotellverksamheten. Denna säsongsbetoning
består inte nödvändigtvis i fluktuationer gällande hur många som efterfrågar utan snarare vem
som efterfrågar. Detta är tänkvärt och i högsta grad relevant att beakta då vår uppfattning är
att en stor del av det som skrivits på detta område behandlar säsongsbetoningens effekt på
besökarantal, medan det i detta fall framkommer att det vore mer relevant att beakta
säsongbetoningens effekt på vem som besöker samt konsekvenser av detta. Vi kan därmed
anta att det som Baum och Lundtorp (2001) beskriver som den naturbaserade
säsongsbetoningen varit en naturlig del under en lång period och att det därmed utarbetats
tydliga strategier för att hantera den, vilket bidragit till att skapa en jämnare efterfrågan. Detta
är även något som framkommer hos våra respondenter som alla beskriver att de på något sätt
arbetar med paketering eller konferensverksamhet. Med detta i åtanke upplever vi att hotellen
är införstådda med den externa delen av säsongsbetoningen, den som vi anser att det hittills
har fokuserats på. Detta utgör en grund att arbeta vidare med något som kan benämnas
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”Säsongsbetoning 2.0” med vilket vi menar säsongsbetoningens påverkan på det som sker
internt inom företaget. Vi har fått uppfattningen att all kraft har lokaliserats externt för att
bemöta säsongsbetoningen vilket gjort att den påverkan det får internt fått stå åt sidan. Vi
eftersöker därmed mer utarbetade strategier för att hantera detta.
Några olika former av externa satsningar som gjorts för att möta säsongsbetoningen i relation
till dess påverkan på varumärket har även framkommit under våra samtal. Med vilken kraft
dessa satsningar görs upplever vi dock skilja sig åt. Ett bra exempel på hur ett hotell kan
arbeta med säsongsbetoningens påverkan på varumärket hämtar vi från Strand Hotell som
jobbar med två separata varumärken, ett för sommarsäsongen och ett för resten av året. På så
sätt kan varumärkets identitet på bästa sätt byggas upp och anpassas efter målgruppens
preferenser. Säsongsbetoningen kan även i vissa fall påverka varumärket på så sätt att det blir
svårare att förmedla till gästerna. Detta tydliggör Solheim;
”hjärtat för verksamheten och för arbetsgivaren är inte alls lika stort [hos deltidsanställda]
som för den som finns här på heltid.”
Vi anser att Solheim för ett insiktsfullt resonemang kring dessa frågor, vilket vi härleder till
det faktum att han själv har en bakgrund som säsongsanställd. Han uppvisar en förståelse för
de säsongs- och extraanställdas drivkrafter samt vad det innebär för konsekvenser för ett
hotell. Detta för oss in på kärnan för denna, den tredje, forskningsfrågan.
En viktig aspekt att poängtera, samt i viss mån kritisera, är det faktum att när det beskrivs hur
säsongs- och extraanställd personal införlivas i företaget och varumärket handlar det ofta om
enskilda punktinsatser som av respondenterna beskrivs som sommarinformation, kickoff
och liknande. Detta kompletteras vanligen med någon form av dokument som innefattar
policys, visioner och servicestandards. Vår erfarenhet säger oss att det kan vara svårt för
personal som är ny på jobbet att ta till sig av sådan information. Eftersom det inte
framkommit att det sker någon yrkesteknisk utbildning i hotellens regi före en anställning
påbörjas så förefaller det, för oss, naturligt att den nyanställde därmed fokuserar på att få en
sådan kunskap snarare än en värderingsmässig förståelse för varumärket. Säsongsbetoningen
natur får som följd att säsongspersonalen kommer in i verksamheten när efterfrågan och
arbetsbelastningen ökar. En ökad arbetsbelastning anser vi ha en direkt koppling till en
minskad möjlighet till ytterligare vidareutbildning, fokus hamnar därmed istället på att sköta
den vardagliga verksamheten. Vår reflektion är att hotell på ett kontinuerligt och strategiskt
sätt måste arbeta med sin extra- och säsongspersonal för att dessa till fullo ska kunna förmedla
och förkroppsliga varumärket. Med tanke på den betydande roll som personalen anses ha ser
vi en delvis bristande överensstämmelse mellan ord och handling i detta fall.
För att återkoppla till ovanstående citat av Solheim så belyser det vad som kan ses som själva
kärnan i problematiken. Att hjärtat för verksamheten och arbetsgivaren inte är lika stort är
inget som kommer att lösa sig med tiden, det är heller ingenting som den säsongs- eller
extraanställde aktivt kommer att förändra själv. Vår ansats är att det faller på
företagsledningens ansvar att tillse att de har gjort största möjliga ansträngning för att
göra skillnaderna gällande ”hjärtat för verksamheten” mellan fast personal och övrig
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personal så små som möjligt. Detta då personalen har en så modererande effekt på gästens
upplevelse på varumärket. Detta konkretiserar Jönne på följande sätt;
”Varumärket är ingenting utan personalen.”
Hanteringen av den interna kommunikationen till säsongspersonal men även extrapersonal
kan därmed inte lämnas åt slumpen. Vi ser en potentiell vinning i att företaget möter
säsongspersonalen där de befinner sig, istället för att låta säsongspersonalen möta företaget.
Med detta menar vi att traditionellt använda kommunikationskanaler som informationsmöten,
intranät och e-post delvis har spelat ut sin roll som förmedlare av information. Istället så ser vi
en möjlighet i att nå säsongs- och extrapersonal som ofta är unga människor via
exempelvis sociala medier så som Facebook eller bloggar. Via en Facebookgrupp eller en
blogg, dit endast anställda har tillträde, där såväl personer i ledande befattning som personal
kan dela med sig av servicevisioner såväl som erfarenheter och upplevelser kan det skapas ett
forum av mer informell karaktär. Detta tror vi kan göra denna personalkategori mer benägna
att ta till sig av information samt införlivas i vad varumärket står för.
Att säsongs- och extrapersonal är nödvändig inom hotellbranschen går inte att ifrågasätta.
Petersson går så långt som att påstå att denna personalkategori är nödvändig för att
överhuvudtaget kunna driva hotellverksamhet. När dessutom denna personal ska arbeta då det
är högsäsong och därmed många gäster på hotellet så borde det ligga i sakens natur att vårda,
förädla och förfina även denna personal. Detta är dock något som vi, som tidigare reflekterat
kring, inte anser görs i samma utsträckning som med den fasta personalen. Då den framtida
konkurrensen sannolikt inte kommer att minska och personalen blir ett sätt att särskilja sig på
ser vi en stor konkurrensfördel i. Att investera även i säsongs- och extrapersonalen blir en
investering även för framtiden.
Besvarande av syfte
Intentionen med denna uppsats var att skapa en förståelse för hur hotell arbetar med intern
kommunikation gällande personal och varumärke, samt vilken betydelse dessa två tillskrivs.
Vi anser att vi utifrån ovanstående slutsatser har uppfyllt syftet och besvarat
frågeställningarna. Vår undersökning har påvisat att hotell på ett likasinnat sätt arbetar med
internkommunikation som en väsentlig del av varumärkesarbetet. I diskussionen kring den
andra frågeställningen framkommer hur detta mer praktiskt sker, samt den problematik som
kan ses uppstå. Gällande betydelsen som tillskrivs varumärke och personal har vi funnit att
dessa används som differentierare, vilket framkommer i diskussionen kring den första
frågeställningen. Syftet kompletteras med diskussionen kring den frågeställningen för att
belysa den problematik som kännetecknar branschen.
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6.4 Framtidsutsikter
Efter att vi ingående diskuterat, analyserat och reflekterat kring hotellbranschen och hur den
ser ut idag anser vi det på sin plats att även delge läsaren en mer framtidsinriktad beskrivning.
Utifrån varumärkets roll samt personalens betydelse för hotellbranschen väljer vi att
sammanfatta våra tankar kring dessa områden i framtiden under följande punkter:
 Personalens karaktärsdrag viktigare i framtiden. Det blir allt viktigare att kunna
positionera och särskilja sig genom personalen. Då människor identifierar sig mer och
mer till varumärken står hotellbranschen inför ett, delvis påbörjat, skifte där
konkurrensen kan ske på basis av varumärkets värde snarare än priset. I denna process
får personalen en avgörande funktion i att förverkliga de löften som varumärket
kommunicerar externt. Därför blir personalens karaktärsdrag ännu viktigare i
framtiden, det räcker inte längre för personalen att vara serviceinriktad, kommunikativ
och samarbetsvillig som beskrivs som viktiga karaktärsdrag idag. Istället måste
personalens karaktärsdrag på ett tydligare sätt förkroppsliga och relatera till
varumärket.
 Avvägning mellan kontroll och känslor. Då varumärkets betydelse ökar kommer en
tydlig överensstämmelse sannolikt synas till behovet av kontroll. Som framkommit i
tendenserna är våra respondenter eniga om att varumärkesupplevelsen för gästen
riskerar fallera om personalen inte kan leva upp till varumärket. Samtidigt tydliggörs
att empowerment är avgörande för personalens motivation och trivsel. Att hitta en
balans mellan ledningens kontroll och personalens känslor blir därmed en utmaning att
hantera.
 Företagskulturen viktigare i framtiden. Det har i våra samtal framkommit en indirekt
misstro mot skrivna dokument som förmedlare av varumärket och dess värderingar.
Dessa kan ge en grundläggande information, men det råder osäkerhet kring hur det
verkligen tas emot. Vår övertygelse är att, framför allt, säsongs- och extrapersonal har
svårt att ta till sig, samt låter sig styras, av detta. Vi ser en potentiell vinning i att på ett
betydligt mer strategiskt och målmedvetet sätt arbeta med företagskulturen för att
genom denna kunna påverka och kontrollera personalens beteende. Att aktivt arbeta
med storytelling för att på så sätt kunna förmedla en historia som fungerar som ett
ramverk för beteende blir ett sätt att komma bort ifrån statiska dokument och
pekpinnar. Detta tror vi blir viktigt i framtiden för att kunna införliva företagskulturen
hos personalen. När det gäller kommunikationssättet att göra detta på ser vi en
potential i att använda sociala medier även för internkommunikation då det ligger mer
i tiden.
 Personalrollen i framtiden. Som beskrivits har redan koncept med hotell utan personal
utvecklats, men vi tror att detta kan bli en allt vanligare syn i framtiden. Det är vår
åsikt är att det alltid kommer att finnas en efterfrågan på mer traditionella koncept.
Dock tror vi att personalrollen i viss mån kan komma att förändras. Redan idag
erbjuder vissa hotellkedjor automatisk utcheckning via TV-apparaten på hotellrummet.
Dessa innovationer som ökar gästens roll kommer sannolikt att utvecklas, liknande
inom flygbranschen, vilket gör att personalen kan utvecklas till att ha en mer
kontrollerande funktion.
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6.5 Avslutningsvis…
Vi har i denna uppsats arbetat med att belysa sambandet mellan varumärke och
frontlinjepersonal i såväl ett nutids- som framtidsperspektiv på den svenska hotellmarknaden.
Det som tydliggjorts under denna arbetsprocess är att det allmänt råder en medvetenhet och
samstämmighet om att det existerar ett beroendeförhållande mellan personalen och
varumärket. För att skapa en symbios mellan personal och varumärke är kommunikationen en
betydande del, utan en fungerande sådan har personal och varumärke svårt att verka i
harmoni. Även om forskningen för denna uppsats har varit utformad med en fokus på
hotellbranschen så ser vi att resultaten varit av en sådan karaktär att delar av dessa kan vara av
intresse för personer inom framför allt andra tjänsterelaterade branscher.
Utifrån vad som framkommit i uppsatsen går det att förstå att personalens roll inte verkar
minska i betydelse i framtiden. Så kommer sannolikt heller inte konkurrensen på
hotellmarknaden att göra. Att personalstrategiska frågor hamnar på skrivbordet hos den högsta
ledningen ser vi som en nödvändighet för framgångsrika hotell och hotellkedjor. Slutsatserna
anser vi tillämpbara i ett praktiskt sammanhang och kan ligga till grund för hur ledningen på
liknande hotell arbetar med varumärke och frontlinjepersonal.
Den forskning som legat till grund för den teoretiska ramen i denna uppsats har varit uppdelad
i varumärkes- och personalrelaterad teori. Efter att ha genomfört detta arbete så har vi insett
att den befintliga teori som sammankopplar dessa två områden är otillräcklig. Vi menar att det
krävs vidare forskning gällande sambandet mellan varumärke och personal och i
förlängningen personal som varumärkesbärare. Denna forskningsinriktning kan bidra inte
bara till nyskapande teori utan även direkta fördelar för hotell- och andra tjänsteverksamheter.
För som Jönne uttrycker det:
”Personalen är varumärket.”
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Bilagor
Detta avsnitt ger läsaren möjlighet att dels ta del av den intervjuguide som vi använde oss av
under intervjuerna med våra respondenter. Därefter presenteras samtlig insamlad empiri,
person för person, vilket möjliggör en fördjupning i varje enskild persons åsikter och tankar.
För att undvika missförstånd och att stycken tas ur sitt sammanhang presenteras här
intervjuerna som de fortlöpte.

Bilaga 1 – Intervjuguide
 Bakgrund
Intervjupersonens bakgrund.
Arbetsuppgifter.
 Hotellet
Allmän info: historia, storlek, omsättning, beläggning, övergripande organisation.
Kedjetillhörighet Om ja, hur präglar detta hotellets vision, mission och övergripande
handlingssätt mot gäster?
 Hur ser hotell på personalens roll i förmedlandet av dess varumärke?
Kommunikationskanaler. Internt och externt.
Varumärkets roll på dagens marknad.
Ett varumärkes funktion.
Ett varumärkes grund, identiteten och imagen.
Varumärkeskommunikatören; platser, symboler, personer?
Personalens samhörighet med varumärket.
Att skapa en helhetsimage.
 Hur förmedlas varumärket till hotellpersonal och finns det någon variation mellan
olika typer av personalkategorier?
Anställningsformer och roller.
Eftersökt kompetens och utbildning som ges.
Skillnader i utbildning och ev. konsekvenser utav det.
Ledningens stöd till frontlinjepersonal för att kunna tillhandahålla god service.
Företagskulturens roll i utbildning utav anställda.
Personalens frihet att hantera uppkomna situationer.
Varumärkets roll inom hotellsektorn. Identitet och image.
 Hur påverkar säsongsproblematiken ledningens arbete med att förmedla
varumärket till sin frontlinjepersonal?
Skillnader i efterfrågan beroende på säsong.
Säsongsbetoningens påverkan på hotell och dess varumärke.
Säsongsbetoningens påverkan på personal och kommunikation av värderingar till dessa.
Att hålla en konstant servicenivå.
________________________________________________________________________

Bilaga 2 - Empiri
Charlotta Casserdahl, hotellchef på Scandic Swania i Trollhättan
Charlotta Casserdahl är 32 år gammal och jobbar som hotellchef på Scandic Swania sedan
fem år tillbaka, tidigare var hon receptionschef under ett års tid och innan dess arbetade hon
extra i receptionen, både dag och natt, medan hon studerade på Högskolan Väst. Hon har
därmed arbetat relativt länge inom just detta hotell, men hon har ingen annan övrig
hotellerfarenhet från någon annan verksamhet. Andra erfarenheter är att hon har läst vid ett
universitet i Australien där hon studerade inom turism och hotell, hon har även en fil. kand. i
ekonomi och engelska. Hon har också jobbat som högstadielärare i svenska och engelska
under ett och ett halvt år.
Scandic Swania har varit med i Scandic-kedjan sedan första september 1999, tidigare var det
ett privatägt hotell. Hon personligen har bara varit verksam på hotellet under Scandic-tiden
men berättar att folk som har varit längre inom hotellet menar att det är väldigt positivt att
tillhöra en hotellkedja beläggningsmässigt men också gällande alla fasta rutiner, leverantörer
och inköp, stamgästprogram och liknande. Hotellet har 198 rum, en stor F&B-avdelning med
13 konferenslokaler bland annat. Hotellet domineras utav företagsgäster måndag till torsdag
större delen av året, sommartid så är de ett ICA Select-hotell inom Scandic där gäster med
ICA-kort har förmånliga priser. Det ger en relativt jämn beläggning men under sommaren
domineras gästerna utav familjer och turister generellt som endast stannar en natt. Rent
intäktsmässigt så är det dock affärsresenärerna som hotellet lever på, det domineras totalt utav
dem. Hotellet har en hotelldirektör som är ansvarig platschef och rapporterar direkt till
distriktsdirektören som sitter i Göteborg. I ledningsgruppen sitter Casserdahl själv samt den
ekonomiansvarige. Sedan finns en avdelningschef på varje avdelning som ingår i en så kallad
driftsgrupp. Antalet anställda totalt sett är 90 stycken, varav 40 av dessa är fast anställda.
De anställningsformer som finns på hotellet skiljer sig åt. Casserdahl berättar att de under
majoriteten av året har mestadels tillsvidareanställd fast personal som kompletteras med
extrapersonal vid behov men även visstidsanställningar som framför allt förekommer under en
begränsad tid på sommaren. Den visstidsanställda personalen utgörs till viss del utav studenter
som jobbar heltid på sommaren och sedan vid behov resten av året för att underhålla
kunskaperna och är på så sätt återkommande i verksamheten, medan vissa endast jobbar under
en säsong och sedan slutar.
När det gäller kommunikationskanalerna så berättar Casserdahl att de har otroligt mycket epostinformation inom företaget både från huvudkontoret vad gäller all generell information,
men även per avdelning så ligger man med på olika e-postlistor där informationen är mer
specifik. Sedan så är det internt inom hotellet även e-post, men även mycket muntligt. Hon
utvecklar att hon har de flesta avdelningscheferna under sig och de har morgonmöte varje
morgon där de går igenom driften mer specifikt för gårdagen och dagen. De har även
driftmöte med varje avdelningschef en gång i veckan och ledningsmöte varannan vecka. Det
är mycket möten, men även skiftöverlämningar mellan olika avdelningar. Detta kompletteras

utav ett intranät som samtliga anställda har tillträde till. Casserdahl utvecklar att det alltid är
svårt att nå all personal med samtlig information och det är en utmaning varje dag. Hon anser
att ”det är allas ansvar att söka information men även att delge information”. Det är något
som de hela tiden försöker förbättra, men varje anställd har ett eget postfack och varje
avdelning sin egen avdelningstavla. Dock så har inte alla anställda en egen e-post vilket hon
anser skulle underlätta informationsspridandet ibland, men de arbetar löpande med
skiftavstämningar.
När personal ska anställas menar Casserdahl att det generellt för alla avdelningar är en person
med servicekänsla som söks, att man är lojal och arbetsvillig. Dessutom är flexibilitet viktigt,
då de jobbar väldigt mycket över avdelningarna inom hotellet. Sedan är det olika kriterier för
olika avdelningar, gällande språk och liknande. För personalen som jobbar direkt mot gästerna
är dock en positiv och glad servicekänsla viktigast. Alla system kan man lära sig, men inte en
servicekänsla för det är något som sitter i ryggraden.
Utbildningen utav personalen består först och främst av en generell interaktiv datorbaserad
utbildning som finns på alla Scandic-hotell där den nyanställde lär sig generellt om Scandics
policy, olika lojalitetsprogram och liknande. Dessutom finns olika inriktningar för olika
avdelningar. Det finns även information om säkerhets- och miljöarbete. Sen finns det
introduktionsprogram som dels är generellt för det specifika hotellet men också för varje
avdelning som varje avdelningschef ansvarar för att gå igenom med personalen. Detta
program är delvis centralstyrt men Casserdahl berättar att de enskilda hotellen får lägga till
och ta bort information som är specifik för hotellet gällande exempelvis rutiner och liknande.
Att hotellet är medlemmar i Scandic gör även att det finns tydliga riktlinjer för hur de ska
bemöta gäster, vilka förmåner som gästen har rätt till beroende på hur många nätter per år de
bor på Scandic samt vilken medlemsnivå de tillhör. Detta avgör om de ska uppgraderas, ges
VIP-behandling och liknande. Hon poängterar dock att i själva bemötandet med gästen så
behandlar de alla lika. Att ha sådana tydliga riktlinjer för beteende gentemot gästen anser hon
vara enbart positivt då det framgår klart och tydligt vad som gäller. Sen finns det utrymme för
att vara personlig ändå, även om det finns en grundsynpunkt att utgå ifrån.
Casserdahl utvecklar att hon anser det vara otroligt viktigt att alla har rätt befogenheter att
lösa problem på plats och även kompensera, inom vissa ramar. Det ska dock finnas en
grundsyn att man ska lösa problemet på plats så att personalen slipper känna att det är en chef
som ska ringa upp nästa dag. Detta är något som de jobbar aktivt med, att ge rätt
förutsättningar så att alla känner att de klarar av att hantera situationen. Är det så att någon
anställd gjort en felbedömning så är det viktigt att återkoppla och försöker ge tips och råd till
nästa gång. För att personalen ska veta vilka befogenheter de har lägger Casserdahl vikt vid
en muntlig dialog och samtal vid avdelningsmöten där olika situationer som uppstått
behandlas.
Utbildningen menar Casserdahl delvis skiljer sig åt mellan fast anställd personal och personal
som enbart är där en väldigt begränsad tid vilket hon exemplifierar med en person som jobbar
extra i garderoben någon enstaka gång vid ett stort event. Hon utvecklar att annars så ska
samtlig personal göra grundutbildningen, det finns många olika inriktningar, men den kallas

för Check In at Scandic som är en grundläggande utbildning i arbetssättet. Vidareutbildning
sker i form utav internutbildningar i exempelvis dryckeskunskap, service och merförsäljning
och liknande. Sen så finns även något som heter Scandic Business School som medarbetare
kan få åka iväg på, oavsett vilken tjänst, på olika utbildningar. Detta menar hon ligger delvis i
eget intresse medan vissa kurser ser de ur hotelledningens perspektiv som obligatoriska. I
första hand är det självklart fast anställda som får ta del av denna utbildning, men till viss del
extraanställda och då främst de som jobbar en hel säsong.
Det som ledningen kan göra för att möjliggöra för frontlinjepersonalen att tillhandahålla en
god service anser Casserdahl är att se till att samtlig personal har rätt förutsättningar för att
hantera jobbet gällande utrustning, arbetsmiljö och även kunskap. Den största utmaningen blir
därför att få ut all information till alla berörda, men likväl som de har ett ansvar att ge
information så har de anställda ett ansvar att ta emot informationen också. Hon menar att det
är väldigt viktigt att ha en löpande kontakt med all personal och tar del utav feedback som fås
såväl ifrån personal som från gäster gällande arbetssätt. Förutom gästenkäter och liknande så
har de något de kallar för ”Aj och oj-blanketter” där personalen kan rapportera om de råkat ut
för någon arbetsrelaterad skada eller olycka. Hon säger; ”det finns väldigt mycket forum. Det
gäller bara att se till att de används.” Hon upplever dock att personalen faktiskt är medveten
om de olika sätten att ge feedback på, hon tycker att det fungerar bra även om det förstås kan
bli bättre. Hon menar att det speciellt gäller extrapersonalen och att få ut informationen till
dem, men det beror lite på vilken avdelning de jobbar på. För att hålla en konstant servicenivå
anser Casserdahl att det är viktigt med introduktion samt att det finns en dedikerad mentor
som är ansvarig för utbildningen och att avdelningschefen följer upp verksamheten.
Företagskulturen beskriver Casserdahl för hela Scandic-kedjan som karaktäriserad utav ett
engagemang och höga krav på alla med ledande befattning. Sedan är det många chefer som
varit delaktiga i driften vilket är väldigt positivt då det ger en kunskap av att vara både ledare
men även en i gänget. Hon menar dock att hon kan tycka att det finns väldigt många olika
chefer för olika befattningar, som i alla företag, men det är något som ses över för att bli mer
effektivt.
När det gäller kvalitetssäkringsarbete utav frontlinjepersonalen menar Casserdahl att ett stort
ansvar vilar på avdelningscheferna och att de har en löpande kommunikation med de anställda
och följer upp verksamheten. Framför allt är det viktigt med en bra introduktion med den
nyanställde samt att jobba mycket med mentorskap och ansvarsfördelning. Mentorskapet går
ut på att det finns internutbildare på varje avdelning som får ta hand om upplärningen i
driften. Den anställde får läras upp av någon som anses ha det lilla extra när det gäller
servicekänsla och är duktiga på att lära ut vilket underlättar för den som är ny på jobbet. Det
gäller även att visa upp för personalen att ledningen lägger vikt vid servicekvalitet genom att
de tar gästkommentarer på allvar och återkopplar till gästen om det är något särskilt, samt att
varje avdelningschef får ta del av synpunkter oavsett om de är positiva eller negativa.
På dagens hotellmarknad anser Casserdahl att varumärken spelar en oerhört stor roll. Hon
exemplifierar att det för Swania varit en markant skillnad på beläggning från när de var
privatägda i jämförelse med nu när de ingår i Scandic. Det är ”A och O” att tillhöra ett

framgångsrikt varumärke och en större kedja. Nackdelen är att det inte går att nischa sig på
samma sätt i en mindre stad, hon utvecklar dock att det blir mycket enklare att synas
marknadsmässigt på det breda planet, men att man kanske inte har samma budget att jobba
lokalt. Det kan således vara både positivt och negativt i vissa avseenden men i de flesta fall är
det positivt. Anledningen till att varumärken blivit viktigare och viktigare tror hon beror på en
medvetenhet hos människor kring vad de får för pengarna samt att gästerna har större och
större krav på servicenivå. Hon anser vidare att allt fler efterliknar varandra, kopierar koncept
och liknande så det handlar om att sticka ut och jobba aktivt med miljö och sådana värden
som företagen vet att gästen vill ha. Hon anser att det nu inte bara är de grundläggande
sakerna som räknas, alla förutsätter att det ska vara välstädat, bra service och en skön säng
och så vidare. Det är det lilla extra som folk nästan förväntar sig idag.
Casserdahl berättar att hon nyligen deltagit i en Management-konferens som behandlade
bland annat Scandics position på marknaden och hur de ligger till inom detta segment. Hon
berättar att de inte ser sig som något superlyxigt hotell men heller inget lågbudgetalternativ
utan snarare någonstans på mellannivå. För att den interna identiteten ska motsvara detta så
menar hon att det är oerhört viktigt att hotellet och kedjan håller vad de lovar i sin
kommunikation. Samtidigt är det viktigt att de aktivt arbetar med att lyssna av marknaden för
att uppmärksamma förändringar och hålla sig uppdaterad på gästens förväntningar och behov.
Casserdahl utvecklar också att Scandics identitet har förändrats de senaste tre åren, efter att de
bytt ägare från Hilton Hotels till ett investmentbolag. Hon menar att det nu händer betydligt
mer, man satsar mer pengar på nya hotell och utvecklar nya produkter vilket gör att det händer
väldigt mycket och väldigt snabbt. Hon utvecklar också att de nu har tänkt till och
moderniserat hemsidor, vision och ledord och liknande. Ledorden i verksamheten är omtanke
samt engelska termer som ”accountability”, ”integrity” samt att alla ska känna ansvar för
kunden. Vidare så ska Scandic vara en plats där alla trivs och har roligt, såväl personal som
gäster. Mycket handlar om en servicekänsla och att skapa värde för gästen. Visionen är
”Creating value by being the place and inspiration for conscious people in a better world.”
Det handlar mycket om att få in miljötänket men även ge service och värde i form av värde
för pengarna men också god mat, skön sömn och extra omtanke från personalen.
När det gäller vad som kommunicerar ett varumärke så går det inte att säga exakt vad som är
viktigast, men helt klart är att personalen är ”A och O” genom hur de bemöter gästerna och
förmedlar ledorden samt håller vad varumärket lovar. Sedan är det även mycket inredning och
att man uppfyller tekniken som kedjan säger att de ska ha gällande exempelvis trådlöst
internet. Det är både de mjuka värdena och de hårda värdena som inredning som spelar roll,
men mycket går roll hand i hand. Det är dock mjukvaran som är viktigast då det är personalen
som förmedlar varumärket och träffar gästerna samt kan påverka gästens upplevelse.
Hårdvaran skiljer sig mycket åt mellan de olika Scandic-hotellen, alltifrån de ursprungliga
”lådhotellen” till gamla stadshotell och supermoderna hotell som flaggskeppet Anglais på
Stureplan i Stockholm som är helt nyinrett och designers hit och dit. Hårdvaran varierar
därmed från hotell till hotell men personalen kan fortfarande förmedla samma känsla och
budskap. För att säkerställa att personalen vet vad det är de ska kommunicera menar
Casserdahl att ledningen måste arbeta aktivt med att följa upp att de jobbar med koncepten

och allt vad varumärket står för genom såväl löpande feedback som avdelningsmöten och
stormöten. Det är därmed en pågående process som de jobbar aktivt med.
Casserdahl gör en iakttagelse att det är en stor skillnad mellan hotell som ingår i en kedja med
ett starkt varumärke och hotell som står utanför. Det betyder mer och är viktigare på ett sätt att
alla jobbar på samma sätt om man som hotell är med i en kedja. Hon utvecklar att om hon var
på ett privatägt hotell skulle jobba ännu mer med att positionera sig och försöka få ut
varumärket på marknaden. Som del av Scandic så blir man informerad om varumärket redan
från början och verkligen ”Scandifierad”.
När det gäller säsongsbetoningen så drar affärssäsongen igång i mitten av januari och från
måndag till torsdag så domineras hotellet av affärsresenärer i stort sett hela våren med en
beläggning på i snitt 75-80 % men där helgerna är betydligt lägre. I juni ändras säsongen
markant då fler turister börjar komma och sedan i mitten av sommaren så är det enbart turister
som besöker hotellet vilket gör att det blir en jämnare beläggning måndag till söndag. I mitten
på augusti återvänder affärsgästerna och mönstret från våren upprepar sig. Hon anser att det
inte finns så mycket att göra åt denna säsongsbetoning och frågar sig själv om de verkligen
vill göra så mycket åt den egentligen och utvecklar att de är styrda utav hur det ser ut på
affärsmarknaden i första hand. De jobbar istället aktivt med att se vad de kan få in på de
perioder som har lägre beläggning genom att erbjuda paketlösningar som golfpaket.
Casserdahl menar vidare att säsongsbetoningen absolut kan påverka ett hotells varumärke
eftersom Scandic-hotellens koncept utvecklats efter affärsgäster som mall även om det finns
koncept som är anpassade efter sommarsäsong. Dock anser hon det naturligt att fokus
placeras på den huvudsakliga kundgruppen.
Säsongsbetoningen påverkar rutinerna på så sätt att det är väldigt stor skillnad på den typen
utav gäster som kommer till hotellet under respektive period gällande vad de kräver och
vanan att bo på hotell. Hon menar att under sommaren får hotellreceptionen mer fungera som
en turistbyrå och därmed måste ha en bredare kunskap om saker utanför hotellet än vad man
behöver under en normal affärsvecka. Man måste därmed anpassa sig efter vilken typ av gäst
man har.

Henrik Jönne, hotellchef på Hotel Skansen i Båstad
Henrik Jönne är uppfostrad i hotell- och restaurangbranschen då hans föräldrar har en
bakgrund inom denna bransch och han började som 13-åring som piccolo på Hotell Tylösand i
Halmstad under helger och lov. Från att han var 20 år och gjort färdigt sin värnplikt så gick
han in och började jobba i restaurang och bar i drygt fem år. Han läste sedan till
beteendevetare i tre år för att hitta på något annat, men återvände efteråt direkt till
hotellbranschen och Hotell Tylösand där han började jobba med försäljning. De senaste nio
åren har han tillbringat på Hotel Skansen i Båstad, först som marknads- och försäljningschef
men det senaste halvåret som hotell- och driftchef. Över sig har han en VD, men Jönne är
ansvarig för den dagliga driften utav all verksamhet i hotellets regi.

Hotel Skansen byggdes om i samband med att Jönne började arbeta där, då var det ett slitet
pensionat. Under den tiden omsatte pensionatet cirka 16 miljoner kronor, varav hälften under
tennisveckan och hälften på årets 51 andra veckor. Tennisen var då på väg bort från Båstad,
sponsorer tappades, spelarna försvann och publiken kom inte. Ett initiativ drogs igång för att
motverka detta utav grundaren till PEAB, Erik Paulsson, som samlade ihop 50 privatpersoner
som tillsammans investerade 50 miljoner kronor samtidigt som de lånade en lika stor summa
utav banken. Med detta som grund byggde man efterhand upp en ny hotellverksamhet som
gick så pass bra att nya delar byggdes till i etapper och förra året vågade de satsa fullt ut och
öppna ett kallbadhus. Fram till idag har närmare 500 miljoner investerats i fastigheten under
en 9-årsperiod. Hotellet har idag 173 rum, omsätter 120 miljoner och lever mycket på
konferensverksamheten som kompletteras med SPA-verksamheten och sommargästerna samt
en liten del affärsresenärer, som de dock inte jobbar aktivt mot. Det är ungefär 100 stycken
helårsanställda på hotellet som kompletteras med 70-80 stycken sommaranställda.
Ombyggnationen har medfört att Swedish Open-tävlingen i tennisen som är starkt förknippad
med Båstad och Hotel Skansen sedan ombyggnaden blivit utsedd till bästa ATP-turnering sju
eller åtta gånger i rad vilket aldrig har hänt tidigare. Detta är mycket tack vare att spelarna
uppskattar allt runt omkring, det är enkelt att transportera sig, hotellet ligger precis i
anslutning till tennisbanorna och nöjeslivet runt omkring är bra, utvecklar Jönne. Detta har
därmed varit en oerhört bra investering då tennisen återigen är tillbaka på topp men även för
hela centrala Båstad, där turismen är den viktigaste näringen. Förr, innan ombyggnationerna,
berättar Jönne att Skansen var beroende utav tennisen för att klara sig, så är det dock inte
längre. Idag kan tennisen plockas bort från Skansen och hotellet överlever ändå, även om det
förstås är en oerhört viktig period så står hotellet inte längre och faller med tennisen.
När det gäller varumärken på dagens hotellmarknad säger Henrik Jönne att han inte lägger så
stort värde vid varumärket specifikt, han lägger mer värde i platsen det ligger på. Om han
skulle öppna ett nytt hotell utgår han från tre kriterier, det är läge, läge och läge. Det är det
som avgör. Hotel Skansen ingår numer i en liten grupp som heter Scandinavian Resort med
två hotell i Sälen, Skansen i Båstad och även Torekov Hotell. Dessa är belägna på orter som
var du än befinner dig i landet har hört talas om på något sätt. Tylösand, Visby, Smögen och
Åre är också typiskt sådana orter som trots att de är relativt små är välkända. Varumärket
Hotel Skansen har blivit ett varumärke i södra Sverige som ett bra konferenshotell, men det är
Båstad som har varit det som hotellet pratat mycket om i sin kommunikation, understryker
Jönne. De har valt medvetet att tysta ner tennisen och istället mer prata om Båstad, som även
en vinterdestination, och även prata om SPA och konferens. De hittade SPA som sin inriktning
då det när hotellet öppnade inte fanns så många hotell med det fokuset. Jönne menar att de
därför satsade på en lagom mängd utav SPA och en lagom mängd utav nöje, vilket söks av par
som ”vill ha vin till maten, grädde i såsen men vill också få lugn och god mat.” De nischade
sig därmed som ett par-SPA. Det första ett och ett halv året så arbetade Jönne och hans
kollegor väldigt mycket med varumärkesbyggande i form utav helsidesannonser i tidningar
som Amelia och Plaza Kvinna för att bygga upp en statussymbol kring varumärket. När de
hade jobbat med detta i ett par år så hade varumärket börjat sätta sig, då ändrades fokus från
annonsering och mer till produkten och paketeringen.

När det gäller den interna kommunikationen utav varumärket säger Jönne att ”vad vi pratar
om, som är väldigt utpräglat för Hotel Skansen, är något vi kallar för Skansenandan. Jag kan
inte sätta fingret på vad det är och det finns inte egentligen heller nedskrivet.” Det handlar
om att personalen har hjärta och ett engagemang för gästen. Det handlar om att vara väldigt
personlig, även om en gäst kommer till en anläggning som är ganska exklusiv i materialval
och möbelval ska denne inte känna sig bortkommen. Det är det som kallas för Skansenandan
och det är det som utgör det interna varumärkesarbetet. Gällande denna anda så har de haft
utbildning för all personal om den, vilket har gjort att personalen själva pratar själva pratar
mycket om detta att man hjälper varandra, att man är personlig och bemöter gästerna. RitzCarlton har ju ”we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen”. Vi gör om det på
svenska, fast vi vill ha det lite mer personligt. Personalen ska ha vetskap om vad andra
avdelningar gör och om exempelvis städpersonalen pratar med gästen. Det finns inte heller
några direkt vattentäta skott mellan avdelningarna, vilket Jönne anser vara väldigt viktigt. Alla
ska kunna prata med alla.
Sen har VD och avdelningschefer sin syn och inställning på hur det ska vara. När hotellet
anställer folk ser de inte så mycket till utbildning då de anser att de själva kan utbilda sin
personal. Det är ett kontinuerligt arbete, ibland anställs ”fel” personer som inte passar in men
det brukar märkas ganska snabbt och då får de gå vidare. Under Jönnes år på hotellet har
ingen avdelningschef, på gott och ont, slutat berättar han. Han utvecklar att de inte är så
mycket för fina affärsplaner, de har gjort marknadsplaner vid tre tillfällen, som de följer.
När det gäller den externa synen på hotellet tror Jönne att marknaden ser hotellet som ett
ganska exklusivt hotell som trots det är väldigt personligt, då de har många återkommande
gäster. Hur mycket de än arbetar med marknadsföring är det word-of-mouth som har bidragit
till deras goda rykte. De vill erbjuda den bästa totalupplevelsen för gästen, inte bästa maten,
bästa rummen eller bästa konferensen. Det ska vara helheten som är det väsentliga. Jönne
understryker återigen att de ses som väldigt personliga och ödmjuka vilket bland annat
framkommit i kundundersökningar. Dessutom tror han att hotellet ses som kvalitetsmedvetna
när det gäller möbelval. ”du kan inte sätta in en möbel utan att ha pratat med vår
inredningsarkitekt, allting måste passa in. Oavsett var du går in i hotellet ska du känna igen
att det är vår stil, en nordisk stil som är ganska rak och enkel.”
Jönne berättar vidare att det finns en väldig stolthet i att jobba på Hotel Skansen, yngre
människor som jobbat på hotellet men gått vidare har haft väldigt lätt att få bra jobb på andra
ställen vilket även stärker hotellets varumärke. I hotellets affärsidé står det att de ska ”på ett
personligt, förstklassigt sätt leverera de produkter vi gör med hög lönsamhet.” Vi har även
där med personligt och även förstklassigt, vilket Jönne menar förstås kan diskuteras eftersom
alla har personliga uppfattningar om detta. Han vidareutvecklar att han tror att för många i
personalen så är detta lite mer än ett jobb, trots att man faktiskt inte äger det själv.
När det gäller personalens roll för varumärket så anser Jönne att de alla är varumärkesbärare
genom att de är så som varumärket är, de är personliga med gästerna på ett förstklassigt sätt
och de är bra utbildade. De ser dessutom hela och rent ut, hotellet har tuffa kriterier för hur
personalen ska se ut när de jobbar. Det är inte acceptabelt att ha ringar i ögon, i öron, näsa och

liknande. Detsamma gäller tatueringar, har en person synliga sådana finns det ingen plats för
den på hotellet eftersom det inte är vad de står för vilket de varit väldigt tydliga med.
Jönne menar att det generellt inom hotellbranschen finns många yrkeskårer med speciella
grundkunskaper, men att hans erfarenhet är att de ser mycket till personligheten. Det är alltid
flera som träffar kandidaterna eftersom det är så väldigt viktigt att få in rätt personer, genom
att fel person kan skada upplevelsen för en gäst oavsett var den personen jobbar. Jönne
berättar vidare att en gäst kan ha upp till 5000 kontakter under ett hotelldygn när där man
stöter på olika personer, hejar, får en blick och liknande som alla har en inverkan på gästens
uppfattning. Därför är det så oerhört viktigt att ha rätt folk runt omkring sig. Hjälpsamhet är
något som också framkommer som en viktig egenskap hos personalen. Jönne exemplifierar
detta med en receptionist på hotellet som under sitt skift fick veta att en dansk familj med barn
som hade tappat bort en nalle och den var helt borta. När receptionisten slutat sitt skift åkte
hon på eget bevåg till en leksaksaffär, köpte en annan nalle och skickade till pojken. Den
familjen pratar fortfarande om denna händelse. Just att våga gå steget längre än vad som
förväntas, menar Jönne är oerhört viktigt. Dessutom är det viktigt att, när man gör fel för det
är något som alla gör, bjuda tillbaka.
När det gäller vad personalen tillför till varumärket så anser Jönne att ”personalen är de som
bygger varumärket och är de viktigaste vi har. Jag kan bo i en koja i skogen och är det trevligt
folk som tar emot mig så har jag det mysigt därute också.” Det är egentligen så enkelt att som
man själv vill bli bemött ska man bemöta andra. Det är därför vi vill ha rätt typ utav
människor eftersom gästerna blir glada när personalen löser det som gästen har problem med,
menar Jönne. Han utvecklar att gästen ofta lagt mycket pengar på en vistelse för att fira
någonting eller liknande och folk har därmed förväntningar när de kommer till Hotel Skansen.
Detta är något som Jönne påpekar ofta diskuteras internt, i och med att gästen har lagt mycket
pengar och har höga förväntningar så är det upp till hotellet att uppfylla och allra helst
överstiga gästens förväntningar. Där har personalen den absolut viktigaste rollen då det är
dem som lagar maten, det är personalen som städar och det är personalen som möter gästerna.
”Varumärket är ingenting utan personalen.”
För att personalen ska kunna känna samhörighet med varumärket så anser Henrik Jönne att
allting tar sin början hos ledaren. Det är den som sätter prägeln, liknande VD:n på Hotel
Skansen som har höga krav men samtidigt en väldigt stark personlighet och är en väldigt
generös människa både i gester och i ord. Det gäller att ledarna inom hotellet kan förmedla
detta vidare i sin tur. Detta blir en sorts mentorskap, där någon visar och föregår med gott
exempel. Jönne menar här att avdelningscheferna är de som ska föregå med gott exempel,
både på arbetet och utanför arbetet då den anställde är personal på Hotel Skansen även när
den är ledig. Han utvecklar även att personalen till största delen är väldigt glada över att jobba
för hotellet och de är stolta över vad de gör eftersom de får mycket beröm vilket gör att de
växer ännu mer och ger ännu mer service. ”Får personalen positiv feedback vill du göra ännu
bättre ifrån dig, får den bara negativ feedback så ger den upp till slut.” Genom att de redan
har ett starkt varumärke som många anställda varit med och byggt upp anser han dessutom
förenklar detta. När det kommer in en nyanställd så finns det många som varit med länge

inom verksamheten som gör att den nya lätt formas efter gruppen eftersom det inte fungerar
om någon sticker ut för långt utanför och att den stilen inte fungerar.
Under sommarsäsongen så berättar Jönne att även om de har mycket säsongspersonal så är
flera utav dem återkommande. De är säsongsanställda i fjällen eller i Alperna på vintern och
kommer tillbaka till Båstad till sommaren. De har en stab som kommer nästan varje sommar,
de blir nyckelpersoner i verksamheten eftersom de är effektiva men även har erfarenhet från
Hotel Skansen. De tar med sig personer som de har jobbat med och tycker om men vet även
om vad hotellet förväntar sig, på så sätt har de byggt upp ett nätverk utav säsongspersonal.
Detta nätverk var dock delvis uppbyggt innan ombyggnationerna, då vissa utav dessa
nyckelpersoner hade tjänster inom Hotel Skansen redan då. Han utvecklar att de ”är ett litet
hotell i sättet att driva vår verksamhet och hur vi vill vara mot våra gäster”.
När det gäller anställningsformer så har de hela registret på hotellet, allt timanställda och upp
till heltidsanställda. När det gäller hur detta påverkar hotellet och dess varumärke berättar
Jönne att de aktivt valt att under vissa månader ha det tuffare ekonomiskt för att kunna behålla
personal. De går back vissa månader, men accepterar detta då de vet att de på helåret ändå
genererar vinst. Han utvecklar att det hade varit jobbigare att bygga upp en stor stab inför
varje högsäsong för att sedan gå på ett minimum under lågsäsong. Säsongsbetoningen
påverkar således varumärket negativt, genom det val som måste göras. Det tar längre tid att
anställa och fullt utbilda personal om detta ska göras varje år än om hotellet erbjuder en
helårsanställning. En hög andel säsongspersonal kan även göra skada på så sätt att hotellet
levererar en ojämn servicenivå, vilket skadar ryktet. Att hålla en jämn servicenivå är dock
möjligt, oavsett om personalen byts ut. Jönne menar att detta görs bäst genom att ständigt
påminna om budskapet till de anställda, de ska näst intill vara trötta på att höra cheferna prata
om service. Det gäller att kontinuerligt prata om Hotel Skansens värderingar och vad de vill
att gästen ska uppleva vid ett besök på hotellet. Det ska sitta i ryggmärgen på personalen, men
det ska även finnas en fostrande gemenskap där de anställda hjälper varandra. Jönne tror att
de anställda i större utsträckning präglas utav sina medarbetare snarare än sina
avdelningschefer, men genom att ständigt prata om ledningens syn på service så skapas
förutsättningar. Till detta tillkommer även utvecklingssamtal, utbildningar, stormöten och
även personalfester ett par gånger om året för att stärka sammanhållningen.
För att Hotel Skansen ska kunna tillhandahålla en god service berättar Jönne att de har en
utbildning de kallar ”Skansen Academy” för personalen, de har även morgonmöten varje
morgon med en anställd från varje avdelning där det informeras om det aktuella läget, vad
som är på gång på hotellet och lite kring vad personalen ska tänka på. Detta kompletteras med
veckovisa möten mellan Jönne och samtliga avdelningschefer där de pratar budget, om det
uppstått några situationer och liknande. Han berättar vidare att han personligen ringer upp
eller skickar e-post till kunder som har klagomål och reklamationer, vilket även personalen är
medvetna om. Han berättar att de anställda får ringa honom när som helst på dygnet, även om
personalen väldigt sällan gör det. Men personalen får även lov att ta egna beslut, han har gett
dem ramar att agera utefter men anses dessa inte räcka till så har personalen befogenhet att gå
utanför dessa för att lösa en situation. Jönne utvecklar att han blir mer förbannad på en person
som säger att den ”inte tänkte på det” än en person som säger ”jag tänkte såhär”, för då har

personen i alla fall tänkt när den försökt göra någonting. Personalen vet ungefär vad de har
rätt att kompensera, beroende på vilken avdelning de tillhör, men det är oftast reception eller
restaurang. Det finns dessutom alltid en ansvarig på plats i form av till exempel en
hovmästare som kan tillfrågas och på helgen finns alltid en jour att tillgå, så Jönne upplever
inte att personalen ser detta som ett problem. På hotellet så är det mestadels ganska ung
personal som har valt att bo i Båstad, det påverkar också eftersom att de är väldigt stolta över
hotellet eftersom att de bor på en liten ort där inte utbudet är lika omfattande som i
storstäderna.
När det gäller sommarpersonalen så är en stor andel som nämnt återkommande, men för
sommarpersonalen så hålls så kallade stormöten där information och hotellets värderingar
förmedlas. Jönne understryker dock att sådan information framkommer redan vid
anställningsintervjun, där det ganska snabbt går att känna av vilken typ utav person det är.
Avdelningscheferna, menar han, blir lite utav personkännare då det är de som sköter
anställningen utav nya medarbetare så de lär sig snabbt att känna igen olika personligheter.
Ett varumärke är så klart viktigt, anser Jönne, och det byggs upp utav förväntningar.
Grundaren till Hotel Skansen fyllde varumärket med det han tyckte att det skulle stå för, sedan
efter det så är det personalen som tar värderingarna vidare och bygger varumärket. Gästerna
som varit på Hotel Skansen tar sedan sina upplevelser med sig och sprider dessa till andra
vilket gör att man som ny besökare på hotellet har förväntningar på varumärket utifrån detta.
Jönne menar att det inte råder någon som helst tvekan på att det idag finns stora förväntningar
på varumärket Hotel Skansen, vilket gästerna också ska ha. De har rätt till det eftersom att de
betalar så mycket pengar för att bo, äta och ta del utav aktiviteterna på hotellet. Jönne menar
att han snarast hade varit besviken om gästerna inte hade haft förväntningar på hotellet.

Anita Nordling Ohlsén, hotellchef på Ekerum Golf & Resort på Öland
Anita Nordling Ohlsén började på Ekerum 1991. Hon har jobbat i receptionen och med
bokning av grupper, konferens, enskilda personer. Hon har även tagit hand om de olika
avdelningarna; reception, bokning. Hon håller fortfarande på med bokning men fokuserar nu
mer på att ta han om större grupper såsom konferenser, bröllop och liknande. Innan hon
började på Ekerum så jobbade hon bland annat som säljare i Stockholm. På Ekerum så
återfinns folk från alla sidor av landet, något som bidrar till kreativiteten på anläggningen.
Ekerum i dess nuvarande form började byggas (1989) med en golfbana och husen som blev
till bostadsrätter. I början fanns en 18-håls bana och en 9-håls bana. Anläggningen startade
1990 med en invigning, inledningsvis ägdes Ekerum utav två andra företag innan Vingresor
tog över det operativa ansvaret. Då byttes namnet också till Ekerum Golf och Resort.
Bröderna Eklöf och Pålsson tog över som styrelse och en ny VD tillsattes för ca 2 månader
sedan. Sedan detta brödrapar tog över har restaurangen renoverats, 24 av 72 lägenheter
renoverades och gick över till så kallade ownership-lägenheter som säljs veckovis. Detta
innebär att andelsveckorna kan bytas mot boende på annan anläggning i resten av världen,
vilket också sätter en internationell prägel på gästerna. Framöver så hoppas de få tillstånd till
nya hus.

Gällande den externa kommunikationen så görs det via mailutskick, såsom nyhetsbrev,
hemsidan, annonser, WOM från nöjda kunder vilket är en stor del. Nordling Ohlsén anser
WOM är en mycket effektiv marknadsföringskanal. Internt kommuniceras dessa meddelanden
genom veckovisa uppföljningsmöten där personalen kollar av varandra, alla delarna måste
kunna samarbeta och kommunicera. Alla delar måste sträva åt samma håll vilket gör att
informationen som finns bland dem måste nå alla. Mötena blir en chans att samla alla och att
låta alla få utlopp för sina upplevelser, bra som dåliga. Om personalen tvingats ta hand om en
jobbig gäst är det viktigt att även detta får luftas, måste göras för att skapa en kontinuitet i
informationen. Nordling Ohlsén menar att information idag är det som är svårast att sprida.
Sen så får man ha en viss information via e-post också som skickas ut till personalen, även om
jag personligen tycker att det kan bli lite stelt. Det är svårt att tolka vad som står i ett mail,
olika personer kan tolka det olika. Det är viktigt att kunna ge varandra en klapp på axeln.
När folk börjar på anläggningen så brukar det inte bli så mycket introduktion, Nordling
Ohlsén menar att man mest kastas in i det. Det kan vara nackdelen med att ha en
säsongsanställning så här, man blir bara upplärd i ett par dagar där man får lära sig
programmen. Nordling Ohlsén menar att många av problemen får man ta efter resans gång där
inget är det andra likt. För att klara det så får säsongspersonalen ta hjälp av sina kollegor.
Kvalifikationerna för personalen som ska jobba direkt mot gästerna på personliga
rekommendationer, vad de har jobbat med tidigare. Ofta är det yngre personal, något som
kanske behövs för att orka med. Ofta finns det också ett överslag av kvinnliga sökare till
exempelvis receptionen. Hon menar att personalen dock bör ha någon typ av sportintresse,
golf, så att de hänger med. När det gäller skillnader mot fast anställda som ska finnas där en
längre period så menar Nordling Ohlsén att de ofta anställer någon som har precis det som de
söker efter från början, redan har den kunskap som behövs. Man undersöker vad det är som
anläggningen behöver och sedan söker man upp exakt den kompetensen.
När det kommer till att förmedla varumärket till sin personal, (det man är stolt över) och beter
sig på ett sätt som representerar anläggningen. Nordling Ohlsén menar att man ska älska det
man gör, ha service i ryggraden. Sen menar hon att Ekerum ligger på en fantastisk plats, att
det ger space och låter personalen utvecklas med det som de gör. Detta kanske är svårare när
man är ett säsongshotell när man bara är där några månader, men många gör ett nytt försök
och eftersöker de nya utmaningarna som kommer med de nya gästerna. Att känna den här
glädjen för anläggningen menar Nordling Ohlsén är en del i hur man som person mår,
sinnesstämningen och i personens roll på jobbat. Viktigt att man har kompisar på jobbet, att
man stödjer varandra och känner att det är tryggt att jobba vilket gör att de är kul! Det handlar
inte bara om att få gästen att känna sig välkommen, utan även personalen. Förutom att få
personalen att trivas med varandra så handlar det om att få personalen att känna sig sedd, att
de känner att de blir en del av företaget, att de blir tagna på allvar och får ett förtroende fast de
”bara är säsongsanställda”.
För att kunna säkerställa att bra service når gästen så är det viktigt att personalen besitter
lyhördhet och kompetens redan vid första mötet, att alltid bemöta gästen med ett trevligt
bemötande och en hög kunskapsnivå om vad som finns att göra på anläggningen. Receptionen

är en viktig del för att detta ska nå ut. Restaurangen ska ha samma kunskap om vad som
serveras, rekommenderas liksom SPA-personalen om vad som sker hos dem. Ledningens
tillsyn i detta är en process, exempelvis genom de tidigare nämna mötena där information ska
nå personalen.
Kvalitetssäkring sker genom enkäter som delas ut till gästerna, något som ger feedback på de
olika avdelningarna och hur anläggning ser ut. Gällande hur detta påverkas av de
säsongsanställda. Nordling Ohlsén menar att de hade varit positivt att kunna ha de
säsongsanställda på en åretrunt- basis, något hon menar bekräftar dem och som gör att
ledningen kan följa deras utveckling istället för att jobba någon annanstans. Det vore tryggare
att ha dem kvar på hotellet, exempelvis informations- och utvecklingsmässigt. Samtidigt kan
de säsongsanställda erbjuda nya ögon på anläggningen just i och med att de försvinner, de
medför ofta en bidragande kreativitet.
Personalens ramar och frihet beror på var och hur situationen uppstår. Ofta har man ganska
fria ramar i att se till att kunden går härifrån med ett positivt uttryck. Kanske inga spikade
ramar, utan varje fall får avgöras enskilt. Personalen diskuterar oftast med andra för att
komma fram till vad som kan vara en passande kompensation.
Personalens roll i förmedlandet av varumärket anser Nordling Ohlsén vara jättestor och
fortsätter med att påpeka att ”de är ju kärnan i hela verksamheten”. Det är dom som lämnar
de betydande avtrycken. De kommunicerar att de jobbat på Ekerum, att de är glada för det, att
de kan rekommendera det på hemsidan. Personalen bär olika kläder beroende på avdelning, i
receptionen har de golfinspirerade cardigans medan de i restaurangen bär svarta skjortor. Båda
två har dock Ekerums logga på sig, men det ska inte vara något skrikigt och utstickande utan
mer diskret.
Nordling Ohlsén menar att självklart har varumärket en betydande roll på dagens marknad
och hänvisar till att hon själv dras mot varumärken som hon känner igen. Att hon kanske går
mer efter en viss kedja. Sen beror det också på vad det är som kunden söker, vad de vill få ut
av vistelsen och sedan söker efter just den typen. Har de då hört om hotellet innan, positivt
eller negativt, så påverkar det beslutet.
Ekerum vill förmedla att gästen kommer till en underbar plats där de kan spendera x antal
dagar och i slutändan inte vill åka därifrån. I och med att de har nära till olika upplevelser så
passar de för hela familjen, inte bara golfaren. Förutom golfen står Ekerum för att de har en
naturskön omgivning, med bra restaurang, spa och golfbana och att de kan arrangera olika
typer av arrangemang. Hon tror att marknaden till stor del ser dem som en golfanläggning, en
myt som de vill ta hål på. De har ganska många återkommande gäster.
Säsongsbetoningen är något de strävar efter att ändra, speciellt då de kan ha golf nästan hela
året. De vill att man ska kunna nyttja faciliteterna året runt. I och med att Öland allmänt är en
sommarö så är det svårt att ändra synen på detta. Hon menar att det svåra egentligen är att få
folket att stanna i Sverige. Det ligger en större problematik i att komma ur säsongsbetoningen,
för att motverka den har Ekerum påbörjar ett samarbete med andra delar av regionen såsom

Glasriket, Kalmar Slott och liknande. Detta medger aktiviteter som inte kräver sol och värme.
Viktigt att erbjuda de olika alternativen som komplement till boendet på Ekerum.
Anläggningen har ganska mycket återkommande personal. De får några dagar att starta upp
innan säsongen börjar på riktigt där ny information gås igenom. Ofta är de välbekanta med
rutinerna.

Thomas Petersson, driftchef på Strand Borgholm
Thomas Petersson startade sin karriär inom hotellbranschen 1983 och är för nuvarande
driftschef vid hotell Strand Borgholm. Petersson har ingen relaterad akademisk utbildning
inom hotell utan hamnade i hotellbranschen lite av en slump. Petersson har dock en lång
erfarenhet av hotellbranschen och kommer närmast från en post som General Manager vid ett
hotell i centrala Köpenhamn. Tidigare har han även varit vid Ronneby brunn i 15 år, både som
driftschef och VD. Petersson har därtill även drivit ett eget hotell i Malmö. Utanför själva
hotellbranschen har Petersson under en tidsperiod även varit konsult åt Handikappades
Riksförbund i Tranås.
Vid Strand Borgholm anser Petersson sin främsta uppgift vara att arbeta med
kostnadseffektivisering då han anser att en sådan anläggning som Strand Borgholm är väldigt
sårbar för kostnadsmassan. Då Strand Borgholm är ett säsongsbetonat hotell är det lätt att
tappa denna fokus menar han då omsättningssiffrorna är höga under vissa delar av året. Han
tillägger att resultatet över hela året måste bli bra samtidigt som hotellet kan tillhandahålla
gästerna en god service.
Strand Borgholm bygger sin verksamhet mycket på den plats där man är beläget. Viktiga
komponenter nämner Petersson vara stranden och gästhamnen som ligger väldigt nära
hotellet. Strand Borgholm har 300 sängplatser att disponera över, fördelade på 128 rum.
Viktiga delar inom organisationen under sommarperioden anser han vara restaurangen då nöje
står i fokus för Strand Borgholm medan konferensmöjligheterna som de tillhandahåller har en
stor betydelse resterande tid på året.
Petersson anser att varumärket inom hotellbranschen idag är väldigt viktigt. Han menar att
konkurrensen ”hårdvarumässigt” har tilltagit och är hård idag. Han nämner vidare att om man
tittar på byggnationer så har många hotell liknande inrättningar såsom SPA och att synas och
märkas i denna djungel av valmöjligheter är på denna basis svår och då är varumärket i sin tur
oerhört viktigt. Petersson fortsätter med att säga att antingen så har hotellen ett stort kapital så
att varumärket kan pumpas ut till marknaden eller så har hotellet en historisk bild bakom sig
så att säga och på så viss gjort sig ett välkänt namn. Vidare tror han att varumärket blivit
strategiskt mer viktigt då konkurrensen ökat. Han tillägger att det fanns starka varumärken
även tidigare men att genom nya medier såsom användningen av Internet och TV-reklam så
har genomslagskraften ökat kraftigt för varumärkena. Han exemplifierar detta med att när han
tidigare var vid Ronneby brunn så valde de att, bland de första i Sverige inom
hotellbranschen, marknadsföra sitt nya SPA genom TV och såg ett otroligt genomslag. Han
nämner att det inte bara är ungdomen idag som lärt sig att använda sig av digitala medier

såsom Internet utan idag kan hotellen nå en bred publik som får nys om alla möjliga hotell
som finns på marknaden. Detta menar han är på både gott och ont och berättar att det
samtidigt skapat en mer prismedveten och jämförande kund. I detta myller och i jämförelsen
betonar han att varumärket ofta fäller avgörandet. Kunden känner igen sig. Han menar vidare
att det viktigaste ett varumärke ska förmedla till kunden är kvalitet vilket innebär att hotellets
rykte är väldigt viktigt. Vilken kvalitet man sedan ska förmedla är sedan avhängig av vilken
marknad man riktar sig mot. I Strand Borgholms fall innebär detta en skillnad i förmedlingen
av varumärket beroende på om det gäller sommarsäsong, midsommar och sex veckor framåt,
som är väldigt inriktad på party och gällande övriga året. Han menar vidare att kommer det en
gäst under sommarsäsongen som varit på hotellet tidigare under annan säsong och förväntar
sig en lugn stund så får gästen en smärre chock och upplevelsen fallerar. Han fortsätter med
att förmedla de två skilda budskap och balansera dessa två säsonger är en utmaning. Det
redskap som Petersson menar är väldigt viktigt i dagens samhälle i att förmedla ut varumärket
till marknaden, oberoende av säsong, är Internet. Hur det används menar han dock är
beroende av vilken publik man vill nå ut till. Han exemplifierar detta med att Strand
Borgholm använder sig av de sociala medierna Facebook och Twitter i anknytning till
sommarsäsong då det är genom dessa han anser att man når ”partymänniskorna”.
Petersson gör vidare skillnad på användning av redskap beroende på om ett Hotell vill
förmedla eller bygga ett varumärke. I byggandet av varumärket framför han att det måste
finnas ett långsiktigt tänk med vad man gör med varumärket. I detta menar han att bitar som
servicenivå, pris, känsla och kvalitetsnivå kommer igen. I förmedlandet av ett varumärke kan
man egentligen bara ta ett kortsiktigt budskap och pumpa ut det till marknaden om man har
musklerna till det. Gällande hur Strand Borgholm uppfattas av marknaden tror han att denna
också är tudelad då deras kundgrupper skiljer sig så pass mycket beroende å säsong. Han
anser att sommargästerna säkert förknippar Strand Borgholms varumärke med nöje, fest och
party medan konferensgästen som befinner sig på hotellet andra tider på dagen och på året
mer förknippar det med mat, service och de bitarna. Han menar vidare att självklart ska bitar
som mat och service även finnas för gästen på sommaren men att detta inte är fokus då utan
fokus är partyt i sig då, att alla människorna är där. Han menar att då skapar publiken i sig
själva miljön på ett mer påtagligt sätt. Den gästen noterar inte detaljerna av hotellet lika
noggrant utan man spanar hellre in de andra gästerna, folket som befinner sig på plats.
Samtidigt blir uppträdandet från frontpersonalen extra viktigt, att de uppträder professionellt
och bra.
Gällande den interna marknadsföringen och förmedlandet av varumärket från ledning till
frontpersonal berättar Petersson att på Strand Borgholm har man en fast stab som jobbar på
årsbasis vilka får information fortlöpande på de hållna veckomötena. Där får de veta vad som
är på gång och vad som händer och sker inne i huset. På sommaren är det väldigt mycket
fokus på att sommarpersonalen och extrapersonalen ska veta vad Strand står för; den goda
servicen, att alla ska vara glada och positiva och alla de bitarna. Detta jobbar man med på
Strand genom att anordna en utbildningsdag för all denna personal där de får till sig denna
information. Han fortsätter med att berätta att det är skillnad utbildningsmässigt mellan fast
och övrig personal då den fasta personalen är ”up to date” hela tiden så att säga så där behövs

det bara förmedlandet av ny information. Säsongspersonalen å sin sida behöver inte veta
någonting om Strand, i alla fall är detta vad man utgår ifrån från ledningens sida. Istället
måste de istället ha dessa värderingar som är viktiga för Strand med sig när de kommer. Han
menar att personalen ska vara service minded, positiva och glada, att det är A och O det första
intrycket. Att du verkligen känner dig välkommen. Han menar vidare att det är viktigt att
personalen ser gästen, bekräftar att den kommit dit och noterar dess existens. I pressade
situationer när det är mycket folk nämner han att det är lätt att glömma bort detta men att det
är ack så viktigt.
Vid rekryteringen av ny personal menar Petersson att de tittar på vilken utstrålning som den
personen har. På Strand Borgholm så sker mycket av rekryteringen av säsongspersonal från
vinteranläggningarna och där går Strand väldigt mycket på renommé. På att det är någon som
rekommenderar denna person, och då handlar det mycket om egenskaperna att vara positiv
och glad som person. Han menar vidare att om man har professionella färdigheter som att
vara bäst på att bära tallrikar eller så är detta mindre viktigt då det ändå inte är någon
Nobelmiddag de ska jobba på. Självklart behövs färdigheter för jobbet men hur detta utförs
och hur uppförandet är gentemot gästen är det viktigaste. Mycket handlar om att vara öppen
och vara uppmärksam på hur gästen vill bli bemött. Vissa vill bli lämnade i fred medan andra
vill prata och diskutera. Detta menar han är något som är väldigt svårt att lära sig. Antingen är
man sådan i grunden eller så är man det inte. Framför allt bland den yngre personalen är
denna egenskap väldigt viktigt menar han och betonar att Strands sommarpersonal ofta är
väldigt ung i åldrarna. Vid rekryteringen anser Petersson att det ofta är väldigt många som
söker tjänster inom frontpersonal positioner såsom receptionist och på så sätt blir mängden
ansökningar ofta ohanterliga. En möjlig lösning på detta är att inte utlysa alla dessa tjänster
offentligt utan besöka konkurrenter och ställa lite kluriga frågor för att försöka finna
guldkornen och sedan fortsätta med att försöka värva över dessa. Han exemplifierar med att
säga att arbetsmoment såsom att förstå sig på och arbeta med datasystem är så pass enkelt för
dagens unga och är något som i princip alla skulle klara av utan det handlar istället väldigt
mycket om hur du är som person. Något som han tror blir viktigare och viktigare. Även
utbildningsmässigt så blir personer ganska lika, rent kunskapsmässigt i grunden och då
handlar det om hur man är som person om man då ska jobba med gäster till exempel.
Petersson betonar vikten av personalen och menar att dessa är varumärket i väldigt stor
utsträckning. Han exemplifierar detta med att berätta att om man till exempel går ner till
kvarterskrogen eller den lokala pizzerian och han som står där och servar dig, han är det
samma som Dimitris pizza oavsett om det är Dimitri som står där själv eller inte. Du kan
döma ut Dimitris pizza på grund av den servicen du blir bemött av den som står där. Petersson
nämner att det är ofta han nämner det att den positionen som frontpersonal innehar är ett
rollspel. Han menar att det handlar om att vara professionell i sin roll och tillägger att alla som
jobbar i den här servicebranschen inte är lyckliga men att de som är allra bäst är de som kan ta
av sig den bördan innan de kliver in genom entrédörren till jobbet. Då träder de in i den här
rollen sen kan de gråta och vara bedrövade före och efter jobbet i det privata. Han anser att de
är varumärket när de jobbar vilket han förstår kan vara en ganska tung börda i vissa stunder.
För att få personalen att förstå detta och för att förmedla deras roll och betydelse för

varumärket anser Petersson vara svårt. Först och främst måste ledningen poängtera detta och
trycka ner det till avdelningscheferna så att det skapas en medvetenhet på denna nivån inom
företaget och att de kan förmedla det vidare till sin personal som jobbar gentemot gästen.
Han menar vidare att tillrättavisningar är viktiga när frontpersonalen uppför sig felaktigt, ju
tidigare dess bättre, men att det även är viktigt hur detta sker för att det ska vara produktivt.
Det får inte kännas som något personangrepp utan det är den professionella sidan som ska
lysa igenom. Detta är ett fortlöpande arbete som sker kontinuerligt. Han tillägger även att det
samtidigt är väldigt viktigt att ge beröm när rätt uppförande utförs. En metod som Petersson
förespråkar för att hålla personalen på tårna och för att få dessa att anamma rätt uppträdande
har han märkt är att då och då ställa ”dumma” kontrollfrågor som får personalen att
entusiasmeras och får dessa att tänka business. Han exemplifierar detta med frågor som; Har
du sålt något idag? Har du sålt något extra? Har du frågat några gäster om det? För det som
man kan lätt an agera utifrån internt är att, herregud gästen talar ju om vad denne vill ha för
någonting! Men Petersson menar att gör företaget något till en ”drive” eller man vill
undersöka; går det här att göra till någonting positivt och så vidare, då är det sånt som får
gästen att uppleva att det är god service. Han menar vidare att alla gäster har inte samma
kunnande och vet exakt vad man är sugen på och då handlar det till exempel väldigt mycket
om att, om man har en kvällens drink, veckans drink eller maträtt som vi på hotellet är väldigt
stolta för, då vi vet att det är kanongott. Vi vet att gästen kommer bli helnöjda om de äter den
här fisken till exempel men det vet inte gästen. Upplyser man gästen om sådana saker,
introducerar och rekommenderar då upplever de detta som bra service och detta blir till ett
positivt intryck som färgar av sig på deras upplevda kvalitet av hela Strand Borgholm. En
annan exemplifiering han nämner som ett enkelt knep är att få alla i städpersonalen att hälsa
på alla gäster, gör man inte det så drar sig gästen för att påpeka någonting. Får jag som gäst en
öppning till en konversation av personalen såsom; God morgon, jag hoppas att allting är bra?
Då får kunden chans att replikera till exempel att; allt är jättebra det är bara så att vårt
toapapper på rummet har tagit slut eller vi behöver en extra kudde bara. Då har vi på hotellet
föregått gästen. Istället för att gästen då stör sig på att en städerska har missat detta i
städningen av rummet vänds hela incidenten till en positiv upplevelse för kunden istället. Där
denne upplever detta som positiv service. Petersson menar att missöden alltid kommer att
inträffa på hotellet men det viktiga är då hur gästen upplever att personalen uppträder och
åtgärdar när detta sker. Ett exempel på att föregå gästen hämtar Petersson från de lite finare
hotellen där, om man tittar under sängen på dessa hotell ofta finner en lapp där det står ”ja vi
städar här också” hälsningar städerskan. Han menar vidare att det är sådana saker som får
gästen att bli positivt överraskad. Allt handlar i botten om servicen gentemot gästen.
Gällande friheten som frontpersonalen har att agera om en gäst känner sig missnöjd berättar
Petersson att han tidigare arbetat åt Radisson SAS vilka har en filosofie som lyder ”Yes I
can”. Detta är en slogan han anser väldigt bra då gästen ska känna att vad denne än frågar om
kan personalen hjälpa till. Men han fortsätter med att berätta att de samtidigt har något som
heter ”A 100% guest satisfaction”. Detta är något han motsätter sig något då det endast är en
person som kan avgöra detta, och det är gästen. Han exemplifierar detta önskvärda beteende
från personalen med att berätta att det var en person i personalen som hade glömt att väcka ett

par som skulle ta sig iväg till ett bröllop på morgonen vilket resulterade i att de missade sin
transport. Detta åtgärdade receptionen med att ringa in en helikopter som kunde flyga paret
till bröllopet så att de kunde hinna i tid. En aktion som säkert kostade hotellet åtskilliga
hundratusen kronor. I den hotellkedjan såg man detta som något väldigt positivt, detta är
något han inflikar att han dock inte skulle vara lika begeistrad över om hans personal hade
gjort.
Vilka befogenheter personalen har menar han skiljer sig från hotell till hotell det är beroende
av vilken typ av hotell man är och vad man vill förmedla. Han säger att om gästen varit
missnöjd med rummet till exempel så försöker man kompensera inom detta fält medan om
maten varit dålig försöker man vända den uppfattningen genom att kompensera inom
restaurangdelen av hotellet.
Petersson berättar att för att personalen ska veta hur de ska uppföra sig redan från första start i
deras anställning vid Strand Borgholm har hotellet ett stort dokument som de skickar ut till
denna personal med denna information samlad. I det dokumentet finns mer eller mindre de
förväntningar som hotellet har på sin personal under deras anställning. Detta är en metod som
han anser sig uppfattat som ganska generell för branschen och inte en metod som är särskilt
specifik för Strand Borgholm. Problemet med detta dokument är som han säger att det är ”ett
levande dokument” och i och med att tiderna förändras behöver detta uppdateras för att inte
kännas förlegat. Han fortsätter vidare med att berätta att dokumentet endast är en bit. Sedan
handlar mycket av arbetet med att följa upp och att man faktiskt hjälper personalen att göra ett
bra jobb. Detta kan bestå av ett flertal olika delar såsom att se till att personalen har de
redskap som de behöver för att utföra sina uppgifter på önskvärt sätt. En annan viktig del är
att lyssna på och kommunicera med personalen så att alla är medvetna om att en sak är på ett
visst sätt och att det på så vis inte uppkommer missförstånd och missnöje. Kommunikationen
internt jobbar man väldigt mycket med på Strand Borgholm genom deras intranät. Väldigt
mycket går genom e-post samtidigt som väldigt mycket även går ut muntligt på en
kontinuerlig basis. I grunden så upplever Petersson de allra flesta hotell med restaurang vara
väldigt platta vilket underlättar kommunikationen. Sedan är det klart beroende av vilket sorts
hotell det är och vilken sorts chef man har över sig. För att motivera personalen att ta till sig
ny information anser han dock att den muntliga kommunikationen vara mest gynnsam i form
av diskussion med personalen och uppföljning i form av kontrollfrågor på rätt sätt. Att gå runt
och skälla på folk är också ett alternativ där man får folk att gå runt och vara rädda för en men
denna metod anser Petersson inte vara effektiv då han anser att det snarare bara framkallar ett
sorts ögontjäneri från personalens sida. Där de uppträder med ett önskvärt beteende endast när
chefen syns och inte annars. Han menar vidare att det handlar om att få in en positiv
grundkänsla hos personalen men att det sedan alltid finns saker att slipa på inom denna
bransch.
Petersson berättar att på Strand Borgholm så har man flera olika anställningsformer bland sin
personal. De har både tillsvidarepersonal, säsongsanställda och timanställda. Detta ser han
som en förutsättning för att hotellet ens ska kunna drivas runt. Den flexibiliteten är avgörande
när omsättningskurvan är så varierande över året som den är på säsongsbetonade hotell. Han
ser dock ett problem med att upprätthålla kvaliteten då man anställer så pass mycket

extrapersonal och nämner att det är då som man tar riskerna. Har man en grund på tjugo fast
anställda som vet vad hela verksamheten handlar om och står för och sedan skickar in åttio
andra som kan vara helt vilda och galna det kan vara en väldigt stor risk. Ett problem kan vara
att detta först framkommer när hotellet använder dessa live så att säga eller att man tvingas ta
in personalen med kort varsel varpå man inte har en möjlighet att åtgärda problemet i tid.
Vilket ställer oerhörda krav på de ansvariga cheferna inom hotellet. De åtgärder som
Petersson nämner för att minska dessa orosmoment är att hålla en bra introduktion,
uppföljning och genom att försök använda sig av personal kontinuerligt som hotellet redan
känner till. För att locka tillbaka denna personal, nämner han vidare, att skapandet av en
positiv arbetsmiljö och stämning är den främsta metoden som Strand använder sig av.
Introduktionsarbetet nämner han skiljer sig något mellan dessa grupper. Då Strand är
lokaliserat på en liten plats så har hotellet tillgång till samma timanställda hela tiden i princip
vilket gör att dessa blir inne i jobbet på ett annat sätt. Säsongspersonalen får denna
introduktion direkt när de kommer genom en utbildningsdag bland annat och den fasta
personalen har detta med sig när de jobbar. För övrigt i grunden är det samma det är bara viset
det förmedlas ut som skiljer. Mycket, anser Petersson, handlar om var ett hotell är beläget. Är
man ett storstadshotell så kan tillgången till folk vara större och det blir en längre period
mellan gångerna som en viss person jobbar på samma ställe vilket gör att det blir svårare att
förmedla en känsla utan det blir mer mankraften som blir viktig för hotellet. Betoningen på
yrkestekniska kunskaper blir i dessa fallen större menar han.

Fredrik Solheim, marknads- och försäljningschef på Hotell Tylösand i Halmstad
Fredrik Solheim är 36 år gammal och har positionen som marknads- och försäljningschef på
Hotell Tylösand. Han har representerat hotellet i ungefär fyra och ett halvt år men har funnits
inom branschen sedan 1993. Där har han arbetat renodlat med marknad och försäljning då det
är vad han kan och brinner för inom näringen, som han beskriver som hotell, restaurang och
konferens kombinerat.
Arbetsuppgifterna som marknads- och försäljningschef är varierande, han berättar att på
Hotell Tylösand är det ett team på tio personer och Solheims roll är att koordinera det teamet
genom att jobba med strategisk planering gällande positionering nationellt och internationellt.
Det handlar om hur och var de ska synas, hur de ska kommunicera internt och externt och
varför de ska göra på det viset, vilket är hans övergripande uppgifter. Helt enkelt att upprätta
en marknadsplan som skall överensstämma med en försäljningsbudget som är godkänd utav
styrelse och ägare. Utifrån den läggs mål på marknads- och försäljningsavdelningen som ska
följas. Solheim följer upp den målsättningen och lägger målen för att nå marknadsplanen,
vilket följs upp veckovis, månadsvis och kvartalsvis. Detta rapporteras sedan vidare uppåt i
systemet, till styrelse och ägare. Mycket handlar även om att koordinera teamet genom att
jobba mot uppsatta mål, att följa upp verksamheten genom att göra stödinsatser såväl som
direktinsatser när den uppsatta planen inte kan följas exempelvis beroende på att konjunkturen
inte följer den förhoppning som de önskar. Han utvecklar att, om de inte beräknat planen rätt,
så får de göra stöd- och punktinsatser från en till sex månader framåt i tiden med specifika
åtgärder att lägga tyngd på för att kunna uppnå de satta målen. I det dagliga är Solheim

delaktig i att träffa kunder, genomföra olika event, jobba mycket med offerter mot stora
kunder och stora komplexa arrangemang. Vidare läggs vikt vid att kontakta, bearbeta och följa
upp gentemot nyckelkunder för att de ska känna sig omhändertagna av hotellet även fast de
inte befinner sig på plats.
När det gäller varumärket, menar Solheim att det är oerhört viktigt inom hotellbranschen, det
är faktiskt nästan ”A och O”. Detta har han uppmärksammat under sin tid på Hotell Tylösand
som han beskriver som ett utav de starkaste varumärkena inom upplevelsenäringen inom
Sverige, men han utvecklar att de ännu inte riktigt räcker till för att vara det på den
skandinaviska marknaden totalt sett. Under kvartal 1 2010 som är ett av de tuffaste kvartalen i
mannaminne för branschen, så blåser det oerhört starka motvindar. De som klarar sig bäst just
nu är de som har starkast varumärke, en gedigen plattform att stå på, en bra historia, en
genomtänkt affärsidé och en stark ledningsgrupp som kan hålla en harmoni mellan intäkter
och utgifter. Alla dessa beskrivna delar, menar Solheim, relaterar till varumärket. Vidare
understryks att en stark ägare som investerar i verksamheten trots tuffa tider och inte bara
fokuserar på det dagliga är viktig. Har hotellet ett starkt varumärke vågar det blicka framåt,
utveckla konceptet och investera. Därmed konstaterats återigen: ”Varumärket är A och O, det
märks tydligast när det blåser motvind. I medvind kan man egentligen ha vilket varumärke
som helst, nu däremot så sållas de svaga ut”.
Solheim menar att inom hotell- och upplevelsebranschen så får man på starkast sätt ut sitt
varumärke genom att hela tiden visa att man finns. Han menar att inom denna bransch så är
tanken om att få ut sitt varumärke på traditionellt sätt via tryckt media, etermedia och digitalt
relativt ungt och färskt. En marknadsavdelning som inte håller igen på marknadskontot utan
vågar synas och fortsätta i samma anda tar marknadsandelar. Vågar man jobba på samma sätt
i dåliga tider som i bra tider vinner varumärket på i det långa loppet. När det vänder till bättre
tider finns då ofta det varumärke som vågar satsa långt fram i kundernas minne när de börjar
konsumera. Det spelar dock ingen som helst roll att Hotell Tylösand sedan 1995 har satsat
närmare en kvarts miljard i hårdvara för varumärket och verksamheten om inte personalen
följer med i den utvecklingen. Personalen är grund till att de kan fungera och få tillbaka
kunder och gäster som de har i huset. Detta visar varenda utvärdering och uppföljning av
gästernas åsikter, såväl privat som konferenser. De kan säga ”Jättefint SPA, men gud vad
trevlig personalen var”. Det räcker inte bara med ett fint SPA, personalen är grunden till
återkommande gäster.
Solheim är ansvarig för såväl intern som extern kommunikation, så att de kommunicerar
samma budskap mot gästerna. Eftersom det är gästerna som utgör grunden för
kärnverksamheten är det viktigt att alla står för samma budskap. Hotellet har en platt
organisation med en VD och 11 stycken avdelningschefer, där Solheim är en utav dem. Dessa
täcker in samtliga medarbetare, 129 på helårsbasis men 496 stycken totalt sett på ett år. Alla
dessa medarbetare ligger under någon utav avdelningscheferna, som i sin tur rapporterar
direkt till VD. Alla avdelningschefer håller i avdelningsmöten en gång per månad, vilket
kallas för Q-möten, dessutom är intranätet oerhört viktigt där all information läggs ut.
”Intranätet är som vår bibel, vårt dagliga verktyg, där alla reklamationer och avvikelser samt
all information dokumenteras. Där finns all information att hämta, har man inte fått

informationen har man inte hämtat den.” Information delges antingen via intranätet eller vid
Q-mötena som är en gång i månaden och som varje avdelningschef håller i. Protokollen från
dessa möten läggs dock också alltid ut på intranätet, så att alla kan ta del av vad som sagts.
Det innebär att en gång i månaden förmedlas all information ut i huset, allt nytt som hänt, alla
avvikelser samt alla gästsynpunkter eller interna synpunkter. För att få en så stor verksamhet
att fungera så måste alla avdelningar vara synkroniserade då det ofta blir gästen som hamnar i
kläm om inte kommunikationen mellan avdelningarna fungerar.
Dessutom berättar Solheim att en gång i kvartalet har de stormöten som berör alla
ledningsgruppen en gång i kvartalet där de övergripande frågorna behandlas. Informationen
som framkommer där förmedlas sedan vidare till berörda avdelningarna på de månadsvisa Qmötena. På så sätt täcks alla medarbetare in och får den information som berör dem. Detta
kompletteras med intranätet som är det dagliga verktyget för att hämta dagsfärsk information
Det är dock inte alldeles säkert att medarbetarna uppfattar vad som är andemeningen med det
som förmedlas internt gällande varumärket och vad det står för, det är lätt att bli hemmablind.
För Solheim som kommer utifrån var det en självklarhet att tacka ja när han fick möjlighet att
jobba med Hotell Tylösand då han jobbat länge inom branschen och vet var varumärket står
på den nationella kartan, som en av de produkter som går i bräschen för branschen. Däremot,
för personalen som jobbar med det operativa och det dagliga, som ofta kommer ifrån
Halmstadsområdet så har de oftast inte den synen på hotellet som folk utifrån har. Det
kommer ifrån att personalen lätt kan bli hemmablind, de ser inte storheten i hotellet när de har
det runt husknuten. Då är det lätt att personalen inte förstår hotellets varumärkes värde, vilket
Solheim betonar att han har full förståelse för. Det strategiska arbetet med att förklara och
förmedla till personalen hur högt aktat deras varumärke är inom branschen blir därmed svårt,
då alla kanske inte tar till sig det på det sätt som det bör göras. Detta är något som de brottas
med internt, att alla inte riktigt förstår vad som en gäst på Hotell Tylösand förväntar sig,
eftersom varumärket andas en viss exklusivitet och kvalitet. I och med att branschen har en
hög personalomsättning, med mycket ungt folk som är anställda, som inte har utbildning i
grund och botten och som söker nya utmaningar är det svårt att nå en kontinuitet. Enligt
Solheim påverkar detta lojaliteten mot arbetsgivaren och varumärket som inte blir lika stark,
vilket han menar påverkar hela branschen generellt men även Hotell Tylösand specifikt. Det
är sådana saker som är den tuffa biten att hantera för de som arbetar med intern
kommunikation inom företaget, att få alla att förstå vad de representerar.
Det som kan göras för att skapa en starkare relation mellan varumärke och personal, menar
Solheim, är att kontinuerligt kommunicera och skapa förståelse hos personalen. Detta kan
göras genom att ha studiebesök utanför hotellet, kompetensutveckling, föreläsare på plats, att
få intryck utifrån. Han tror att det är viktigt att folk utifrån får lyfta fram vad de gör bra och
dåligt. Detta för att få en syn på dem själva ur en extern synvinkel, för att de ska kunna
jämföra sig med andra. På detta sätt får de en bättre syn på vad de har och inte har, det
konkretiserar det hela. Han utvecklar att det finns en uttalad policy från ägare och ledning att
de är väldigt måna om kompetens- och vidareutveckling inom företaget. De har en så kallad
utbildningsperiod från november till mars ungefär, då det är lugnare på hotellet, då de sänder
iväg personal ifrån alla avdelningar för att få komma ut och praktisera på olika företag i hela

världen som är högt aktade för att komma tillbaka med ny inspiration. Annan typ av
utbildning som tillhandahålls till marknads- och säljpersonal är hur man kommunicerar med
olika människotyper, såväl medarbetare som gäster. Detta görs för att skapa förståelse för de
olika typer utav människor de finns för att bättre förstå deras behov, men även för att lättare
komma till avslut i en säljprocess. Dessutom har ägarna lagt ut ett stipendium på 10 000
kronor per år till en medarbetare som vill vidareutbilda sig inom något område som den själv
är intresserad av, för att lyfta upp och motivera individen men samtidigt stärka varumärket.
När det gäller personalens individualitet och frihet så menar Solheim att de jobbar mycket
med kontroll på Hotell Tylösand. Han medger att det kan låta tufft och inte särskilt ”2010”
utan snarare gammalmodigt, men det har varit väldigt lyckosamt för dem. Eftersom de är en
så pass stor organisation med mycket folk som rör sig i huset, har ett starkt varumärke som
lätt kan svärtas ner samt en väldigt speciell ägarduo som är starka varumärken i sig själva så
är det väldigt viktigt att de håller sig inom ramen för vad de ska kunna säga och göra. Detta
exemplifieras med att all mediekontakt sköts via en person, du får inte säga vad du vill och
vad du tycker till vem som helst. De har en väldig kontroll över hur personalen ska bete sig.
Detta är något som troligen inte alls fungerar på alla ställen, Solheim beskriver det som en
typiskt amerikansk arbetsmetod som inte passar alls för vissa men som andra tycker är
fantastiskt bra. Detta innebär att de har klara direktiv och rutiner för varje arbetspass, vad man
som personal får göra och inte får göra. Det kan upplevas som väldigt stereotypt men i en så
stor organisation anser Solheim att det är ett måste att ha kontroll på vad individen gör, hur de
bär klädseln och liknande. All sådan information finns specificerad i det interna datasystemet
där det står vad som gäller för klädsel, arbetsmoment och liknande. Det är på detta sätt som de
valt att arbeta och Solheim påpekar igen att det kan uppfattas som gammalmodigt och
toppstyrt men de har jobbat så en tid och nått goda resultat utifrån detta arbetssätt. De har
även en kontinuerlig uppföljning utav personalen, alla avvikelser dokumenteras och tas upp i
kvalitetssystem och kvalitetskontroller för att söka orsaken till det. Solheim är medveten om
att alla människor inte passar in i dessa arbetsmetoder där det är så specificerat vad som ska
göras och där den anställde snabbt får återkoppling om den faller utanför ramarna. Hans
förhoppning är dock att alla som representerar organisationen hanterar det bra och gör bra
ifrån sig utifrån de givna direktiven.
När det gäller vad ett varumärke ska förmedla, så menar Solheim att inom hotellbranschen så
är det framför allt trygghet, säkerhet och kvalitet. Sedan så finns det en massa ”lull-lull-saker”
som möjlighet, mångfald och sådant men det är mera utav detaljkaraktär. Trygghet, kvalitet
och säkerhet är dock något som de flesta gäster söker. I och med att det finns drygt 1000
verksamheter i Sverige som jobbar med hotell, konferens och rekreation så är det ganska
många att konkurrera med. Eftersom alla har sina styrkor och fördelar så är frågan vad som
får en gäst att välja ett hotell framför ett annat. Solheim menar att svaret på det är just
trygghet, säkerhet och kvalitet som gäster uppskattar och värdesätter hos ett varumärke. Detta
kan sedan analyseras djupare och suppleras med andra aspekter, men dessa tre är de
viktigaste. Detta återkommer också i positiv feedback som fås utav gästerna, de upplever sig
få en hög kvalitet på sin upplevelse och de känner sig trygga och lugna. Solheim menar att det
ligger i människans natur, går man tillbaka till sig själv inför till exempel en charterresa och

man känner sig trygg med researrangören så kan man koppla av och fokusera på själva
semestern. Det är samma på hotellet, gästen ska kunna fokusera på sin agenda så tar
hotellpersonalen hand om allting annat. Dyker det upp någonting oväntat så löser personalen
det utan att ens gästen märker av det.
När det gäller utbildning utav personalen så menar Solheim att oavsett om det är en
heltidsanställd eller en timanställd så ska denne få den utbildning som krävs för att kunna
genomföra sitt jobb. Men tittar man på till exempel terapeuter och instruktörer på SPAavdelningen så har de alltid grundkunskaper och utbildning för att kunna vara aktuella för en
tjänst, så det krävs inte någon formell utbildning utav personalen. Istället handlar det mer om
att skapa förståelse för vad hotellet står för och vad som förväntas utav den anställde inom
ramen för Hotell Tylösands synsätt. Det blir därmed snarare en internutbildning utav
verksamheten än en utbildning för att kunna genomföra sitt jobb. Detta är även fallet för
restaurangpersonal, de har oftast serveringsvana så utbildningen de får relaterar mer till
verksamheten i sig. Därmed så bedömer Solheim att behovet att utbilda extraanställda inte är
lika stort som för de fast anställda. Det handlar även om en personlig utveckling att få en
individuellt anpassad utbildning av arbetsgivaren för att känna sig homogen och känna trivsel
och lyfts upp som en viktig del för att få en trygghet hos personalstyrkan. Detta kan bidra till
att heltidsanställd personal stannar längre i företaget, då de premieras med någon form utav
utbildning. Det blir därmed en naturlig fördelning i utbildningsnivån gällande säsongspersonal
och fast anställd personal.
Enligt Solheim skapar det problem med att förmedla varumärket om det är en stor andel
säsongspersonal. Med hög personalomsättning och korttidsanställa som till exempel
timanställda och säsongsanställda så skapas det inte alls samma lojalitet mot varumärket som
från en heltidsanställd som arbetar på helårsbasis. Genom att arbeta heltid så får den anställde
en helt annan förståelse för varumärket, en större trygghet i sig själv i förhållande till
arbetsgivaren och varumärket. Som korttidsanställd kommer du in och gör det du ska göra och
går därifrån. ”Hjärtat för verksamheten och för arbetsgivaren är inte alls lika stort som för
den som finns här på heltid.” Detta tror Solheim är en naturlig del utav människans synsätt.
Därför är det mycket svårare att upprätthålla varumärket som hotellet önskar hos en
korttidsanställd än hos en tillsvidareanställd.
För att upprätthålla en god kvalitet och service hos den säsongspersonalen så berättar Solheim
att de har en så kallad ”sommarinformation” där alla sommaranställda samlas under
uppsluppna former och får träffa avdelningschefer. Det blir lite som en kickoff med musik,
mat och trevligheter för att skapa en teamkänsla och för att lära känna varandra. Under detta
tillfälle ges även information från ledningsgruppen med tankar om sommaren och vad som
händer under denna period. Detta är ett sätt att försöka integrera sommarpersonalen i Hotell
Tylösands anda och få en känsla för vad de jobbar med och vad ledningen tycker och tänker.
För alla nyanställda, såväl vid tillsvidareanställning som vid korttidsanställning, finns ett
färdigt dokument där det står klart och tydligt om Hotell Tylösands företagskultur. Den
avdelningsansvarige och den nyanställde går tillsammans igenom denna bok text för text och
kapitel för kapitel för att skapa en förståelse för hur företagskulturen är på hotellet. Detta

genererar även en typ utav feedback från den nyanställde genom att denne har förstått
företagskulturen och jobbar utefter detta arbetssätt. Det är på detta sätt som företagskulturen
ska implementeras hos de anställda. Solheim påpekar dock att om en person varit anställd
inom företaget en tid så kanske den anställde behöver läsa boken igen, men förhoppningen är
att den anställde blivit så integrerad i kulturen att den ändå förstår vad varumärket står för och
att den anställde därmed anpassat sig efter kulturen.
När det gäller personalens roll i att förmedla ett hotellvarumärke så framhäver Solheim att just
eftersom det ska skapa en känsla av trygghet, kvalitet och säkerhet så blir personalen oerhört
viktig. Dessa tre aspekter är bara förenade med personalens sätt att hantera hotellets gäster,
det har inte någonting att göra med hur fint vi har renoverat eller hur nytt vi har byggt.
Eftersom de tre delarna enbart är förenade med personalen och samtidigt är de viktigaste för
att bygga varumärket blir därmed personalen synsätt på att ta hand om gästerna avgörande.
Detta får hotellet bekräftat när gästerna lämnar hotellet, då de ofta betonar att de har känt sig
lugna och trygga då personalen hela tiden legat steget före och då anser Solheim att de har
lyckats med sitt arbete.
Solheim berättar vidare att han har en bakgrund som säsongsanställd inom hotellbranschen då
han jobbat med bokning och i reception. Han menar att som 20-åring så var det självvalt att ha
en säsongsanställning då han inte ville ha någon fast hållpunkt i livet utan istället resa tre
månader på hösten runt jordklotet, åka upp till Sälen på vintern och till Öland på sommaren.
Han blev erbjuden att representera varumärket Sälen på heltid och årsbasis med den trygghet
det innebär, men tackade nej då han ville vara där pulsen var. Detta passade honom just då i
livet, då det var mycket fart och fläkt och ett positivt gäng. Han reflekterar kring att han då
inte tänkte så mycket på varumärket eller att stå för arbetsgivarens budskap utan det handlade
mest om att ha roligt just då. Det var att jobba med människor i hetluften och göra det han
ville göra genom att leva i nuet. Därmed så spelade det inte någon roll för honom att han hade
en säsongsanställning eller att han skulle representera arbetsgivarens varumärke
överhuvudtaget. Han utvecklar att det garanterat är samma sak på Hotell Tylösand, dit söker
sig sommarpersonal som vill jobba i hetluften med människor under sommarhalvåret. För att
Solheim som 20-åring skulle kunna ha känt en starkare samhörighet med varumärket så menar
han att det ”inte fasen hade räckt med att läsa en pärm”. Han tror att det är stentufft att få
människor med denna anställningsform att känna samhörigheten, det som kan göras är att ha
ett väldigt tydligt ledarskap och förklara att det inte går att göra som man vill när man jobbar
för ett företag. Den anställde ska se ut på ett visst sätt och bete sig på ett visst sätt, Solheim
tror det handlar mycket om uppföljning vad som den anställde gör bra och mindre bra för att
inte falla utanför ramarna för företagets kultur. Det gäller att ha en närhet i ledarskapet med
alla som finns runtomkring i det dagliga, för att ge bekräftelse direkt. Introduktion och
kontinuerlig uppföljning är vad som krävs av ledarskapet, annars tror Solheim att det blir lite
”High Chaparall” och för mycket cirkus.

Jessica Vialleton, hotellchef på Hotell Eggers i Göteborg
Jessica Vialleton gick efter gymnasiet en 2- årig turismutbildning på Högskolenivå i
Östersund. Hon jobbade kvar på en restaurang i Östersund innan hon flyttade till Göteborg där
hon fick jobb på ett 3 stjärnigt hotell. Det hotellet hade en lite speciellt inriktning på grund av
sina många rum då det gjorde att 2 våningar på hotellet omvandlades till en
flyktinganläggning tillsammans med 5 våningar av turister. Vialleton menar att det dels blev
en utmaning i sättet att arbeta på samtidigt som det blev en mindre utmaning ekonomiskt
eftersom de 2 våningarna med flyktingar var säkra pengar. Hon spenderade ett år på det
hotellet och innan en liten sejour med annat så började hon på Hotell Eggers 1991. Hon
stannade i 1-2 år innan hon reste till Frankrike ett tag för att sedan återvända till Eggers när
hon kom tillbaka. Hon började som receptionist med blev receptionschef då den tjänsten
behövdes på grund av att det blev mer att göra på hotellet. Hon gick vidare mot försäljning av
hotellet konferensanläggning för att sedan ta över tjänsten som hotellchef för ca 1,5 år sedan.
Karriären har kombinerats med några omgångar av studier på bland annat medieprogrammet.
Nästa fråga som tas upp är faktumet att Hotell Eggers är ett Best Western Hotell, något som
medför att två varumärken ska kommuniceras. Hotell Eggers är privatägt av en familj i
Stockholm som även äger hotell mittemot centralstationen där. Hotellet är Sveriges tredje
äldsta, från 1859, som är i drift. Kommunen äger fastigheten och byggnaden är kulturskyddad.
Eggers har tillhört Best Western hotells sedan 1992 vilket gör dem till en av d första som gick
med i organisationen. Förutom detta så är de också med i Countryside Hotels. Vialleton menar
att det i och med finns olika bitar som påverkar dem. Best Western är en
marknadsföringsorganisation som man får betala för att vara med i. Eggers är ganska så styrda
uppifrån i Sverige, som i sin tur har krav från USA där Best Western är som störst. Det märks
i profileringen, där allt material ska bära loggan, den ska se likadan ut och sitta på rätt ställe.
Också inredningen där möbler ska vara en viss storlek. Även hur gäster ska hanters vid disken
påverkas av Best Western-tillhörigheten där vissa standardiserade frågor ska ställas; som
vilken tid gästen vill ha väckning, om de ska ha hjälp upp med bagaget. PÅ det sättet är de
ganska så styrda av dem och Vialleton menar att det finns hur mycket som helst inom dessa
områden som styrs och påverkas av Best Western. På detta tillkommer årliga kontroller av de
olika elementen som alla ger olika poäng. Vissa saker måste hotellet nå upp till medan de kan
släpa efter med andra saker, måste ha 800 av 1000. Best Western sätter mest vikt till brand
identity. Den största fördelen med att tillhöra Best Western menar Vialleton är att det är så
pass världsomspännande, att de finns överallt och att de syns eftersom folk känner till kedjan
Best Western. Också att de är synbara i alla bokningssystem som agenterna har tillgång till
samt möjligheten att marknadsföra sig tillsammans på Internet, något som är svårt när man är
ett så litet hotell som Eggers är. Sen också lojalitetskortet som används för att samla poäng för
att få frinätter, något som kan användas världen över. Kortet kan dessutom användas på andra
sätt än att få hotellnätter, såsom att äta ute och skicka blommor. Detta kort ska efterfrågas
varje gång du checkar in på ett Best Western hotell. Om du inte blir efterfrågad så kan du
efterregistrera upp till en månad efter. Utöver detta är det upp till hotellets välvilja.
Vialleton ger exempel från ett samtal som hon nyss hade, om en gäst som inte blivit tillfrågad
och som bott där i snitt 4 gånger per år sedan 2007 och som nu vill ha alla besöken

efterregistrerade. Här måste man välja på vad de bör göra och vad de måste göra, poängen får
man betala för från hotellet. Kostar även att förlora kunden. Försökte förklara för henne om
att det inte riktigt funkar att hänvisa tillbaka, men i denna branschen är kunden extremt viktigt
så i princip fungerar det som att om hon får poängen så kommer hon komma tillbaka.
Vad det gäller vilka typer av personal som finns inom hotellsektorn så svarar Vialleton att hos
Eggers är de mest fast personal, på sommaren tar de in extrapersonal. Då är det givetvis
viktigt att de också lär dem om vad märket är och kunskaperna om Best Western liksom
kunskaperna om Eggers och vad de står för. Vialleton menar att varumärkena inte
nödvändigtvis är två vitt skilda saker, de går in i varandra till viss del. När hon tänker Eggers
så tänker hon personlighet, något som också Best Western säger i och med att de är privatägda
vilket gör dem individuella och personliga på grund av avsaknaden av ett övergripande
ägande där allt ser likadant ut. Olika hotellägare sätter sin personliga prägel. På denna punkt
menar Vialleton att varumärkena går hand i hand. För semesterpersonalen pratar Vialleton
mer om varumärket Eggers än Best Western beroende på att privatresenärerna inte är lika
kunna inom Best Western utan tänker på Eggers mer än de andra typerna av gästerna. Detta
innebär att extrapersonalen inte får lika grundlig utbildning som en fast, de får ca 1 veckas
utbildning och är där sedan en begränsad tid fast det enligt Vialleton tar upp till ett år innan en
personal faktiskt lär sig yrket eftersom många saker kommer utifrån. På den första veckan
handlar det mer om att lära sig vad som behövs och inte allt runt om. Sommarpersonalen
måste även lära sig att vara en turistbyrå eftersom folk frågar om vad de kan göra i området,
exempelvis som var de kan åka Paddan och var de kan köpa Lisebergsbiljetter. Vialleton
menar att det helt klart finns skillnader i utbildningen mellan den fasta styrkan och
extrastyrkan. Gästerna och bokningssätten skiljer sig åt mellan sommar och vinter där
sommaren har mer walk ins, telefonbokningar och liknande medan vinterhalvåret domineras
av e-postbokningar.
Vidare menar Vialleton i ämnet om vad varumärket har för roll på dagens marknad att
förhoppningsvis tänker kunden att om de köper en hotellnatt som tillhör en viss kedja så har
det en viss standard, att kunden kan bli säker på vilken standard som de köper. Det är den
viktigaste rollen ett varumärke har på dagens marknad. Det symboliserar en standard och en
viss känsla. Best Western är världens största kedja och utmärker sig med en viss standard.
Hon menar också att det vore bra om man fick fram en känsla med det hela och refererar till
Fritidsresors reklam som hon kopplar till en känsla av varmt, glatt och lyckligt. Hon menar att
om ett varumärke verkligen lyckats bra så är det en känsla som skapas, något som kanske
ligger mer i tidens anda än vad det gjorde förr när man säljer överhuvudtaget. Man säljer då
en känsla.
Att jobba utifrån en varumärkesidentitet blir problematiskt när man inte är centralt ägda. På
ett sätt är det tråkigt med centralt ägarskap, det blir väldigt lika riktat, Det kan vara bra för
kunden som är säker på vad de får och att det ser likadant ut överallt. Problematiken när man
är under ett varumärke men med enskilt ägande är att många kan tycka att såhär vill inte jag
göra, det här passar inte ihop med mig. Kan förvirra om vilket varumärke man egentligen
säljer, något som är svårt då många gärna vill sälja sitt eget hotell främst och har svårt att
tänka i det stora. Kanske inte riktigt ser sammanhanget om en kund bor på Best Western i

USA och sedan ser det här och då kopplar samman och vill bo där igen. Givetvis är det viktigt
att pumpa ut identiteten för det stora varumärket (Best Western) men det är problematiskt.
Speciellt då olika nationaliteter tänker så vitt skilt, svårt att då samsas. Vialleton exemplifierar
detta med de standardfraser som enligt Best Western ska ges, kombinerat med ett leende men
menar att det knappast kan kallas för personligt och ställer det mot att verkligen se vad gästen
vill ha när den checkar in eller vid andra tillfällen. Det kanske vi i Sverige ser som mycket
viktigare. Vialleton inser vikten i att pumpa vikten av Best Western budskapet men, det får
inte gå ut över de mjuka värdena. De hårda värdena kan kontrolleras på ett annat sätt men ska
inte vara det som är viktigast, om allting ska standardiseras så försvinner själen på Eggers, det
som gör hotellet unikt och som är hotellets starkaste säljargument. Detta är en av de stora
anledningarna till att gästerna kommer tillbaka. Hon menar också att personalen känner en
stolthet i det gamla med Eggers som gör att de kommer tillbaka, tar man då bort det pga. Best
Western så försvinner det som var viktigt från början.
Det som kommunicerar ett varumärker handlar om vad det är, i det här fallet känslan.
Vialleton exemplifierar detta med känslan av Pripps Blå reklamen, och påpekar att just
känslan dyker upp i huvudet. Hon menar att det är lite olika känslor i och med att det är olika
kundsegment som finns på hotellet (konferens, semester och affärs). Egentligen skulle kanske
tre budskap behöva kommuniceras i ett varumärke. Det starka i ett varumärke är känslan, att
det är exempelvis barnvänligt, att det är okej att vara på hotellet med små barn. Hon belyser
att resenärerna ofta är både affärs- och privatresenär på samma gång. Det som är viktigast för
att skapa den känslan är mottagandet, värdskapet, hur du blir mottagen helt enkelt. Speciellt
bland hotellen i Sverige som är av mycket bra standard. Vi har det bra reglerat i Sverige, och
nu efter att SHR också gått in så måste hotellen inte finnas med i den så kallade
stjärnkategoriseringen. Detta medför att det generellt finns en hög standard, och Vialleton
menar att det som då går att lyfta ur är mötet med gästen.
Hur detta förmedlas internt handlar om personalen. Utbildningen är inte viktigast, det är inte
något man tänker är nödvändigt utan rätt personlighet går först. Språkkunskaper är
meriterande. Det är så mycket svårare att ändra en människas sätt att agera med folk än det är
att skicka dem på en språkkurs. Du måste också kommunicera en trygghet, så att de känner
sig trygga i vad de får göra, vad som är viktigt för dem och att de inte alltid måste komma upp
och fråga Vialleton om vad de får göra. Viktigt att de kan agera direkt och att Vialleton också
kan tro på att de gör det bästa de kan utefter situationen. Det handlar mycket om att de är
olika personer och att olika personer agerar annorlunda. Kommunikation mycket viktigt, om
man pratar och ber om ursäkt så löser sig situationen. Många ryggar tillbaka vid ett klagomål,
ser det nästan som ett påhopp och ändrar tonläget. Det är sådana små saker som gör
skillnaden, då blir det inte så storslaget krav på kompensation utan man kanske är nöjd med
något mindre. Viktigt att också förstå kraven som gästerna har, förstå känslan som gästerna
kan ha inför en hotellupplevelse. Att ha nöjda kunder är viktigt, de kan sprida ett positivt
budskap till andra potentiella gäster. Vialleton menar vidare att det kan vara ännu bättre att
vända något negativt till positivt. Hon menar att det handlar mycket om att känna sig trygg i
sin roll och i sig själv som person, vilket innebär att rekrytera rätt från början.

Utbildning av personal sker när personal anställs i ca 2 veckor, vissa kanske är snabbare än
andra och kan då börja jobba tidigare. Då är det främst systemen som gås igenom, vilket
kompletteras med samtal med Vialleton där de går igenom hur personalen möter kunderna,
både ordmässigt och utseendemässigt. Det ska se propert ut och inte ringar eller tatueringar
synligt. Personalen ska se ganska ordinär ut, se vänliga och trevliga ut så att upplevelsen blir
trevlig. Vidare vill Vialleton att personalen ska läsa på om Best Western, Hotell Eggers och
Eggers historia eftersom de får mycket frågor om den. Sedan går de även igenom diverse
regler som gäller och som personalen måste följa. Systemen är en sak medan de behöver
komma in i arbetet för att tränas på olika nya situationer som kan uppstå, något som Vialleton
menar att hon fortfarande efter 20 år på Eggers kan ställas inför. Hon anställer många som har
praktiserat hos dem, vilket innebär att de i grunden har en väldigt lång upplärningsprocess.
Vialleton sitter ganska nära arbetsplatsen vilket innebär att de kan hålla en konstant
kommunikation om situationer skulle uppstå.
För att kvalitetssäkra kundmötet sker utvecklingssamtal med undercheferna och för resten av
personal har checklistor diskuterats. På grund av att Hotell Eggers är litet så kan det funka, för
ett större hotell som Gothia måste nog andra typer av kvalitetsprogram användas med större
tydlighet. På Eggers går Vialleton så pass nära sin personal vilket ger lite större spelrum, dock
har många varit där så länge att det kan vara att man glömmer av hur och vad man ska göra.
Listorna ska klargöra ett förväntat beteende hos personalen, exempelvis att välkomna alla med
ett hej när de kommer innanför dörren vare sig de är gäster eller inte för att klargöra att alla är
välkomna. Sakerna som ska kontrolleras genom att spaltas ner är inte för att standardisera
något beteende utan handlar om skapa en känsla om att de ska veta hur de ska göra, bli trygga
i sina roller. Kan också vara problem med stamgäster som är där så ofta att personalen nästan
glömmer av att de är gäster, blir en vanesak i sig. Viktigt att komma ihåg att de inte är
kompisar. Kan vara svårt att mäta den känsla som personalen ska förmedla. Best Western
bidrar med en enkät via sin hemsida om man bokar där, något som ger direkt svar på
bokningsprocessens kvalitet. En annan bra sak som Eggers har kvar menar Vialleton är de
riktiga nycklarna, de använder inte nyckelkort även om Best Western helst vill det. De riktiga
nycklarna ger personalen en chans att kolla av med gästerna att allt är som det ska genom en
kontinuerlig kontakt.
På frågan om Vialleton anser det vara svårt att leda ett så pass litet hotell, att det kanske kan
bli för personligt menar Vialleton att det handlar om en försiktig övergång, att man får ändra
saker en sak åt gången så att resten av personalen får vänja sig. Hon säger vidare att hon tror
på kommunikation, men att också komma ihåg att det är hon som är chefen och därför har
sista ordet i alla beslut. Det är viktigt att lyssna på sin personal och att ibland låta dem
bestämma genom sina idéer. När det kommer till att stödja frontlinjepersonalen handlar det
enligt Vialleton om att tro på dem, att inte vara inne och pilla på deras arbetsområde allt för
mycket. För att kunna kvalitetssäkra måste hon kolla ibland, men det är viktigt att
kommunicera att ”jag tror att du gör det här bäst” och också försäkra dem att de kan göra det
bäst. Skulle det vara att någon brister i bemötandet, eller i engagemang är det viktigt att ta en
diskussion med denna person på ett konstruktivt sätt, jobba på det tillsammans så att rätt
bemötande möter gästen. Viktigt att få en förståelse för sitt eget agerande.

Gällande frihet för personalen menar Vialleton att de bör ha ganska mycket frihet. Självklart
finns det begränsningar, de kan exempelvis inte skänka bort halva hotellet utan hennes
vetskap eller godkännande. Viktigt att hålla ett öga på personerna som gör det, om det är ofta
kan det antas vara ett enkelt sätt för den personen att försöka lösa uppkomna situationer. Detta
menar Vialleton att detta är något som snabbt måste lösas. Rutinen på Eggers har förändrats
sedan Vialleton tog över, innan så rapporterades alla klagomål in till hotellchefen så att hon
ringde upp gästerna personligen, något som tog mycket tid och energi samtidigt som det ofta
gjorde det dyrare då gästerna kanske krävde mer ersättning. Detta gjorde att hon kunde
undersöka själv vad som var fel, och visade upp för gästerna att hon engagerade sig. Vialleton
menar att det är mer rationellt att lösa situationen direkt när den uppkommer, även om hon
kan ringa efteråt och kolla så att allt löste sig till det bästa. Att lösa det direkt medför också att
personalen växer i sin roll, att de känner att de får göra något. Hon menar att det är viktigt att
få göra det, och att många kunder gillar att få repsons direkt. Sitter dom på restaurangen så
ska de veta att det löser sig samma kväll och inte via ett samtal på måndagsmorgonen.
Frontpersonalens roll i förmedlandet i varumärket, vad det tillför? Vialleton menar att det är
väldigt viktigt att de förmedlar detta, är positivt inställda till det och pratar gott om det. Hon
anser vidare att det är en given sak att personalen ska ha känslan av att det är en bra sak som
de säljer, att de kan tro på det och tycka att det är bra. Om de då får höra uppifrån att det inte
är bra skapar en negativ känsla för dem, något som inte är bra. Återfinns den starka känslan så
är det i slutändan personalen som är bäst på att sälja varumärket. Vialleton menar säger att
”det spelar ingen roll hur mycket du pumpar ut i annonsering så är det ju faktiskt i det direkta
mötet och där folk pratar om det, tror om det och pratar väl om det så är det då det känns
genuint i hjärtat och det är då man tror på det.” Vialleton menar att de genom att pumpa
budskapet om Eggers tradition skapat en stolthet på en högre nivå än om Best Western. Detta
hänger samman med hotellets historia, som runt sekelskiftet kantades av att vara ett lyxhotell.
Den historian pumpas till personalen och gästerna, något som gör att det förmedlas lättare.
Vialleton tror att det beror på att man helt enkelt tycker bättre om det varumärket. Här ser
Vialleton en av de stora utmaningarna i sin roll, hur hon ska lyckas få personalen att tycka det
är bra samtidigt som att få ägaren att förstå värdet av det.
Säsongsbetoning är kanske inte lika applicerbart på ett storstadshotell, den skillnad som
Vialleton upplever är att kunderna tittar mer på pris och att den förväntade servicen är mycket
högre på sommaren än på vintern. Vialleton tror att det har att göra med att privatresenären
kanske inte är lika van vid att bo på hotell och har mindre koll på vad som bör ingå i tjänsten.
En viktig sak på sommaren är frukosten, gärna mycket och länge så att gästen kan sitta kvar
länge. Man reser också i större sällskap, kanske hela familjen. Detta innebär att det kräver mer
tid. Hur dessa skillnader påverkar varumärket varierar. Å ena sidan tror Vialleton att folket
som väljer Eggers gillar att det är lite mer traditionellt, lugnare och inte är ett stort
familjehotell samtidigt som de genom Best Western måste ha ett barnkoncept. Detta kan skapa
konflikter mellan varumärkena, speciellt om folk väljer Eggers för att det är det lugna.
Vad det gäller personalens olika sätt att bemöta kunder så märker Vialleton att viss skillnad
finns mellan generationer, speciellt sättet att uttrycka sig. Att personalen säger går det bra att
dröja, kanske i yngre generationer blir ”jag ska bara kolla”. Det gäller att kunna känna efter

vad som passar. Håll i minnet att det inte är väninnan man pratat med utan faktiskt en
hotellgäst. Detta menar Vialleton är något som ofta syns i rekryteringsprocessen. Även om
hon inte anställer efter utbildning så innebär det att det redan finns en viss nivå på en person,
ofta behövs det lite högre betyg och ett visst ordförråd som är större än en som hoppat av
gymnasiet. Vialleton menar att denna noggrannhet kan vara mycket svårare för säsongshotell
där mycket folk ska tas in under en kort period, man kan inte ha fullt samma krav, inte så hög
utbildade och yngre människor. Hon menar att de kanske måste jobba med tydligare ramar,
om hur de ska bete sig, hur de ska tala, hur de ska föra sig. Hon tror också att personalen som
söker också ser framför sig vilken typ av hotell som denna vill jobba på, gällande stället och
dess gäster.
Gällande företagskulturen på Eggers så säger Vialleton att hon tror på kommunikation, en
öppenhet och rakhet, att tro på personalen och att få fram det positiva i varje person. Detta
visas både rent fysiskt med öppna dörrar och med vetskapen om att de alltid är välkomna in
för att prata av sig. Detta kan dock skapa en nackdel i att undercheferna kan mista sin
naturliga auktoritet då de anställda kan gå direkt till Vialleton och prata av sig. Hon menar att
de har en ganska platt organisation. Att då fastställa ramarna i hur varumärket ska
kommuniceras kan bli svårt, viktigast att då tänka på vad som är viktigast. Kommunikationen
sker också via exempelvis kläderna på hotellen, som består av en högknäppt skjorta och
längre kjol. Vissa i personalen känner sig obekväma med att knäppa den hela vägen upp även
om det är en del av varumärket, något som orsakar en problematik i vad som är viktigast;
enhetligheten eller känslan? Handlar om vad som uppmärksammas, ser man verkligen att
skjortan är uppknäppt? Eller är det viktigare att låta personen få ha knappen uppknäppt för att
få den att trivas och på så sätt öka det mjuka värdet? Handlar om att utröna vad man tjänar
mest på. Vialleton menar att en expert säkert hade sagt att det viktigaste är det hård, att
knappen ska vara knäppt hela vägen upp men att det är en diskussion som förs, handlar det
om de hårda eller mjuka värdena? Vialleton menar att de mjuka värdena är mycket viktigare,
känslan i ett varumärke. Dock måste det såklart finnas vissa riktlinjer. Förr kanske man var
mer inne på de snävare linjerna och folk kunde kanske inte lika mycket vilket också gjorde att
de också lydde de direktiv man fick. Dagens personal ifrågasätter mer beteenden och
handlingar, något som gör det mycket svårare för dem att hålla de fasta ramarna fast. Världen
har blivit så stor, med Internet och allt, man ser och hör så mycket mer vilket skapar en friare
tanke.

Karin Åkerman, marknadschef på Stenungsbaden Yacht Club i Stenungsund
Karin Åkerman har varit två sejourer på Stenungsbaden Yacht Club (Stenungsbaden), första
sejouren i början på 90-talet för att sedan komma tillbaka till hotellet 2004. Åkerman har en
utbildning inom marknadsföring från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har främst en lång
erfarenhet inom Stenungsbaden men har även jobbat kortare perioder inom andra hotell.
Hennes huvuduppgifter är marknadsföring och arbete med varumärket. Hon arbetar även med
den interna marknadsföringen men tillägger att det skulle behövas ytterligare en person som
jobbar med den interna kommunikationen inom företaget.

Åkerman berättar att Stenungsbadens historia började 1976 när Thomas, Anders och Claes
köpte hotellet. De byggde sedan en Amerikas Cup-båt 1977, invigningen av båten skedde på
plats med Kungen och Drottningen på besök. 1988 hade man en klar båt med besättning men
samma år ändrades reglerna för tävlingen och en ny båt behövde byggas, vilket senare gjordes
och den döptes till Tre Kronor. Det gick bra ekonomiskt under denna tid men redan åren
1991-92 blev det lågkonjunktur med svåra ekonomiska följder då räntan låg på 500 % och
hotellet hade rörliga lån. Huvudsponsorer hoppade då av men istället ställde Saab upp. Båten
Tre Kronor ställde dock upp i Amerikas Cup i San Diego där de blev framgångsrika, hamnade
på en 5:e plats totalt och vann priset för tävlingens finaste båt. Detta var det som lade grunden
för varumärket och därifrån lades hela grunden för hur Stenungsbaden arbetar idag med
varumärket.
Amerikas Cup-tävlingarna menar Åkerman är kärnan, själva storytellingen kring
Stenungsbaden Yacht Club. Under 125 år var USA oslagbara i tävlingen och många av åren så
arrangerades tävlingen på ostkusten i USA, och då flera år i Newport. Detta är anledningen
och ursprunget till den Newportstil som hotellet är inrett i och den anda som genomsyrar
hotellet. Färgerna rött, vitt och blått samt det robusta, marina och klassiska är det som
förmedlas. Stenungsbaden vill dock också kunna förmedla en känsla av sekelskiftesromantik,
oceanångarromantik vilket gör att en del rum har blivit inredda efter detta koncept vilket ska
förmedla en Captain’s Cabin-känsla, lite mer robust och manligt istället för typisk Newportstil. Detta görs genom en inredning med mer läder, större ränder och lite mörkare färger
samtidigt som rummen har samma havsutsikt som de andra. Stenungsbaden har jobbat väldigt
mycket med att skaffa en röd tråd som ska genomsyra allt på hotellet gällande allt från
inredning till personal. Som exempel nämner Åkerman personalens kläder och hotellets
giftshop där märken som används på hotellet även kan inhandlas av gästerna och på så viss
göra att de kan köpa med känslan av varumärket hem.
Åkerman säger att Stenungsbaden jobbar mycket med segling då detta är en stor del av deras
image. Hon fortsätter med att säga att de jobbat väldigt hårt med byggandet av varumärket,
inredning, menyer och den delen men att detta inte skulle betyda något om inte personalen är
med på tåget. Personalen hävdar hon vara den absolut viktigaste varumärkesbäraren.
Åkerman säger att på grund utav detta utbildar de sin personal i seglarskola, ger dem
navigationskurser och allt från förarbevis, VHF-certifikat, skepparexamen till kanalintyg.
Samtidigt har de sett till att i princip alla är simkunniga. De vill även att personalen ska ha
grundläggande kunskap om segling, Americas Cup, Volvo Ocean Race och andra
kappseglingar. Det är även viktigt att personalen ska ha kunskap om rodd, roddtävlingar och
andra vattensporter. Åkerman menar att personalen inte måste vara experter men att de
behöver ha lite generell kunskap då gästerna förväntar sig detta. En rolig effekt av att utbilda
personalen är att flera fattat tycke för segling och någon till och med skaffat egen båt. Denna
utbildning menar Åkerman har skapat ett större engagemang, entusiasm och ökat
motivationen för personalen i arbetet. Detta leder till att Stenungsbaden är vad de säger sig
vara.

Åkerman utvecklar att varumärket förmedlas internt till personalen genom veckovisa
driftsmöten där man går igenom vilka marknadsinsatser som sker och vad som är viktigt för
stunden. Det hålls även kvartalsvisa stormöten där det förmedlas hur de ligger till resultat- och
varumärkesmässigt. Stenungsbaden skickar ut personalblad till de anställda, hon utvecklar att
ambitionen varit att dessa ska skickas ut en gång i månaden men att man inte riktigt nått så
långt idag. I personalbladen berättas lite informellt för personalen vad som händer, vem som
fyller år i företaget, samt lite om varumärket. Nu håller Stenungsbaden på med en
marknadskampanj som bygger på konceptet ”Yachtify”. Inom denna kampanj har man myntat
uttryck såsom Yachtify yourself, Yachtify your wellness, Yachtify your swing och Yachtify
your father. Åkerman menar att den här kampanjen började redan med utbildningen av
personalen, en yachtifiering av personalen, då dessa fick delta i seglingskurser. Yachtify är ett
uttryck som Åkerman säger att Stenungsbaden lånat från engelskan och betyder att försköna
genom att ”Yachta” en elegans, att strössla något med en guldkant. Åkerman framhåller att
Stenungsbaden har olika paket såsom Yachtify your swing vilket är ett golfpaket med lite
guldkant, Yachtify your wellness som är ett SPA-paket och Yachtify your meeting som är ett
konferenspaket. Dessa är alla menade att kännas lite extra för kunderna, att paketen är
strösslade med det lilla extra. Ordet ”Yachtify” som hela kampanjen bygger på har
Stenungsbaden varumärkesskyddat. Åkerman menar att personalen är jättestolta över denna
kampanj och att det var personalen som från början ansåg att denna kampanj måste
varumärkesskyddas. Åkerman menar att man lyckats bra på Stenungsbaden med att
Yachtifiera den fasta personalen men att man kanske inte riktigt lyckats med detta angående
extrapersonalen. Hon utvecklar att de jobbar väldigt hårt med extrapersonalen som inte är fast
anställda över någon längre tid och menar att svårigheterna ligger i att kunna förmedla samma
budskap till dessa och få dem att känna sig Yachtifierade. Åkerman säger att det kan skilja sig
mellan hanteringen av personalen, beroende på fast eller visstidsanställning, rent
utbildningsmässigt. Åkerman poängterar dock att det inte bara är skillnad från företagets sida
utan även från personalen inställningsmässigt. Att det är skillnad i engagemang. Åkerman
poängterar att det inte alltid behöver vara så men att hon menar att om personal är fast
anställd, med på tåget, så tycker man om sitt arbete. Hon menar dock att om en anställd bara
har vissa timmar på jobbet samtidigt som denne har elva andra jobb vid sidan om skapas inte
den lojaliteten till företaget utan den anställde kommer främst dit för att arbeta av sina timmar.
Åkerman menar att det är så i alla företag att alla i personalen inte alltid är med på tåget men
att det på Stenungsbaden är något som de arbetar med. Åkerman menar vidare att detta är en
förändringsprocess som Stenungsbaden varit inne i. Hon säger att på Stenungsbaden försöker
man motverka detta problem genom att extrapersonalen innan själva arbetsperioden får delta i
informationsmöten där företaget förmedlar vad som händer, vad företaget står för och vilken
mission och vision företaget har. Hon poängterar dock att det är viktigt på vilket sätt detta
förmedlas då hon menar att om det bara rabblas så går det in genom ena örat och ut genom det
andra. Åkerman säger att denna informationsförmedling främst sköts på avdelningsnivå i
företaget. Sen får de anställda skriva på ett anställningsbevis och läsa igenom företagets
personalhandbok. Åkerman menar vidare att företaget även försöker ordna så att
extrapersonalen får arbeta tillsammans med fast personal som på detta vis kan förmedla
känslan av Stenungsbaden. Det viktigaste tycker Åkerman är att personalen känner sig

inspirerade och tror på vad företaget håller på med utifrån basen Americas Cup. Görs detta är
man med på tåget och det skapas ett driv.
Åkerman menar att varumärket generellt har en väldigt stor betydelse för hotell på dagens
marknad. Hon exemplifierar detta med att hon har märkt en väldigt stor skillnad från det att
Stenungsbaden bytt namn från ”Quality Hotel and Resort Stenungsbaden by Choice Hotels”
till Stenungsbaden Yacht Club. Ett starkt varumärke innebär förtroende hos kunderna och på
så vis återkommande kunder. Åkerman hävdar att Yachtifieringskampanjen varit en stor del
för dem i förmedlandet av varumärket men att de även jobbat väldigt hårt med PR-biten.
Åkerman menar att det varit väldigt tacksamt för henne då det hänt väldigt mycket positivt
den senaste tiden. Att prata om ett nytt SPA och European Hotel Design Awards är väldigt
enkelt och roligt. Åkerman menar att Stenungsbaden gör väldigt mycket externt och att det
skulle ta hela dagen om hon skulle gå igenom allt. I det stora hela framhåller hon dock att PR,
Partners och Webben är otroligt viktiga bitar. Åkerman säger att hon varit på Stenungsbaden i
två etapper och menar att under denna tid kan hon inte påstå att de arbetar hårdare med
varumärket idag än förr. Hon menar att så hårt som man arbetade med sitt varumärke 1990 har
hon inte varit med om någon annanstans eller någon annan period. Åkerman menar att det
hände mycket under denna tid och att man tittat tillbaka på godbitarna från de åren när man
jobbat även idag. Stenungsbaden är idag med i Choice Hotels-kedjan, då de ägs av dessa.
Choice Hotels i sig självt säger Åkerman är starkt då det förmedlar en standardiserande
känsla, vilket har sina fördelar. Åkerman menar dock att just standardiseringen inte passar så
väl in på dem då Stenungsbaden i mångt och mycket lyfts ut att vara sitt eget hotell. Åkerman
säger att Stenungsbaden tillhör en lite mindre grupp inom Choice Hotels. I denna grupp ingår
Yasuragi, Aronsborg, Selma SPA, Nordic Light och Nordic Blue. Åkerman poängterar dock
att Stenungsbaden aldrig själva kommer att välja att marknadsföra sig tillsammans med dessa
då alla är nischade på olika sätt. Åkerman menar att Stenungsbaden vill marknadsföra sig som
det starka och unika varumärke man är själva. Vidare hävdar hon att man har frihet att
bestämma över sig själva och att Choice Hotels inte går in och styr. Åkerman nämner att
tidigare när man var med i Quality Hotel and Resort så betalade man in pengar för
gemensamma marknadskampanjer men att man idag kan behålla dessa pengar och använda
dem själva vilket hon ser vara en stor styrka. Detta är något hon ser gett positivt resultat även
på beläggningen på hotellet och hur mycket nöjda gäster man har.
Åkerman säger att det finns flera olika personalkategorier på hotellet, först och främst har de
en uppdelning i tjänstemän och kollektivanställda. De kollektivanställda är såväl
tillsvidareanställda som säsongs- och extratidsanställda. Åkerman menar att man är en
komplex anläggning och att alla dessa kategorier är nödvändiga för att driva företaget.
Inledningsvis poängterar Åkerman att flera av de anställda varit i företaget under lång tid,
vilket hon ser väldigt positivt på då kostnader för nyanställningar undvikits. Bland
frontpersonalen menar Åkerman att de eftersöker personal som inte nödvändigtvis behöver ha
en stor gedigen utbildning utan viktigare är att de besitter rätt personlighet och en social
kompetens. För att se till att personalen besitter rätt kunskaper skickar Stenungsbaden ut sin
personal på vidareutbildningar där man tar hjälp av Choice Hotels-kedjan. Åkerman ser det
som en stor fördel att kunna skicka iväg personalen på vidareutbildningar inom hotellkedjan

och ser detta som en av de stora fördelarna med att vara medlem i Choice Hotels. Ett annat
sätt som hotellet jobbar på är att ta in föreläsare som föreläser om relevanta ämnen såsom
värdskap, vilket personalen får ta del av. Det framhålls att det är väldigt viktigt att personalen
på sina respektive poster ska vara utrustade med de verktyg som krävs för att kunna utföra sitt
arbete på ett tillfredställande sätt. Det är personalens roll att förmedla den röda tråden som
hotellet vill. Detta gör man genom att vara påläst på sina olika arbetsområden och genom att
kunna svara på frågor angående varumärket. En annan viktig del är hur personalen går klädda.
Att genom att vara klädda på ett specifikt vis visualisera varumärket för kunderna. Åkerman
nämner att det gäller samma klädkod för all personal på hotellet men att det naturligtvis
förekommer funktionella skillnader för att personal på olika avdelningar ska kunna utföra sina
respektive arbetsuppgifter på bästa sätt. Uppförandet är ett tredje område som Åkerman
poängterar. Personalen förväntas uppföra på ett specifikt vis när de är på hotellet och detta ser
hon som självklart. Alla de här tre bitarna finns med i den personalhandbok som all personal
ska gå igenom.
Företagskulturen ser Åkerman som väldigt viktig och menar att denna genomsyrar allt det
som görs gentemot personalen. Utbildningen som sker i form av seglarskola och
simutbildning för personalen ses som en marknadsinsats från företagets sida. Samtidigt,
menar hon, skapas det en stor gemenskap hos de som deltar tillsammans i dessa då det inte
blir så jobbmässigt utan snarare leisuremässigt. Hon menar att det inte bara är för företaget
man deltar utan man gör det för sig själv med, för sin egen person. Ett annat steg i att skapa en
gemenskap och en företagskultur inom företaget är att Stenungsbaden har en anställd som är
”We care” ambassadör. Detta innebär att denna person ser till så att personalen trivs på
företaget och att de mår bra. Rent praktiskt kan detta innebära att se till så att alla dricker nog
med vatten eller att dra ihop ett gäng till en fritidsaktivitet för att skapa gemenskap. Åkerman
poängterar att hon tycker att fysisk träning är väldigt viktig för att personalen ska må bra och
därför får dessa fri tillgång till faciliteter, SPA och gym, på hotellet. Andra sätt som
Stenungsbaden skapar gemenskap bland personalen är genom att ge dessa möjligheter att äta i
restaurangen till rabatterat pris, att bo till rabatterat pris på Choice hotell och att dessutom låta
dessa handla produkter såsom kläder till ett förmånligt pris i hotellets giftshop. Åkerman gör
ingen skillnad på extrapersonal och fast anställda men hon betonar att det är särskilt svårt att
få med extrapersonal på tåget och poängterar då att det automatiskt blir mer fokus på den fasta
personalen. Åkerman säger att extrapersonalen är välkomna på stormötena och att de försöker
få ut personalbreven även till dessa.
Åkerman nämner också att de jobbar väldigt mycket med sociala medier och har skapat en
facebookgrupp, en twittergrupp och en bloggrupp som kan hjälpa till att inkorporera personal
i företaget. Hon uppskattar att det är i alla fall upp emot 40-50% av personalen som är
medlemmar i dessa. Stenungsbaden försöker även att locka kändisar till hotellet och arrangera
events som skapar ”snackisar” vilka gör att hotellet blir mer intressant och lockar med de sista
personerna i personalen på tåget. Åkerman nämner att Stenungsbaden är ett säsongsbetonat
hotell och att de har sina peakmånader under maj, juni, augusti och september. Sommaren är
inte en högsäsong även om beläggningen under denna tid är relativt hög. Fluktuationerna i
efterfrågan påverkar varumärket menar Åkerman och nämner att marknadsföringen

utformning ändras beroende på säsong och vilka gäster som är representerade under olika
perioder. Detta ser hon som en stor utmaning men även något som gör arbetet intressant och
roligt. Att jobba med olika teman under årets olika perioder är ett sätt att minska
säsongsberoende. Personalmässigt syns inte säsongsbetoningen så tydligt menar Åkerman då
beläggningen på hotellet är relativt hög året om. Det är främst under månaderna januari och
februari som extra personal inte är så nödvändig. Annars, bortsätt från peakmånaderna, är det
främst på helgerna som extrapersonal används i större utsträckning. Åkerman nämner dock att
trots att hotellet inte är så säsongsbetonade personalmässigt som andra säsongshotell så ser
hon ändå kvalitetssäkringen av denna personal som ett problem och en stor utmaning. En
möjlig lösning eller en kvalitetssäkrande åtgärd anser hon vara att alltid ha fast personal på
plats jämte extrapersonalen som kan hjälpa till och tillrättavisa. Hon ser även en fördel i att ha
tillgång till kontinuerlig extrapersonal som kan hoppa in under långa perioder. Hon nämner att
flera ur extrapersonalen är studenter som i alla fall brukar stanna under ett flertal år medan de
fullgör sin utbildning. Vidare menar hon att det är viktigt att anställa rätt personer från början
vilket hon anser att hon har duktiga avdelningschefer som lyckats väl med. För att kontrollera
att kvalitetsnivån efterlevs bland hela personalstyrkan används även ett kvalitetssystem som
heter C2 inom hotellet. Detta system fungerar så att information, reklamationer och
personalidéer kan läggas in i systemet som bearbetar dessa och skickar ut mail till personal
om att hantera respektive område. Här kan det sedan bekräftas att frågorna hanterats och på så
vis vet cheferna att detta inte bara ignorerats. En annan kvalitetssäkrande åtgärd som hotellet
arbetar med är att alltid under helger ha en så kallad ”Duty” i tjänst vars arbetsuppgift är att
kontrollera att kvaliteten alltid upprätthålls, även angående personalen. Samma funktion delas
under veckodagarna av två driftchefer. Åkerman säger att frontpersonalen har vissa ramar som
visar dem vilken frihet de kan ta sig i sina arbetsuppgifter. Om det rör sig om stora problem
eller saker som rör stora summor pengar så ska denna personal dock vidarebefordra
problemen till högre chefer. Hon tillägger dock att kunden aldrig ska behöva höra att ”det här
kan vi inte lösa”.

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet.
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en
attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande och nyttiggörande.
För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus.
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