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Förord 

 

 

Uppkomsten av denna uppsats härleder sig från intresset kring koncernen Scandic Hotel, 

samt hur de lyckats nå sin framgång. Kandidatuppsatsen har gemensamt skrivits av Darja 

Mihailovskaja samt Emma Nordin Fransson, där båda ansvarar för samtliga kapitel. Vi vill 

även passa på att tacka vår handledare Saeid Abbasian som har väglett oss, samt samtliga av 

våra respondenter som har gjort denna uppsats möjlig. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse kring hotellkoncernen Scandics 

tjänsteutveckling, avgränsat till upplevelsetjänsten med basprodukten, upplevelserummet, 

service samt image som utgångspunkter. Vi finner Scandic vara en intressant koncern att 

undersöka, då det är en välkänd hotellkedja samt Nordens största hotellkoncern. Vår uppsats 

börjar med en introduktion där läsaren får en inblick kring begreppen management och 

tjänsteutveckling, samt information om Scandic, där vi vidare formulerat frågeställningar 

kring syftet nämnt ovan. Vidare presenterar vi vår metod och hur vi gått tillväga, där vi med 

hjälp av kvalitativa metoder och semistrukturerade mailintervjuer har fått en djupare 

förståelse för vilken bild Scandic vill förmedla kring sin tjänsteprodukt samt hur övernattande 

gäster upplever den. Vi har därtill jämfört svaren emellan för att urskilja om Scandic lyckas 

förmedla den bild de önskar av sin tjänst. Denna empiri har vi med hjälp av teorier analyserat 

för att vidare få fram en slutsats kring våra frågeställningar. 

 

Nyckelord: management, tjänsteutveckling, image, chefer, övernattande gäster 

 

Abstract 

The purpose of this essay is to gain a deeper understanding of the hotel group Scandic's 

service development, limited to the service experience with the basic product, experience 

room, service and image as main aspects. We find Scandic being an interesting company to 

study considering it is a well-known hotel chain as well as it is the largest hotel group in 

Scandinavia. Our essay begins with an introduction in which the reader gets an insight into 

the concepts of management and service product, as well as information about Scandic. In this 

introduction we also formulated questions concerning the purpose mentioned above. 

Furthermore, we present our method and how we proceeded this study, where with the help of 

qualitative methods and semi-structured email interviews has gained a deeper understanding 

of which image Scandic wants to convey about their product, and how overnight guests 

experience it. We have furthermore compared the responses to discern if Scandic manage to 

convey the image they desire of their service. This empirical data we have with the help of 

theories analyzed to further obtain a conclusion about our issues. 

 

Keywords: management, service development, image, managers, overnight guests 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Vi vill med hjälp av denna uppsats få en inblick kring hotellkedjan Scandics tjänster, med 

hotellets basprodukt, upplevelserum, service samt image som huvudpunkter. Då kedjan är 

Nordens största hotellkedja finner vi det intressant att undersöka just detta hotell. I 

inledningen får läsaren en inblick kring begreppen management, tjänsteutveckling och allmän 

information om Scandic. Vidare går det att läsa om hur vi gått tillväga, då vi använt oss av 

mailintervjuer med chefer och gäster för att få en förståelse för hur Scandic vill förmedla sin 

produkt samt hur hotellets gäster uppfattar den. Med hjälp av dessa svar och vetenskapliga 

teser har vi kunnat komma fram till en slutsats för våra frågeställningar. 
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Innovationer och uppfinningar likt bilen, flygplanet och antibiotikan påstås ha förändrat våra 

liv. Dock sägs det att ingen av dessa uppfinningar hade slagit igenom så snabbt om det inte 

varit för vetenskapsgrenen management (Magretta, 2002, s.11). Management är ett vedertaget 

redskap som används av företag över hela världen för att på bästa möjliga sätt ska lyckas 

inom sin specifika bransch. Management som redskap sägs ha uppkommit på 20-talet för att 

skapa ordning i företag och organisationer som vid den tiden föddes och växte i allt snabbare 

takt. Brett beskrivet tyder management på att effektivisera arbetet genom att bland annat 

planera, budgetera, organisera och kontrollera (www.grensmans.se 2016). 

 

En av grenarna inom management som många företag riktar sin fokus mot är 

produktutveckling. I en värld där livscykeln av en produkt blir allt kortare, kunder allt 

kräsnare och där det ständigt lanseras nya produkter och tjänster, är det av stor vikt att företag 

ligger steget före sina konkurrenter med nyheter och innovationer. Karin Dahlström (2002) 

liknar detta vid ett produktutvecklingsrally där företag ständigt konkurrerar mot varandra för 

att inte hamna på efterkälken (Dahlström, 2002, s. 10-11). 

 

I Dahlströms (2002) bok Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag skriver 

författaren om produktutveckling. Hon refererar till bland annat Kotler som menar att allt som 

kan säljas, användas eller konsumeras räknas som en produkt och inkluderar likväl fysiska 

produkter som tjänster och platser (Dahlström, 2002, s. 123). Hon refererar vidare till 

Gummesson som menar att en produkt kan definieras som enbart en vara, enbart en tjänst 

eller en kombination av dessa (Dahlström, 2002, s. 122-123). Tjänsteintensiva företag 

beskriver ofta att de säljer produkter snarare än tjänster, vilket enligt Pine anses som en 

omognasfråga. Han menar att inom tjänsteföretag ingår mer än bara produkten i sig. Det 

handlar om ett helhetspaket där information, utbildning, förslag, attityd och service måste 

inkluderas, plus den faktiska produkten som kunden utvärderar (Dahlström, 2002, s.123). 

Även Dahlström själv menar att tjänsteföretag som sysslar med tjänsteutveckling och tjänster, 

bör använda sig av begreppet tjänsteutveckling istället för produktutveckling (Dahlström, 

2002, s. 124). 

Tjänsteindustrin sägs växa mer än någonsin, och en av dessa tjänsteintensiva branscher är 

hotellbranschen. Under medeltiden i Europa var religiösa pilgrimsvandringar den primära 

anledningen till resande och på 1400-talet blev många europeiska städer centrala destinationer 

för dessa rutter. I och med detta började även övernattning mot betalning erbjudas och sedan 

dess har hotellindustrin fortsatt att växa (Barrows, 2011, s. 274).  

 

1.1.1 Om Scandic 

År 1963 grundades Scandic Hotel där de idag bedriver ett nätverk på 221 hotell fördelat på 41 

000 hotellrum i sju olika länder (www.scandichotels.se 2016). Koncernen införskaffar 70 

procent av sina intäkter från företagsgäster och resterande från privatresenärer, där en hög 

andel är återkommande kunder (www.scandichotels.se 2016).  

http://www.grensmans.se/
https://www.scandichotels.se/
https://www.scandichotels.se/
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Scandics affärsidé bygger på att driva en hotellverksamhet inom mellanklassegmentet. Det är 

genom försäljning av hotellrum koncernen får sina främsta intäkter från. Utöver detta erbjuder 

de även konferenstjänster samt restaurang och bar. I och med detta menar Scandic att de 

ständigt utvecklar sitt koncept för att skapa bästa möjliga hotellupplevelse. Ett av dessa 

utvecklingsområden är designen och upplevelsemiljön, då koncernen vill att deras gäster ska 

trivas samt känna sig som hemma. Koncernen lägger även stark fokus på att öka 

kunderbjudande inom mat och dryck, både inom kvalité men också inom ekologiska alternativ 

(www.scandichotels.se 2016). Ytterligare utvecklingar ligger kring hotellkonceptet HTL, som 

är en förkortning för hotel, där målet är att erbjuda hotellrum inom city med hög kvalité, 

modern design och ett bra pris kombinerat med tekniska lösningar så som mobil incheckning 

(www.businessclass.se 2014). År 2016 har Scandic fortsatt med sin produktutveckling genom 

det nya konceptet signaturhotell, som består av hotell som präglas av historia och karaktär, 

vilket går under namnen “by Scandic” (www.scandichotels.se 2016).  

 

År 2014 gick två av Skandinaviens största hotellkedjor ihop, då Scandic köpte upp Rica 

Hotels, vilket gjorde Scandic till Nordens största hotellkedja (www.businessclass.se 2015). 

Uppköpet av Rica Hotels bidrog inte bara till fler hotell i Scandickoncernen eller titeln 

Nordens största hotellkedja, utan blev dessutom ett starkare alternativ till konkurrenten 

Nordic Choice. På Scandics hemsida kan man läsa om deras vision som lyder: 

 

”Med hjälp av vår nordiska anda, företagskultur och vårt sätt att göra saker ska vi bli 

det bästa hotellföretag vi någonsin kan bli. Världsklass handlar inte om fem stjärnor, 

röda mattor eller antal hotell, utan om att leverera en fläckfri upplevelse varje dag 

både på scenen och bakom kulisserna för våra gäster, kunder, medarbetare och ägare. 

Det är så vi ska göra de kommande åren till de stoltaste och mest framgångsrika i 

Scandics redan mycket stolta historia, och bli ett av världens mest enastående 

hotellföretag.” (www.scandichotels.se 2016) 

 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens konkurrenskraftiga värld är det av större vikt än någonsin att företag ligger i 

framkant med sin produkt- och tjänsteutveckling för att inte hamna på efterkälken (Dahlström, 

2002, s. 10-11). Som ovanstående information pekar på arbetar Scandic ständigt med att 

utveckla nya koncept och arbetar med sin tjänsteutveckling i stort. Det som intresserar oss 

gällande management och tjänsteutveckling är hur Scandics vision i våra ögon tycks fungera 

då de idag är Nordens största hotellkedja. Men vad är det då som gör att Scandics gäster väljer 

deras koncern framför deras konkurrenter?  

 

Mossberg (2001) menar att en av de viktigaste aspekterna inom upplevelseindustrin är att 

förmedla en sann bild av sitt företag och vidare ge kunden det denne förväntar sig (2001, s. 

21). Vi ställer oss därför frågan kring vilken bild Scandic har av sin produkt och hur de 

förmedlar denna bild ut till sina gäster? Kanske är det Scandics förmåga att på ett 

framgångsrikt sätt förmedla sin tjänst som bidragit till att koncernen idag är Nordens största 

hotellkedja? 

 

https://www.scandichotels.se/
http://www.businessclass.se/
https://www.scandichotels.se/
http://www.businessclass.se/
https://www.scandichotels.se/
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Ett av målen hos företag inom tjänsteindustrin, däribland hotell, är att få sina gäster att känna 

sig välkomna, att de ska trivas under vistelsen och att de blir återvändande kunder. För att 

lyckas med detta menar Gunnarsson (2002) att företag måste lägga stor vikt kring bland annat 

design, renhet, bemötande, vänlighet och service. Vad gästen tycker om en organisation eller 

ett företag handlar inte bara om den fysiska produkten, utan hela upplevelsen som förmedlas 

till gästen (Gunnarsson, 2002, s. 19-27). Samtidigt menar Tom O’Dell (1999) att dagens 

kunder söker efter det extraordinära som ger ett mervärde (O’Dell, 1999, s. 27). För att få en 

bättre förståelse kring detta har vi valt att utgå från Ford, Sturman och Heatons (2011) teori 

och fokuserar på detta utifrån tre aspekter; basprodukten, upplevelserummet och leverans av 

service. Hur ser Scandic på dessa tre aspekter, och vilken bild av koncernen vill de förmedla 

ut till sina gäster? Vidare vill vi se hur gästerna uppfattar detta, och om deras bild av Scandic 

stämmer överens med varandra. I och med detta ser vi även över aspekten image. Vi har valt 

att utgå från intervjuer med hotellchefer och direktörer på Scandic samt hotellets boende 

gäster för få fram en bild av detta. 

 

Vi anser att det behövs mer forskning kring produktutveckling inom tjänster, då tidigare 

forskningar främst fokuserat på fysiska produkter. I och med detta anser vi att vår forskning 

bidrar till djupare förståelse kring hur tjänsteföretag arbetar inom detta område samtidigt som 

vi vill lyfta fram vikten av att arbeta med sitt management utifrån gästens perspektiv. 

Problemområdet ligger därför kring dessa aspekter. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse kring hotellkoncernen Scandics 

management, avgränsat till upplevelsetjänsten med basprodukten, upplevelserummet, service 

samt image som utgångspunkter.  

 

 Vilken bild av sin tjänst vill Scandic förmedla till sina övernattande gäster? 

 Hur upplever de övernattande gästerna Scandics tjänst? 

o Lyckas Scandic förmedla den bild de önskar av sin tjänst till de övernattande 

gästerna? 

 

1.3.1 Avgränsningar 

Management som tyder på organisationsledning inom privat och offentlig sektor kan 

förknippas med många olika områden. Dessa kan vara PR, marknadsföring, byråkrati, 

företagsstrategier, kapital, kvalitetssäkring, personalfrågor, produktutveckling och annat 

(www.wikipedia.org 2016). Vi har dock valt att avgränsa oss till att endast se på Scandics 

upplevelsetjänst med basprodukten, upplevelserummet, service samt image som 

utgångspunkter. Vårt intresse ligger i hur Scandic själva ser på sin tjänst, vilka områden de 

anser vara viktiga inom sin koncern och om detta framgår till gästerna. Vi vill inte se hur 

Scandic arbetat med sin tjänsteprodukt från tanke till tjänst, utan om Scandic lyckats förmedla 

den bild de har av sin tjänst ut till sina gäster då de besöker hotellet. I denna uppsats är det 

upplevelsetjänsten som är i fokus. 

 

http://www.wikipedia.org/
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Vi har även valt att avgränsa oss till att endast undersöka hur övernattande gäster som besöker 

Scandic upplever koncernen. Vi har därför valt att inte undersöka Scandics konferensdel eller 

dags-/kvällsbesökande gäster. 

 

Vidare har vi valt att inte ta med kön i gäst-respondenternas svar då vi inte anser detta 

relevant i vår forskningsfråga. Vi är medvetna om att en upplevelse kan upplevs olika 

beroende på kön, men detta är inte något vi studerar i denna uppsats och där med faller 

relevansen bort. Däremot anser vi att ålder är relevant då studien kan te sig olika beroende på 

vilket åldersspann våra respondenter befinner sig i. 

 

1.3.2 Definitioner 

 Hotel manager/hotellchef/direktör - är den person som sköter driften av hotellet och 

sitter på kunskap kring hotellets management, men inte förvaltningen av 

hotellpersonal, kundservice, marknadsföring och dylikt (www.wikipedia.org 2016). 

1.4 Uppsatsdisposition 

 Kapitel 1 handlar som nämnt om bakgrunden till vårt forskningsområde, 

problemdiskussion kring detta samt syfte och frågeställningar. Dessutom innehåller 

detta avsnitt avgränsningar och definitioner. 

 Kapitel 2 handlar om metoden vi använt och bidrar till en förståelse kring hur vi gått 

tillväga samt presentation kring vilken metod vi använt oss av vid uppbyggnad av 

denna uppsats.  

 Kapitel 3 fortsätter med teorier där vi framställer dessa men som även ska bidra till en 

djupare förståelse kring management, produkt- och tjänsteutveckling, hotellbranschen 

i stort, köpprocess och image samt vikten av att möta kundens behov. 

 Kapitel 4 handlar om empiri som vi fått fram utifrån samtliga intervjuer vi genomfört. 

 Kapitel 5 fortsätter med den analys vi gjort via återkoppling mellan teori och empiri. 

 Kapitel 6 framställer en avslutande diskussion. Här presenterar vi slutligen den 

slutsats vi kommit fram till utifrån våra frågeställningar. Kapitlet innehåller även 

förslag på vidare forskning i ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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2. Metod 

De metodologiska val vi gjort utifrån det syfte vi har, presenteras i detta kapitel. 

 

2.1 Ontologi 

Ontologi är läran om hur världen ser ut. Utifrån det ontologiska perspektivet kan man se på 

världen genom två olika synsätt. Antingen genom objektivism eller genom konstruktionism. 

Att se på världen genom ett objektivistiskt synsätt innebär att man tolkar den sociala 

verkligheten som någonting som finns utanför aktörerna och som dessa inte kan påverka. 

Enligt detta synsätt påverkas individen av de bestämda normer, regler samt hierarkier som 

finns i samhället. Genom ett konstruktionistiskt synsätt anses det däremot vara individernas 

vardagliga samspel som utformar den sociala verkligheten. Detta innebär att den sociala 

verkligheten ständigt förändras då individer hela tiden kommer med nya idéer och tankar samt 

både påverkar och påverkas av varandra. Inom samhällsvetenskapen används båda dessa 

synsätt främst till att undersöka organisationer och kulturer. Genom ett objektivistiskt synsätt 

anses de regler, normer och den hierarki som finns inom dessa kluster redan vara 

förutbestämda utanför individen, som de i sin tur anpassar sig efter. Medan man genom den 

konstruktionistiska utgångspunkten anser att det är individerna som påverkar och påverkas av 

varandra i ett socialt samspel och det genom detta samspel bildar de regler och normer som 

finns inom kulturer och organisationer (Bryman, 2011, s. 35-39).   

 

När en forskare står inför ett problem måste denne först besluta sig för vilken metod hen ska 

använda sig av för att angripa problemet. Beroende på vad forskaren vill ha svar på finns 

generellt två huvudsakliga val av metoder för att samla in och analysera empirin, den 

kvantitativa eller den kvalitativa. Vilken av dessa två metoder forskaren väljer beror på den 

teoretiska frågan och den ontologiska ståndpunkten (Bryman, 2011, s. 40). 

 

2.2 Kvantitativ metod 

Bryman (2011) skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder om att det finns två 

forskningsstrategier - den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa forskar på ytan av 

ett forskningsproblem och betonar kvantifiering när det kommer till insamling av analys och 

data (Bryman, 2011, s. 150-154). I denna metod förhåller forskaren sig främst till ett 

deduktivt synsätt mellan teori och praktiskt forskning, vilket tyder på att det är teorin som styr 

observationen och resultatet, där tyngden ligger på prövning av teorier (Bryman, 2011, s. 26-

29).  

 

Forskningsfrågorna inom denna metod är inte speciellt öppna, då metoden inte handlar om att 

gå djupt in på ett ämne eller att förstå ett problem. Frågorna utvecklas därför utifrån vem, vad, 

var och hur mycket vilket bidrar till mer slutna svar än vid en kvalitativ intervju. Ett typiskt 

arbetssätt för denna metod är enkätundersökningar, då dessa ger svar på sådana typer av 

frågor (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 87-90). Inom detta metodsätt finns det något som 

kallas reliabilitet samt validitet, där den förstnämnda står för huruvida ett resultat från en 

undersökning blir densamma om undersökningen skulle genomföras på nytt. Validitet tyder 

på om bedömning av de slutsatser en forskare kommit fram till hänger ihop mer varandra eller 
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inte. Båda är viktiga inom denna metod då den studerar kausala förhållanden mellan två eller 

flera variabler (Bryman, 2011, s. 160-165). 

 

2.3 Kvalitativ metod 

Denna metod både förklarar ett fenomen men ger även forskaren en djupare förståelse kring 

den fråga man forskar om. Ett kvalitativt forskningssätt lägger vikten vid orden och 

kvantifierar inte materialet gällande insamling av analys och data. Metoden bygger på att 

formulera sitt syfte och sina frågeställningar med grundfrågor som exempelvis “hur” och 

“varför”, då det ger en djupare grund i forskningsfrågan. Att arbeta på detta sätt bidrar till att 

forskaren kommer in på djupet av ett forskningsproblem, till skillnad från den kvantitativa 

som främst forskar på ytan (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 25). Till skillnad från den 

kvantitativa metoden betonar denna metod ett induktivt synsätt mellan teori och forskning, 

vilket betyder att resultatet påverkar den teori forskaren har valt (Bryman, 2011, s. 26-29). 

Dessutom tar metoden avstånd från naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt, specifikt positivismen som tyder på användning av naturvetenskapliga 

metoder. Istället läggs fokus på hur den individ man studerar uppfattar och tolkar den sociala 

verkligheten, vilket bidrar till att metodsättet går in på djupet av ett problem som inte behöver 

appliceras på befolkningen (Bryman, 2011, s. 30-33). 

 

För att komma in på djupet av sin forskning bör man integrera med fenomenet. Patrik Aspers 

kallar detta för etnografiska metoder, vilket tyder på att forskaren bör delta vid en observation 

samt/eller intervjua respondenter som är relevanta för studien (Aspers, 2011, s. 44-45). 

Grunden för etnografiska metoder ligger i att förstå ett fenomen, dess handlingar samt de 

delar en aktör medverkar i med syfte att dels kunna förklara en individs beteende. Detta bidrar 

till att den kvantitativa metoden och dess arbetssätt, där av bland annat enkätundersökningar, 

inte är tillräckligt för att fastställa en individs känslor eller tankar. Det krävs därför för en 

forskare att observera eller intervjua en aktör på djupet (Aspers, 2011, s. 33). 

 

2.3.1 Kombination av metod 

Kvantitativa och kvalitativa metoder framställs ofta som varandras motsatser. Dock menar 

professorerna Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) att trots olikheterna metoderna emellan, 

finns det mycket att vinna genom att kombinera dessa i sitt arbete. Forskningens huvudmål är 

att få fram kunskap på det mest lämpliga och trovärdiga sättet, och ibland innebär detta att en 

kombination av metoderna är det lämpligaste alternativet. Dock är det viktigt att vara 

medveten om att dessa två metoder inte smälter samman av sig själva, utan att det krävs en 

hel del arbete för att integrera den kvalitativa och kvantitativa metoden med varandra. En 

kombination av metoder kan alltså vara mycket tidskrävande (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014, s. 185-190). Även Bryman menar att vissa studier behöver en del av båda metoderna 

(Bryman, 2011, s. 538-539).  

Triangulering är ett exempel på en kombinationsstrategi som innebär att forskaren använder 

sig av flera olika uppsättningar av data, forskare, datasamlingsmetoder och analysstrategier. 

Genom att sedan kombinera kvalitativ och kvantitativ analys kan forskaren sedan styrka eller 

revidera den ena typen av analys för att sedan jämföra med den andra typen (Hjerm, Lindgren 
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& Nilsson, 2014, s. 186-187). 

 

2.4 Val av metod 

Med utgångspunkt från vårt syfte har vi valt att arbeta utifrån den kvalitativa metoden, enligt 

grunden på punkt 2.3. Vi anser att denna metod är högst lämplig för detta arbete då vi vill 

fördjupa oss inom ämnet och få en förståelse kring forskningsproblemet. Intresset i detta 

arbete ligger i att förstå det fenomen vi forskar kring, vilket bidrar till att vi enligt den 

kvalitativa metoden själva integrerar med fenomenet. I och med detta baseras denna studie på 

kvalitativa intervjuer där fyra mailintervjuer med chefer på Scandic förekommer, samt tio 

mailintervjuer med hotellgäster som någon gång bott på koncernen. Hur vi har gått tillväga 

kring detta går det att utläsa vidare i kapitlet. Utifrån det ontologiska synsättet har vi valt att 

utgå från konstruktionismen.  

 

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) är ytterligare två forskare som i sin bok 

Forskningsmetodik menar på att en forskare i en kvalitativ metod bör sätta sig in i den 

undersöktes situation för att försöka se problemet från dennes ögon. Detta bidrar till att 

forskaren kan se problemet hen forskar kring inifrån, med utgångspunkt att försöka skapa en 

djupare och mer fullständig förståelse av forskningsproblemet. De menar dessutom att 

forskaren bör kunna växla mellan ens inre perspektiv gentemot ett yttre perspektiv, för att 

kunna förklara och förstå problemet på djupet (Holme & Solvang, 1997, s. 92-93). I och med 

att vi vill förstå hur Scandic har nått sin framgång genom deras upplevelseprodukt är det även 

enligt det Holme och Solvang menar denna metod som passar oss bäst. Vi vill fördjupa oss i 

området samt höra relevanta respondenters ord för hur de förmedlar sin tjänst samt hur de 

boende gästerna uppfattar detta. Viktigt att poängtera i detta arbete är att en av oss arbetat 

inom Scandic Hotel och har erfarenheter från koncernen, men är inte partiskt i detta och 

lägger sina egna åsikter och tankar åt sidan. 

 

2.4.1 Urval 

Vid en kvalitativ intervjuform ligger grunden i att öka ens informationsvärde samtidigt som 

forskaren ska skapa sig en djupare och grundligare uppfattning om forskningsproblemet 

(Holme & Solvang, 1997, s. 101). Vid ett uppsatsarbete är det näst intill omöjligt att nå ut till 

en hel population, vilket leder till att forskaren bör göra ett urval av befolkningen (Hjerm, 

Lindgren, Nilsson, 2014, s. 180). Det urval som passar bäst i vår studie och som vi utgår ifrån 

är bekvämlighetsurvalet, vilket utgår från att hitta respondenter som är lätt tillgängliga för oss 

forskare. Vi valde att kontakta Scandic-gäster via Facebook samtidigt som vi via Scandics 

hemsida hittade hotell vi kontaktat för att få tag på chefer. Svårigheten med detta urval kan 

vara att det inte går att generalisera det resultat vi får fram på populationen, samtidigt som 

svårighet för att veta vilken population personerna blir representativa för (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014, s. 181). Då vi dock inte finner intresse kring att generalisera det resultat vi får 

på populationen anser vi inte att detta fördärvar vår studie. Ytterligare ett problem som pekas 

ut kring detta urval är att en specifik typ av individer deltar (Trost, 2007, s. 137-139). Även 

detta anser vi inte är något hinder, snarare en fördel, då det är specifika individer vi vill ska 

delta: Scandic-gäster och cheferna på hotellen. 
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2.5 Tillvägagångssätt 

För att komma fram till en slutsats kring våra frågeställningar har vi valt att utgå från 

kvalitativa intervjuer med hotellchefer på Scandic, för att se hur koncernen förmedlar sin 

tjänst. Vidare vill vi jämföra detta för att se om de lyckats nå ut med sin tjänst till sina kunder, 

via svar från de respondenter som någon gång övernattat på Scandic. 

 

2.5.1 Hotellchefer 

Inom den kvalitativa studien är det som tidigare nämnt intervjuer som är den främsta metoden 

man använder sig av, där syftet är att öka informationsvärdet samt skapa en djupare och mer 

fullständig uppfattning om forskningsproblemet (Holme & Solvang, 1997, s. 101). I vår studie 

fick vi mailkontakt med Johan Åhrman, HR-manager på Scandic som vidare meddelade att 

inga högre uppsatta nyckelpersoner kan hjälpa oss denna termin med våra frågor, då nya 

konceptet “by Scandic” är i full gång med att byggas och utvecklas. Vi valde därför att 

omdirigera vårt arbete genom att kontakta enskilda hotell för att få intervjuer med hotellchefer 

och direktörer. Dessa hittade vi genom Scandics hemsida, www.scandic.se, där vi mailade till 

respektive hotells mailadress i hopp om att få kontakt med en hotellchef- eller direktör. Att vi 

valde att kontakta hotellchefer och direktörer beror på att vi anser att dessa personer är 

relevanta respondenter och kan hjälpa oss att svara på hur Scandic förmedlar sin tjänst, som 

bidrar till en djupare förståelse kring vad vi tror är en av de bidragande faktorerna till deras 

framgång. Detta med tanke på den definition som tidigare angetts kring vad en hotellchef 

arbetar med.  

 

Som nämnt inledde vi med att skicka mail till enskilda hotell så som Star Sollentuna, Täby, 

Grand Central med flera. Vi fick svar från fem hotell som ville ställa upp på en intervju. Av 

valen direkt-, telefon- samt mailintervju valde samtliga att ställa upp på mailintervju då detta 

ansågs som smidigast och mest tidseffektivt. Vi skickade därför cirka en vecka efter att ha fått 

kontakt med dessa våra 11 tematiserade frågor via mail till vardera chef med en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Att vi valde denna metod beror på att denna form 

går ut på att ha fastställda frågor till samtliga, vilket leder till en fråga-svar dialog. Detta 

betyder att alla aktörer får samma frågor, vilket bidrar till att ingen respondents svar tolkas 

annorlunda jämfört med någon annan, samtidigt som alla får samma vinklade frågor kring det 

som ställs. Denna metod ger även utrymme för öppen dialog, där respondenten själv kan 

inflika med funderingar och tankar som uppkommer utifrån frågorna som ställs (Aspers, 

2011, s. 143), vilket vi även lämnat utrymme för genom att i slutet av intervjun lämna öppet 

fält för egna tankar. Detta anser vi fungerar likväl på en mailintervju som på en personlig 

intervju, då respondenten kan skriva av sig kring det hen tycker och tänker. Vår intervjuguide 

utarbetades på samma sätt som om det vore en intervju ansikte mot ansikte, där tre olika 

teman med totalt 11 frågor formulerades. 

 

2.5.1.1 Bortfall 

Som nämnt fick vi kontakt med fem respondenter från Scandics olika hotell som var villiga att 

ställa upp på en mailintervju. Vid utskick av intervjuerna svarade dock aldrig hotellchefen 

från Scandic Malmen, och efter diverse påminnelser valde vi att inte ha med denna chef som 

respondent. I och med detta har vi utgått från fyra hotellchefers svar, istället för fem. 

http://www.scandic.se/
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2.5.2 Gäster  

För att väga upp kunskapen kring Scandic tjänsteutveckling samt se om de lyckats förmedla 

sin tjänst till deras gäster, har vi även valt att göra mailintervjuer med hotellgäster. I och med 

att vi förutspår att många bott på någon av Scandics hotell valde vi att utifrån 

bekvämlighetsurvalet göra en förfrågan via Facebook, där vi ställde en öppen fråga om det 

fanns respondenter som ville ställa upp på en kortare mailintervju. Vi nämnde att det handlar 

om Scandics management och hur de ser på koncernens tjänsteprodukt. I och med detta har vi 

i vår intervjumanual kort förklarat kring vad vi menar med tjänsteprodukt vilket underlättar 

förståelsen kring de frågor vi valt att ställa. Totalt 10 personer gick med på att ställa upp på en 

mailintervju, där vi gick tillväga precis som med cheferna gällande intervjuguiderna för 

mailintervju. Även dessa intervjuer skickades ut cirka en vecka efter att vi fick kontakt med 

dem. Vi valde dock att ställa olika frågor till cheferna och till gästerna, då vi vill se hur 

chefernas svar kring hur koncernen förmedlar sin produkt, och gästernas svar kring hur de 

upplever produkten. Semistrukturerade intervjuguider med 12 tematiserade frågor skickades 

ut till samtliga gäst-respondenter för att ge alla likvärdigt vinklade frågor (se bilaga 2). 

 

2.5.3 Intervjun 

Att vi använde oss av mailintervju för samtliga respondenter ligger i grund för att 

effektivisera arbetet. Detta då det är många respondenter som behövs, samtidigt som de i lugn 

och ro kan sitta och skriva sina svar vid tillfälle. Som nämnt valde vi semistrukturerade 

intervjuer som utformades på samma sätt som att det vore ett ansikte mot ansikte-intervju. 

Intervjufrågorna skickades ut till hotellcheferna och direktörerna i början av april 2016. Vi 

meddelade samtliga respondenter vid mailtillfället att svaren endast läses av oss författare. 

 

Efter strax över en månads tid samlade vi ihop det material som kommit tillbaka från 

intervjupersonerna, och jämförde svaren cheferna samt gästerna emellan. En påminnelse gick 

ut till några chefer och några gäster. Samtliga intervjuer bearbetades var och en, gästernas 

svar för sig och chefernas svar för sig. Detta gav oss en översikt kring vad som sagts i varje 

fråga, uppdelat i två kategorier: gästernas syn och hotellets arbete. Vidare kunde vi ställa 

dessa två mot varandra för att komma fram till om Scandic utifrån chefernas svar lyckas 

förmedla ut sin produkt till sina gäster. Våra svar från samtliga respondenter var uttömmande 

och vi behövde därför inte skicka några kompletterande frågor i efterhand. 

2.6 Respondenter 

Nedan presenteras de respondenter som vi fått tag på till våra intervjuer. 

 

2.6.1 Hotellchefer och direktörer 

Att vi inte kunde få tag på nyckelpersoner inom Scandic Hotel som specifikt arbetar med 

management och tjänsteutveckling försvårade vårt arbete en aning kring frågan hur de 

förmedlar sin tjänst. Dock anser vi att fem intervjuer, som senare blev fyra, med 

hotellchefer/direktörer täcker upp detta, då de har hand om bland annat management och 

inblick kring dessa frågor enligt definitionen nämnt tidigare. Holme och Solvang (1997) 

skriver dessutom att vikten i kvantitativa metoder ligger i att informationen man samlat in är 

pålitlig, vilket innebär att resultatet bör bli densamma om studien görs igen. Det centrala i det 
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kvalitativa forskningssättet ligger snarare i att förstå problemet. Det ska fortfarande vara 

pålitligt, men då en kvalitativ undersökning oftast inte ska täcka en population står den 

statistiska representativiteten inte i samma fokus, utan att istället få tag i respondenter som 

kan ge en nyanserad bild av fenomenet hen undersöker (Holme & Solvang 1997, s. 94). Detta 

bidrar till att dessa fyra respondenter i mellanposition räcker gott i vår studie. Att vi valt fyra 

respondenter på chefsnivå anser vi bidrar till en bredare bild kring ämnet än om vi valt en 

eller två, samtidigt som vi anser att det inte behövs fler då alla arbetar inom samma områden 

och koncern, vilket vi ansåg kan bidra till liknande svar. Nedan presenteras våra respondenter 

på chefsnivå, som samtliga är inom Stockholms region. En av respondenterna valde att vara 

anonym, där vi bibehåller en konfidentialitet kring denne. 

 

Anonym hotellchef på Scandic 

Åsa Salomonsson, hotelldirektör på Scandic Täby 

Annie Hägglund, hotel manager på Scandic Grand Central 

Freddie Ogeklint, hotel manager på Scandic Star Sollentuna 

 

2.6.2 Gäster som bott på Scandic Hotel 

Vidare har vi valt att behålla en konfidentialitet på alla de gäster som intervjuas, då detta för 

vår del känns mer relevant än för chefer. Vår tanke kring detta är att en chef arbetar med att 

vara ansiktet utåt för hotellet, medan gästerna inte behöver bli sammankopplade med sina 

svar. Aspers (2011) mening kring anonymitet, konfidentialitet och informerat samtycke, som 

går att utläsa under kapitel 2.8, är något våra gäst-respondenter blivit informerade om, där 

dock ålder kommer finnas med i denna undersökning. Att uppge ålder försäkrade vi dock våra 

gäst-respondenter kring är något som inte kan koppla deras svar till dem. Samtliga förstod 

innebörden av detta och ingen valde att dra sig ur. 

 

Gäst 1 - 24 år  

Gäst 2 - 24 år  

Gäst 3 - 24 år 

Gäst 4 - 25 år  

Gäst 5 - 21 år 

Gäst 6 - 27 år 

Gäst 7 - 26 år 

Gäst 8 - 30 år 

Gäst 9 - 27 år 

Gäst 10 - 24 år

2.7 Analysmetod 

Den analysmetod vi använt oss av är Grounded theory, vilket innebär att vi utgått från 

empirisk fakta som den främsta källan till kunskap. Vidare går det att väva in vetenskaplig 

litteratur till ens forskning i denna metod (Charmaz, 2006, s. 1-7). För att kunna utse ett 

resultat krävs det att man kodar det material man fått fram. Detta betyder att forskaren 

strukturerar svaren för att få en bra överblick över det insamlade materialet. Detta material bör 

sorteras på det sätt att källor med samma handling sätts samman med varandra, vilket gör att 

materialet blir komplett och frågeställningen går att belysa från olika aspekter (Holme & 

Solvang, 1997, s. 140). Med andra ord tar forskaren fram nyckelord och ser efter om de olika 

intervjuerna visar samma företeelse inom något avsnitt, ett tema, för att vidare kunna bena ut 
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vad som sagts (Aspers, 2011, s. 45). Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut vilket 

bidrog till att vi lättare kunde få en överblick kring vad var och en av respondenterna sagt 

kring varje fråga, chefer och gäster för sig. Detta gav oss en god översikt kring det empiriska 

materialet. De svaren som är återkommande, eller tvärtom; skiljer sig från varandra, 

markerades med färgpennor vilket vidare bidrog till effektiv upphämtning av betydelsefulla 

resonemang samt en tydlig överblick av subtila likheter och skillnader. 

En grundlig genomgång för alla frågor gjordes av de markerade orden och meningarna, för att 

vidare kunna se över vilka typ av svar som var relevanta för vår uppsats. Detta bidrog till att 

vi valde att inte ha med några svar som inte var relevanta gentemot våra frågeställningar.  

Sammanfattningsvis har denna process hjälpt oss att hitta sammankopplade svar till de 

frågeställningar vi har.  

 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) nämner att efter att en analys gjorts ska detta jämföras 

med teorierna. Detta ska göras kontinuerligt för att se vilken teori som stämmer bäst överens 

med det insamlade datamaterialet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 83). I och med detta 

har vi analyserat det resultat som kodningen gav med vår valda teori i detta arbete. 

 

2.8 Etisk aspekt 

Aspers (2011) nämner god etik där han skriver om tre tydliga grundregler en forskare bör 

förhålla sig till. Detta är att respondentens medgivande måste ske innan man genomför en 

forskning kring dem, att dess identitet inte avslöjas med undantag att de själva godkänner 

detta, samt att man bör ha en övergripande plan för vilka man vill studera kring. Det ska helt 

enkelt inte vara slumpmässigt. Aspers kallar dessa tre grundregler anonymitet, konfidentialitet 

och informerat samtycke där den första står för att intervjupersonerna förblir anonyma och 

den andra att intervjupersoners namn består hemlig i undersökningen (Aspers, 2011, s. 68-

69). Samtliga grundregler har förekommit för gäst-respondenterna medan konfidentialitet 

endast framgår för de chefer som önskat detta. 

 

2.9 Metodkritik 

Vi är väl medvetna om att chefernas svar kan vara en aning marknadsförande och positivt 

laddade, vilket leder till att vi måste se kritiskt på deras svar. Eriksson och Hultman (2014) 

skriver om vikten av att ha ett kritiskt tänkande för att undgå att bli lurad där syftet ligger i att 

förändra, utveckla och vara kreativ vilket bidrar till att man finner ny information. De menar 

att forskaren bör ha en distans till teorin och empirin för att bland annat inte bli påverkad av 

icke väsentliga faktorer (Eriksson & Hultman, 2014, s. 34). Väljer vi att se runtomkring den 

marknadsföring som kan framgå från chefernas svar, hjälper det oss att på ett korrekt sätt se 

över om de arbetar inom någon specifik ram eller teori.  

 

Vidare ser vi i efterhand att samtliga av våra gästrespondenter är kring samma ålder. Vi är 

medvetna om att detta kan påverka vår studie, då människor som tillhör en annan åldersgrupp 

kan ha andra åsikter och synpunkter. Ett mer varierande åldersspann hade där med kunnat ge 

ett annat slutresultat i denna studie, samtidigt som denna studie kan bidra till hur en viss 
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åldersgrupp ser på Scandics tjänsteprodukt. Med andra ord hade ett annat urval förhållit sig 

bättre. 

 

Samtliga hotell vi fått kontakt med är belägna i Stockholm. Vi är medvetna om att detta kan 

vinkla vår studie. Även våra gästrespondenter är alla bosatta i Stockholms län. Trots att dessa 

gäster har upplevt Scandics hotell utanför Stockholm är vi medvetna om att deras bostadsort 

kan påverka synen på hotellupplevelsen. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel går det att utläsa den tidigare forskning vi valt att ha med för att få bredare 

förståelse kring ämnet i frågan. Vi vill täcka områden kring management och tjänste- och 

produktutveckling men också inom image, köpprocess och vikten av att bemöta en kund 

korrekt. 

 

3.1 Management 

Michael Hitt, Stewart Black och Lyman Porter (2005) skriver i sin bok Management om 

innebörden kring ordet i sig. De menar att termen har flera olika användningsområden, där 

huvudpoängen handlar om att management betyder att det är en aktivitet eller process. Med 

andra ord är management den uppsättning av resurser som behövs för att på ett målinriktat sätt 

utföra uppgifter i en organisk miljö, där flera olika faktorer spelar in (Hitt, Black & Porter, 

2005, s. 8-9). Förändring, teknologi och globalism antyder författarna är tre av flera faktorer 

som är viktiga inom management. Den förändring som sker inom företag och som en manager 

måste ta itu med, menar författarna är en viktig faktor att veta om för företaget i den mening 

ska kunna föra företaget framåt. Med andra ord kan ett företag eller en VD i stort inte vara 

rädd för förändring om man har en långsiktig plan för sitt företag (Hitt, Black & Porter, 2005, 

s. 6-7). Detta är även något Philip Kotler (2011), amerikansk författare och professor, 

understryker i Christer Asplunds bok Place management. Att vara visionär och orädd anses 

vara viktiga egenskaper för att lyckas med management. Han skriver dessutom om vikten att 

förutse trender och absorbera nya innovationer (Asplund, Ikkala & Kotler, 2011, s. 163). Hitt, 

Black och Porter skriver vidare att teknologin är ett viktigt segment inom ett företag, då 

teknikens utveckling påverkar arbetet. Med globalism pekar författarna på vikten av förståelse 

hur detta bidrar både negativt och positivt till företaget. De menar att en manager inte kan 

uttrycka sig kring att “det som händer i världen inte påverkar dem eller organisationen”, då 

det är precis det som sker (Hitt, Black & Porter, 2005, s. 6-7). 

 

Michael O'Fallon och Denney Rutherford (2007) skriver i boken Hotel Management and 

Operations om att hotell idag förändras men också i framtiden kommer fortsätta med detta, 

både på grund av bland annat den moderna teknologin men också informationsbaserade 

företag. Författarna menar att hotellverksamheten alltid kommer infinna sig där arbete och 

ekonomisk inverkan finns (2007, s. 1). I och med detta krävs det att effektivt arbeta med 

management för att nå sina mål, som inriktar sig på områden som demografi, teknologi, 

marknadssegment, semesterorter, nationalekonomi, resmönster samt investeringsmönster 

(O’Fallon & Rutherford, 2007, s. 2). 

 

Förutom att dessa faktorer ger oss en inblick kring viktiga aspekter inom management samt 

hotel management lyfter det även vår blick kring Scandics utveckling. Utifrån deras vision 

och kring den tjänsteprodukt de vill förmedla ut till gästerna vill ta hjälp av denna tidigare 

forskning för att se om koncernen tycks hänga med i utvecklingen gällande förändringar, 

teknologi och globalism utifrån hur de vill förmedla sin produkt. 
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3.2 Produkt- och tjänsteutveckling 

Karin Dahlström (2002) skriver i sin bok Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva 

företag att kärnan i ett företag är att skapa ett värde kring sin produkt. För att göra detta krävs 

produkt- och tjänsteutveckling. Denna utveckling går ut på att skapa något nytt och 

innovativt. Det finns med andra ord inget facit på hur produkten eller tjänsten ska utformas, 

vilket ofta leder till att det är en kostsam företeelse då ovissheten och osäkerheten kan vara 

hög. För att på bästa möjliga sätt lyckas med detta krävs det att människor med olika 

kunskaper interagerar och tillsammans hjälps åt för att utveckla produkten eller tjänsten i 

fråga. Det påstås även att kunder bör vara med i utvecklingen, då de sitter på ovärderlig 

kunskap om företaget och kan bidra med information från en annan infallsvinkel (Dahlström, 

2002, s. 14). 

 

Vidare skrivs det inom marknadsföringslitteratur om produkter och tjänster som menar att det 

är vanligt förekommande att både varor och tjänster beskrivs som produkter. Dock skiljer sig 

varan åt beroende på inom vilket fält man forskar inom. Produkten kan antingen handla om 

den fysiska varan, exempelvis en bil, en TV eller en ryggsäck. Denna produkt går att betrakta, 

syna och röra innan ett köp utförs. Inom service- och hotellsektorn är det dock hela 

servicepaketet som räknas som produkten. Detta beskrivs som en immateriell produkt, då den 

konsumeras och upplevs på samma gång. Många forskare anser dock att det ena inte utesluter 

det andra. För att sälja en bil som räknas som en fysisk vara krävs det också immateriell 

service (Kandampully, 2001, s. 15). Kotler (1997) delar in produkter enligt fyra kategorier:  

1. Enbart fysiska varor 

2. Fysiska varor med inslag av immateriell service 

3. Immateriell service med inslag av fysiska varor  

4. Enbart immateriell service 

(Kanadampully, 2001, s.6) 

 

Turistbranschen överlag sägs vara främst immateriell. En resenär kan exempelvis inte uppleva 

flygplansresan i förhand. Dock kan resenären föreställa sig hur upplevelsen kommer att bli. 

Denna bransch erbjuder med andra ord en mer abstrakt produkt än vad branscher som 

producerar en fysisk produkt gör. Inom hotellbranschen däremot så är en del av upplevelsen 

immateriell, detta i form av service, design och renlighet, medan det i den andra delen ingår 

fysiska produkter, så som sängen i hotellrummet, sofforna i lobbyn eller frukosten i 

restaurangavdelningen (Kandampully, 2001 s.17). 

 

I en tidigare forskning om produktutveckling skriver Jan Valdelin (1974) om 

produktutvecklingsprocesser inom svenska företag. Han menar på att produktutveckling är ett 

konkurrensmedel från företagets synvinkel, och att en analys av produktutveckling som 

konkurrensmedel kan dra nytta av teorier kring både företaget och konkurrensbeteende. 

Valdelin skriver att vid en ny produktlansering är ett företags främsta mål att på en omedelbar 

tid framåt konkurrera ut konkurrenternas produkter. Samtidigt menar han att 

produktutveckling har olika innebörd i olika branscher, då produkttypen kan se olika ut. En 

produkt kan likväl vara en fysisk produkt som en tjänst i sig – precis som Kandampully 

menade. Det hänger dessutom ihop med branschens eller produktens utvecklingsgrad. 
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Samspelet mellan omgivningen och företaget anses även den viktig, då information om 

marknaden kan spela en avgörande roll (Valdelin, 1974, s. 3-5).  

 

Richard Normann (1968) skriver vidare om produktutveckling i organisationer och om 

svårigheten att hitta en lämplig organisationsform för produktutveckling. Då 

produktutveckling innefattar många olika delar, så som beskrivningar av innovationen, 

organisationen, produkten, den externa miljön samt innovationsprocessen, menar Normann att 

dessa aspekter står i komplexa relationer till varandra vilket bidrar till att en lämplig teori inte 

finns (www.tidsskrift.dk 1968).  

 

Samtliga texter får oss att förstå grunden kring produktutveckling och målen kring detta, samt 

vikten av att ha en konkurrerande produkt både gällande fasta produkter men också tjänster. 

Valdelin skriver bland annat om att en ny produktlansering bidrar till att på kort tid 

konkurrera ut andra produkter, och vi ställer oss då frågan om Scandics produkt har lyckats 

med att konkurrera ut andra hotells produkter, i och med att koncernen idag är Nordens 

största? I och med den komplexa relationen som en produktutveckling har, har vi valt att inte 

analysera kring hur Scandic arbetar med sin tjänsteutveckling från tanke till tjänst, utan 

snarare kring hur de förmedlar sin upplevelsetjänst ut till sina gäster. Med hjälp av bland 

annat Normanns text men även de andra får vi ytterligare en inblick kring grunden för 

produkt- och tjänsteutveckling, vad det innebär samt hur invecklad processen är vilket stödjer 

inriktningen i vår studie. 

 

3.3 Att möta kundens behov 

Ford, Sturman och Heaton (2011) skriver att produktutveckling gällande fysiska ting och 

service gentemot gäster skiljer sig markant från varandra och kräver därför olika typer av 

managementprinciper och koncept. Utmaningen för servicebranschen ligger i att 

servicekvalitén inte definieras av chefer, betygsättande företag eller revisorer, utan det 

definieras enbart “in the mind of the guest”. Oavsett om det finns sidor som exempelvis 

TripAdvisor, som betygsätter olika företag, så menar författarna att det i slutändan är gästen 

som beslutar om tjänsten uppfyllt deras krav och förväntningar eller inte (2011, s. 4).  

 

Författarna skriver vidare om guestology, en term som uppkommit av Bruce Laval (Walt 

Disney), där gästens beteende ligger i fokus. De menar att de viktigaste aspekterna att utgå 

ifrån är vad gästen behöver och vill ha och vad dennes förväntningar är inför en upplevelse. 

Serviceprodukten ska vara skräddarsydd för att möta varje individ och även framtida gäster. 

Med guestology menas att organisationens anställda måste behandla kunderna som gäster, 

och inte kunder, samt styra sitt företag utifrån gästernas behov. De måste dessutom lyckas 

upprätthålla denna service i framtiden då det leder till återkommande gäster (Ford, Sturman & 

Heaton 2011, s 5-6).  

Guestology anses vända de traditionella tankarna kring management upp och ner vilket kan 

vara en bidragande faktor till att företag börjar tänka utanför ramarna. Istället för att enbart 

lägga fokus på hur företaget kan förbättras utifrån maximal ekonomisk vinst på grund av 

effektivitet, hierarki inom företaget och organisationsdesign, menar de att fokus istället, på ett 

http://www.tidsskrift.dk/
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systematiskt sätt, bör ligga på gästernas upplevelse ur deras perspektiv. För att uppnå detta 

måste företaget systematiskt studera kunderna, modulera och förutse. Målet är att skapa en 

organisation som effektivt kan möta kundernas önskemål och samtidigt få ut en ekonomisk 

vinning av detta. Författarna ger ett exempel på hur Walt Disney arbetat med guestology på 

deras nöjesfält. På en väg mellan två populära attraktioner uppstod alltid trängsel och köer 

vilket ledde till irriterade gäster. Enligt en studie framkom att de flesta människor väljer att gå 

på den sida vars hand de använder sig av när de exempelvis skriver och arbetar. Med andra 

ord valde högerhänta människor att gå på höger sida, och vänsterhänta människor att gå på 

vänster sida. Då majoriteten av alla människor är högerhänta, valde flest människor att gå på 

den högra sidan. Walt Disney valde därför att göra den högra sidan bredare än den vänstra för 

att slippa den trängsel som uppstod. Detta kan ses som ett typexempel för hur guestology kan 

användas i praktiken (Ford, Sturman & Heaton 2011, s 5-6).  

 

Vidare skriver författarna om vikten av att behandla sina anställda väl. De framgångsrika 

företagen inom hospitality har kännedom kring detta, då detta påverkar hur de i sin tur 

behandlar gästerna och varandra. De ledande företagen inom hospitality investerar både tid 

och pengar för att hitta, utbilda och ge support till deras “front-line” personal. Med andra ord 

går dessa två faktorer mer eller mindre hand i hand (Ford, Sturman & Heaton 2011, s 12). 

 

Att lyckas förmedla ut sin produkt på ett bra sätt förstår vi bidrar till en god upplevelse för 

gästen. Att möta kundens behov utifrån det Ford, Sturman och Heaton skriver anser vi går 

ihop med förmedling av sin produkt. Författarna skriver om bland annat guestology och andra 

faktorer ett företag bör tänka på för att få förståelse för gästens tankar och känslor, vilket 

bidrar till kunskap inom det område vi forskar kring. Vikten av att få sina medarbetare att 

trivas på sitt arbete, ger oss ytterligare en aspekt att analysera kring. 

 

3.4 Köpprocessen och image 

Inom marknadsföringslitteraturen beskrivs det ofta att konsumenten innan ett inköp tänker 

logiskt och att inköpet görs för att lösa ett problem. När en konsument däremot gör ett inköp 

av en tjänst talats det ofta om tre faser konsumenten går igenom- före köpet, servicemötet och 

efter köpet (Mossberg, 2001, s. 30).  

 

Före upplevelsen beskrivs som en slags längtan av konsumenten. Vad vi väljer att konsumera 

beror bland annat på våra individuella behov, vårt engagemang, vår sociala acceptans, 

spänningsmoment och den fysiska omgivningen. Val av restaurang kan exempelvis väljas 

utefter hur hungrig personen i fråga är och yttre faktorer kan då spela in, så som avståndet till 

restaurangen eller eventuella köer. Externa faktorer så som prissättning, utbud och kvalité kan 

också spela in i en persons beslutsfattande. När en tillräcklig mängd med information samlats 

in sker en bedömning av de olika alternativen. Bedömningen sker med utgångspunkt från 

bland annat motivation och uppfattad risk. Redan innan informationsinsamlingen har 

personen vissa uppfattningar om de olika alternativen. Dessa kan i sin tur antingen fastställas 

eller förändras utifrån den information personen har att tillgå och ibland väljs ett helt annat 

alternativ än vad som först var tänkt (Mossberg, 2001, s. 32). 
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Under upplevelsen kan nya aspekter dyka upp som konsumenten inte kunnat förutse. Hotellet 

som personen planerat att bo på kan vara fullt, eller att avgångstiderna på charterflyget kan ha 

ändrats. I detta skede kan konsumenten antingen bestämma sig för att återgå till processen 

innan och samla in ytterligare information, eller på nytt utvärdera den befintliga 

informationen och bestämma sig för ett annat alternativ. Vidare menar Mossberg att efter att 

konsumenten beslutat sig för att köpa en specifik tjänst kommer kunden att komma i kontakt 

med företaget vid ett flertal tillfällen. Om upplevelsen uppfattas som positivt eller negativt av 

kunden är det, utöver de personliga faktorerna, framförallt personalen, upplevelserummet, 

andra kunder och verksamhetens image som är avgörande faktorer (Mossberg, 2001, s. 33). 

 

Efter upplevelsen har kunden avslutat sin konsumtion och har i och med detta antingen 

positiva eller negativa känslor kring upplevelsen. Resultatet av detta kommer i sin tur påverka 

kundens uppfattning om företaget, lojaliteten och framtida intentioner. Det påverkar också 

kundens eventuella rekommendationer till vänner och bekanta (Mossberg 2001, s. 33). 

 

Utöver dessa steg i köpprocessen försöker kunden också att förenkla, reducera risker och 

bygga upp rutiner i samband med sina inköp. Detta görs utefter tidigare erfarenheter, lojalitet 

gentemot företaget och dess karakteristiska attribut, så som pris eller vart tjänsten kommer 

ifrån (Mossberg 2001, s. 36). 

Gabbott och Hogg (1998) menar att graden av intresse och engagemang vid ett inköp till stor 

del handlar om individen själv och hur denne uppfattar inköpet. En nyttotjänst som kemtvätt 

kanske konsumenten känner ett mindre intresse för jämfört med tjänster som berör nöjen och 

underhållning. Utöver situationen i sig påverkas även graden av intresse utifrån de humör 

eller den personlighet individen besitter (Mossberg, 2001, s. 37). 

 

Mossberg (2001) har som tidigare nämnt image, som hon menar kan ha en stor påverkan i 

kundens inköpsprocess. Allt ifrån det att ett behov uppstår, till köp och konsumtion och vidare 

till utvärderingen av produkten. Image kan också spela en betydande roll i spridningen av 

word-of-mouth (Mossberg, 2001, s. 159). Image innebär i korthet den övergripande bild en 

konsument har av en produkt, plats eller ett företag etcetera. Denna bild är ett resultat av en 

persons bakgrundskunskap, känslor och förväntningar. Image blir ett sätt att förmedla 

förväntningar och påverkar så väl anställda som gäster (2001, s. 156). Dock finns det ingen 

“sann” image som beskriver en objektiv verklighet. En bar kan av vissa uppfattas som rolig 

och livfull, medan andra kan uppfatta samma bar som bullrig och stökig. Det är därför av stor 

vikt inom ett företag att marknadsföra sig så nära verkligheten som det går så att de vidare kan 

möta de förväntningar kunderna har. Uppfattningen som kunder har av ett företag är dock 

aldrig statisk, utan förändras kontinuerligt. Det är därför viktigt för ett företag att hela tiden 

hålla sig uppdaterade kring vilken image de har (Mossberg 2001, s. 162).  

 

Onofre Martorell Cunill (2006), lektor vid Balearic Islands universitet, skriver i The Growth 

Strategies of Hotel Chains om vikten av branding. Han menar att ett starkt varumärke och 

namn kring detta leder till lojala kunder. Varumärket kan innefatta ett namn, en symbol eller 

en design som identifierar en viss produkt. Inom hotellindustrin menar författaren att ett hotell 
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behöver utveckla ett starkt varumärke för att överleva i dagens konkurrenskraftiga värld 

(Cunill, 2006, s. 149-150).  

 

Även Kotler (2011) påpekar vikten av branding för ett företag. Här beskriver han fyra viktiga 

punkter för att lyckas med place branding, vilket är: 

1. Att utveckla en stark och attraktiv positionering och image för samhället. 

2. Se till att det finns en attraktiv drivkraft för potentiella köpare och användare av varor 

och tjänster. 

3. Leverera produkter och tjänster på ett effektivt och tillgängligt sätt. 

4. Främja attraktionskraften och förmånen så att potentiella användare är fullt medvetna 

om fördelen av platsen. 

(Asplund, Ikkala & Kotler, 2011, s. 85) 

 

Det Cunill och Kotler pekar på kring branding anser vi relevant i Scandics sammanhang då 

Scandic idag tycks vara ett varumärke som många känner till. Detta går även hand i hand med 

Mossbergs mening om image. Att man idag stöter på människor som antingen varit eller hört 

talats om Scandic känns inte ovanligt, vilket bidrar till förståelsen kring att branding och 

image är något Scandic möjligtvis har lyckats med. Dessutom nämner Kotler kring att 

utveckla en stark och attraktiv positionering och image samt vikten av tillgängligheten, vilket 

även det går ihop med att många verkar ha hört talats om Scandic samtidigt som Scandic 

ligger utspritt rent geografiskt och är tillgängliga på flera områden. Dessa forskningsområden 

bidrar även till vårt syfte på så sätt att vi vill se över om Scandic lyckats förmedla den image 

den vill ut till sina gäster. Därför kommer även vår analys vara strukturerat utefter detta. 
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4. Teori 

Nedan följer de två teorier som vi senare kopplar vår analys till. 

 

4.1 The Hospitality Service Strategy 

Ford, Sturman och Heaton (2011) menar att servicesektorn måste fokusera mer på den 

upplevelse de erbjuder ur gästens perspektiv, istället för att enbart tänka på sitt eget 

management gällande företagets struktur. Fokus bör ligga på helhetsupplevelsen och målet är 

att få gästen att tänka “wow!”. Detta görs genom benchmarking, vilket innebär att man 

analyserar kvalitén kring ett företags produkt, policy och strategier. Men istället för att se hur 

förbättringar kan göras utifrån företaget, undersöker man istället gästernas upplevelse och 

försöker göra förbättringar utifrån deras tankar och förslag. För att uppnå detta menar Ford, 

Sturman och Heaton att det finns tre huvudsakliga aspekter där mest vikt bör läggas (2011, s. 

9-13). 

 

The Hospital Service Strategy 

 
Figur 1 - Egen illustration baserad på Ford, Sturman och Heatons (2011) teori  

 

1. Servicepaketet - basprodukten (varför gästen väljer just detta hotell). 

2. Upplevelserummet - den fysiska omgivningen där tjänster produceras (allt från val av 

bakgrundsmusik, design gällande både inredning och design av menyer med mera). 

3. Leverans av service - personalens påverkan på gästens upplevelse (både mellan 

personalen och gästerna, men det är även av stor vikt med ett fungerande maskinsvar, 

professionell hemsida och så vidare). 
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Genom att fånga upp gästens förväntningar, tankar och känslor kring dessa tre aspekter kan 

företaget få en tydligare bild av vad gästerna uppskattar och vad som bör förbättras. Utifrån 

de resultat som framkommer kan företaget sedan utveckla sin verksamhet (Ford, Sturman & 

Heaton, 2011, 9-15). 

 

I många av de teorier och texter vi tidigare betraktat är huvudfokus oftast på hur management 

ska kunna förbättra sin egen organisation utifrån företagets vision. I denna text ligger 

huvudfokus istället på gästen och dennes upplevelse samt hur management istället ska 

utvecklas utifrån kundens behov och önskemål. Detta stödjer även viss tidigare forskning vi 

haft med i föregående kapitel. Vi kommer att använda denna teori för att se hur Scandic 

resonerar kring servicepaketet, upplevelserummet och service inom företaget samt om de 

arbetar utifrån att se från kundens perspektiv. Vidare kommer vi dessutom genom 

intervjufrågorna till cheferna få mer information kring deras tankar om hur de vill förmedla 

detta till gästerna. Denna teori bidrar för att avgränsa vårt arbete till tre aspekter samtidigt 

som den strukturerar upp vår empiri för att kunna komma fram till en slutsats kring våra 

frågeställningar. I och med detta kommer även vår empiri och analys vara strukturerat utifrån 

detta. 

 

4.2 Den totala upplevelsen 

Lena Mossberg (2003) har i sin bok Att skapa upplevelser utformat en modell (se bild nedan) 

som tyder på att hela upplevelsen är en process, där både personal och andra gäster finns i 

upplevelserummet. Den process som sker mellan personal, gäster och upplevelserummet 

ligger som grund till den konsumtion som sker på en plats. Samtliga faktorer påverkar en 

gästs känslor, upptagande och kontroll, men också en gästs totala upplevelse. Mossberg menar 

att det centrala i modellen ligger i att gästen är medproducent, och inte en anonym och passiv 

kund (2003, s. 27-28). Dessutom skriver Mossberg att kundens engagemang antas vara en 

förutsättning för att upplevelsen ska bli positiv (2003, s. 49). 

 

Upplevelseprocessen  

 
Figur 2 - Mossbergs illustration (2003) 
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I detta sammanhang spelar personalen den största rollen i servicemötet. Mossberg menar att 

både gäster men också personal agerar på olika sätt. Om ett företag har kunskap kring en gästs 

olika beteenden som kan uppstå i ett servicemöte, antas de kunna utforma effektiva strategier 

och bemöta en gäst på ett bra sätt. Detta ger gästen en högre grad av både kontroll och 

engagemang vilket bidrar till en positiv upplevelse, och där med även ett tillfredsställt arbete 

för personalen (Mossberg, 2003, s. 83-95). 

 

Med upplevelserummet menar Mossberg den omgivning en gäst befinner sig i. Hon menar att 

det finns flera faktorer som påverkar både gästens men också personalens tillfredsställelse och 

beteende. Både yttre faktorer så som landskap, parkering och tillgänglighet men också inre 

faktorer som design, layout och dekor spelar in. Mossberg skriver att forskningar visar att 

omgivning har störst betydelse när en besökare stannar en längre tid i upplevelserummet, så 

som på hotell, restaurang eller annat tillfälle där syftet är nöje och njutning (Mossberg, 2003, 

s. 109-113).  

 

Den tredje faktorn som spelar in i en gästs upplevelse är andra gäster, där Mossberg menar att 

de spelar en stor roll framförallt när en gäst vistas under en längre tid i ett upplevelserum. 

Exempel på detta kan vara vid besök av festival, nattklubb, ett hotell eller en 

semesteranläggning. Dessutom har andra kunder stor betydelse vid spridning av information 

vilket hon kallar för word of mouth1, vilket kan bidra till att en kunds positiva upplevelse 

kring en hotellvistelse kan spridas vidare till en annan kund, som bidrar till att även den går in 

med en positiv inställning (Mossberg, 2003, s. 143-152). 

 

Det Mossberg lyfter kring de olika faktorer som påverkar en kunds upplevelse, hjälper oss att 

analysera vår empiri i den utsträckning kring hur gäster upplever Scandics produkt. 

Mossbergs olika aspekter kring en upplevelse anser vi dessutom gå i hand med Ford, Sturman 

och Heatons teori där servicepaketet, upplevelserummet och leverans av service står i fokus. 

Teorierna bidrar till varandra då båda menar att olika faktorer spelar in vid leverans av en 

upplevelse/produkt, men också kring att många faktorer spelar in vid upptagandet av en 

produkt. Mossbergs teori ger oss även kunskap kring alla aspekter, och trots att vi i denna 

uppsats inte går in på exakt hur Scandic arbetar med sin produkt huruvida personalen trivs 

eller inte, så kan vi även ta hjälp av detta för att se om gäster upplever Scandics produkt så 

som de vill förmedla den. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Begreppet tyder på att en gäst talar vidare om en produkt till en annan. Spridningen av information 

sker alltså verbalt via att människor pratar. 
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5. Empiri 

I detta avsnitt går det att läsa om de mailintervjuer som har skett med både de olika cheferna 

och gästerna. Kapitlet är uppdelat ur Scandics synvinkel såväl som ur gästernas, för att sedan 

ge en sammanfattning kring detta. 

 

5.1 Hur Scandic vill förmedla sin produkt 

Som Scandics vision lyder vill de vara det bästa hotellföretaget de någonsin kan bli, där 

grunden inte handlar om fem stjärnor och röda mattor, utan snarare att leverera en fläckfri 

upplevelse både för gästen men också för deras medarbetare. I och med detta menar våra fyra 

respondenter i hotellchefs- eller direktörsposition att många aspekter spelar in för att lyckas 

med denna produkt. Alla poängterade vid mailintervjuns början att de främst talar för deras 

egna hotell, men också för Scandic i stort gällande vissa frågor. 

 

För att skapa en helhetsupplevelse spelar ett välkomnande och fungerade upplevelserum stor 

roll för Scandic. Freddie, hotel manager på Star Sollentuna, menar att man i detta läge tänker 

från två olika perspektiv, dels från hotellets koncept och dels från Scandics koncept i helhet. 

Det generella konceptet menar han består av bland annat Sigge (Scandics barnkoncept), vilka 

musikslingor som spelas, möteskonceptet och dessutom följer hotellen en viss standard för att 

enligt dem på ett enkelt och tydligt sätt nå ut till gäster på bred font. Vidare berättar Freddie 

om hotellets koncept och dess egen profilering, där utseende och atmosfär bör gå hand i hand 

med Scandics profilering, men samtidigt kan skilja sig åt beroende på vilket hotell gästen 

besöker. Han säger: 

 

“Scandic Star Sollentuna var till en början byggt som ett svithotell i italiensk stil. Där 

av våra stora rum, marmortrappor och kristallkronor. När vi byggde till vår 

mötesvåning så tänkte vi att detta skulle gå i samma stil som resten av hotellet. Därför 

fick alla mötesrum italienska namn samt fondtapeter med italienska städer”.  

(Ogeklint, 2016) 

 

Med andra ord kan många Scandic-hotell se olika ut både till utsidan men även insidan 

beroende på vad byggnaden har för historia, men håller sig ändå till en och samma produkt 

som Scandic har som grundpunkt. Åsa, direktör på Scandic Täby, menar att både design och 

musik spelar en viktig roll kring alla hotell och nämner även hon att logistiken är viktig, men 

kan se olika ut från hotell till hotell. Även Annie, hotel manager på Grand Central, instämmer 

kring detta och menar att det finns en tanke kring designen, och att Scandic Grand Central 

precis som Star Sollentuna var förknippat med något specifikt, i deras fall något de kallar 

urban theatre, då hotellet ligger mellan två teatrar. Annie menar även att målet med deras 

lobby är att upplevelserummet ska kännas som en social mötesplats där möjligheten till arbete 

eller spontana möten ska ges. Även den anonyma chefen menar att Scandic arbetar med 

koncept, att det även på dennes hotell har att baren ska kännas som ett vardagsrum. Hen 

säger: 

 

“Du som gäst ska känna dig bekväm. Musiken vi spelar är också special för just 
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Scandic. Alla ska känna sig välkomna, och därför jobbar vi mycket med 

tillgänglighetsfrågor”. (Anonym chef, 2016) 

 

Ytterligare en punkt för Scandic att leverera ut sin produkt på ett korrekt sätt är deras service. 

Både Freddie och Åsa skriver att de är måna om såväl sina medarbetare som gäster, där de vill 

att personalen ska få så bra förutsättningar som möjligt för att kunna ge en bra service. I och 

med detta finns det obligatoriska kurser som varje medarbetare tar, samtidigt som det finns 

specialanpassade utbildningar per avdelningsnivå. Detta betyder att det kan finnas en skillnad 

kring hur man ger service utifrån vilken tjänst man har; om man arbetar inom restaurang, 

housekeeping, reception eller reservation. I det stora hela menar även Annie att arbetet med 

gästens upplevelse och medarbetarens trivsel går hand i hand, då Scandics värderingar och 

dess etiska policy kopplas samman med deras service. Att Scandics personal dessutom har 

rabatter på hotell och mat, samt friskvårdsbidrag att hämta ut varje år, tros vara en bidragande 

faktor till att trivas på arbetet och där av ge en god service. Samtliga instämmer kring att 

personalen både får utbildning men även förmåner för att både ge god service men även trivas 

med sitt arbete.  

 

Att förmedla sin produkt genom upplevelserummet och service räcker inte för att nå sin 

vision, utan Åsa menar att målet är att gästerna minns en, rekommenderar en och att Scandic 

vill ge det lilla extra. Hon menar att en hotellupplevelse inte endast består av fina rum, bra 

frukost eller middag, utan att såväl genuin service, leenden och inbjudande atmosfär spelar 

roll. Hon säger: 

 

“… det där lilla extra; det är hela upplevelsen som vi skapar för våra gäster. Vi vill 

finnas till för så många människor vi kan. Oavsett vilka de är, hur de klär sig, var de 

kommer ifrån eller vart de är på väg, kliver vi upp ur sängen på morgonen för att 

skapa en riktigt bra hotellupplevelse för var och en – från stunden då våra gäster först 

kommer att tänka på oss tills att de checkar ut och berättar om oss för sina vänner”. 

(Salomonsson, 2016) 

 

Åsa menar att alla faktorer går hand i hand för att kunna förmedla en så god hotellprodukt 

som möjligt, samtidigt som att nischa sig kan vara till fördel. Freddie nämner att en av 

Scandics produkt som sticker ut är deras Svanen-märkta produkter och miljötänk, deras 

engagemang i restaurangkonceptet, specifikt frukosten, samtidigt som alla hotell ska vara 

lättillgängliga. Den anonyma chefen säger dessutom att Scandics nischar sig genom att vara 

förebilder för andra kedjor och företag gällande ett hållbart samhälle, samt att vara 

tillgängliga för alla, precis som Freddie sa. Dessutom nämner Annie att man ur ett 

kundperspektiv oftast vet vad man får av Scandic samtidigt som kedjan går att hitta på många 

olika destinationer, vilket kan anses som unikt för dem. Då målgruppen dessutom inte är 

specifik, utan att vem som helst är välkommen, vill koncernen att såväl funktionshindrade 

som andra gäster ska kunna vistas och trivas på hotellet utan problem. Dessa olika faktorer är 

med andra ord den bild och image Scandic vill förmedla ut enligt våra respondenter, samtidigt 
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som de vill ses som ett klassiskt affärshotell på vardagar och ett förstaklassiskt leisurehotell2 

på helger och lov. Freddie menar att dessa segment aldrig krockar, vilket bidrar till att de på 

ett enkelt sätt kan byta tema och nischa sig på olika sätt så helhetsupplevelsen känns total. 

Förutom att försöka vara genuina i allt de gör, går de även via postala och digitala utskick, 

Facebook och annonseringar samt direkta visningar och kundmöten av förmedling kring sin 

image. Annie nämner dessutom att Scandic arbetar mycket med koncept så som frukost och 

konferens, vilket ska bidra till att gästen känner igen sig i princip på alla hotell. 

 

I sin helhet arbetar Scandic ständigt med att följa upp kring hur de ligger till samt sätta 

mätbara mål att sträva efter, både administrativa och praktiska, för att förmedla sin produkt på 

ett korrekt sätt. Att nå sina mål handlar såväl som att ge så bra service som möjligt på alla 

plan för kundnöjdhet samtidigt som att skapa en bra arbetsplats för medarbetarna. Freddie 

menar:  

 

“Enligt mig så ska till exempel ledningsgruppen på hotellet engagera sig i ekonomiska 

mål medan avdelningschefsgruppen ska engagera sig i försäljningsmål och 

medarbetarna ska i sin tur engagera sig i serviceaktiviteter. Då är cirkeln sluten 

eftersom service ger nöjda gäster, nöjda gäster ger revenue. Medarbetarna ska vara 

med att skapa sina egna mål. Min erfarenhet säger mig att det ger bäst resultat”. 

(Ogeklint, 2016) 

 

Men att kunna förmedla sin produkt till sina gäster handlar även om att uppnå gästernas 

förväntningar. Detta arbetar Scandic mycket med, då både Åsa, Freddie och Annie menar att 

de lyssnar och utvecklar sin produkt efter vad deras gäster tycker. Detta både direkt 

bemötande, genom gästnöjdhetsundersökningar, via interna mätverktyg, recensioner på 

Facebook, Tripadvisor och tredjeparts kanaler. Genom att alltid lyssna, försöka förstå och 

ställa frågor vill de visa att de bryr sig, samtidigt som att ge attraktiva erbjudanden och 

anpassa sig efter gästens behov oavsett om det rör sig om ett telefonsamtal, en incheckning 

eller en VIP-behandling på rummet. Cheferna menar att detta förhoppningsvis bidrar till att 

gäster väljer att bo på Scandic gentemot sina konkurrenter, då de vill utvecklas tillsammans 

med sina gäster och vara snabba i förändring kring behov. Dessutom nämner den anonyma 

chefen om Scandics egna stamgästprogram och säger: 

 

“Vi har ett stamgästprogram, ”Scandic Friends”, där man samlar poäng för att nå 

olika nivåer. På varje nivå har man olika förmåner som ökar ju mer man bor. Genom 

att alltid ge gästen en bra dag och att vara caring, cashual, creative mot kollegor, 

gäster, interna och externa supportfunktioner vill vi att gäster ska välja oss framför 

konkurrenter. Genom att vara oss… och stolta över vår produkt.” (Anonym chef, 

2016) 

 

                                                 
2 Leisurehotell betyder ett hotell som personer besöker på fritiden och utanför arbetssammanhang. 
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Att alltid försöka möta gästen där den befinner sig samt ha en relation till denne är lika viktigt 

för Scandic som att alltid leverera det de lovar, menar Freddie.  

 

5.2 Hur Scandics gäster upplever koncernens produkt  

Scandic tycks ha en tydlig bild om hur de ser på sitt företag och vilken bild de vill förmedla 

till sina gäster. Men för att undersöka hur väl detta förmedlas i praktiken har vi även valt att 

intervjua gäster för att ta reda på hur dessa ser på hotellkedjan Scandic. 

 

Våra första frågor till respondenterna handlade om deras förväntningar på hotell överlag. 

Detta för att få en överblick av vad gästerna förväntar sig av en hotellupplevelse. En av 

gästerna svarar: 

 

“Det beror såklart lite på vart man ska åka och vad syftet med resan är. Men oftast 

vill jag bara ha ett billigt och fräscht rum att sova i. För är man på semester är det 

inte på hotellrummet man vill hänga, utan målet är oftast att uppleva staden man 

reser till”. (Gäst 9, 2016) 

 

Majoriteten av de tillfrågade gästerna reser privat och menar att vid val av hotell så är det 

främst priset och läget som spelar in, men också att det ska vara ett välvårdat rum samt att de 

har ett bra frukostutbud. Tillgänglighet och att hotellet ligger nära den primära attraktion 

gästerna i första hand är där för att besöka är av stor vikt. Scandic upplevs ha en hög standard 

med basutbud i sina rum, samt en imponerande restaurang både vid frukost- och 

middagsbesök. Just frukosten är det många som poängterar är något Scandic har som sticker 

ut jämfört med andra hotell. En respondent menar: 

 

“Scandic har en högre standard över lag, skulle jag säga. Rummen är ganska basic, 

upplever jag, men restaurangen på ett Scandic brukar imponera på mig, både under 

frukost och middag. Dessutom måste jag ta tillfället i akt att HYLLA Scandics bacon, 

som är otroligt tunn och knaperstekt”. (Gäst 3, 2016) 

 

Vid frågan om gästerna anser att Scandic uppfyller de krav som de har så svarade majoriteten 

ja och uppger att det är många gånger de valt att bo på en av Scandics hotell före andra 

alternativ. En av respondenterna menar: 

 

“Scandic är ett budgethotell och är perfekt vid kortare resor, runt 2-4 nätter. Hotellet 

vinner på att dom finns överallt och alltid har det bästa läget, vart man än ska. Plus 

att det alltid är rimliga priser. Man vet vad man får när man väljer att bo på Scandic, 

det är ett tryggt val”. (Gäst 1, 2016) 

 

Majoriteten av respondenterna menar att hotellkedjan är så pass utbredd att de alltid har ett 

hotell centralt, samtidigt som att Scandic är ett säkert val av boende då de alltid uppfyller de 

krav som gästerna förväntar sig av kedjan. En av gästerna säger kring detta: 
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“Som konsument vet jag att jag ALDRIG blir besviken när jag bor på Scandic. Jag 

har alltid blivit trevligt bemött, tyckt att rummen är bra och längtat till frukostbuffén 

om morgnarna”. (Gäst 2, 2016) 

 

Dock poängterar de flesta också att de inte skulle välja att bo på Scandic om det handlade om 

en längre hotellvistelse. Vissa av gästerna beskriver Scandic som ett hotell där man sover och 

äter frukost, men inte som en plats där man vill spendera någon längre tid på. Detta leder 

vidare in på upplevelserummet på Scandic, där samtliga anser att det är en fräsch och modern 

inredning. Dock råder det delade meningar kring hur detta tas emot av gästerna. Vissa 

beskriver den moderna inredningen som inbjudande. Andra uppfattar det som tråkigt och 

opersonligt och menar att det är så modernt att det ger ett stelt intryck. En av respondenterna 

menar:  

 

“Jag brukar inte röra mig så mycket i dom delarna mer än vid ut- och incheck, men av 

vad jag sett så är det snyggt och trivsamt för en kopp kaffe i väntan på taxin t.ex...” 

(Gäst 2, 2016) 

 

Medan en annan gäst säger: 

 

“Upplevelserummet uppfattar jag som bra, och fullt tillräckligt. Kan dock ibland 

känna att möbelmanget är så pass modernt att det inte ser inbjudande ut. Sofforna ser 

ibland snarare ut som Barbapappa än en möbel“. (Gäst 9, 2016) 

 

När gästerna med egna ord får beskriva vilken bild de har av Scandic är den vanligaste 

uppfattningen att det är ett budgethotell och att de som väljer att bo på Scandic är de som gör 

kortare vistelser på en plats. Majoriteten av gästerna anser att Scandic känns tryggt och bra 

samt att det är en hotellkedja som många känner till. En av respondenterna nämner även 

Scandics miljömedvetenhet och deras Svanen-märkta produkter. Uppfattningen om till vilken 

målgrupp Scandic främst vänder sig till varierar bland våra respondenter. En av gästerna 

menar att: 

 

“Nej, reser jag med min familj och med små barn hade jag inte valt att bo på Scandic. 

Jag tror att mina barn skulle bli uttråkade bara av att komma in i lobbyn. Jag får även 

känslan av att jag skulle känna att mina barn störde resterande av gästerna, då det 

känns som att det är mest affärsresande som bor på Scandic“. (Gäst 8, 2016) 

 

Samtidigt menar andra respondenter att Scandic känns som ett brett hotellkoncept där både 

kostymklädda affärsresenärer och barnfamiljer synts till. En av gästerna menar dock att detta 

kan bero på vart hotellet ligger, där personen av egen erfarenhet ansåg att Scandic Opalen i 

Göteborg var mer familjebetonat, medan Scandic i finska Tammerfors var mer affärsinriktat. 

Hur Scandic upplevs gentemot dess image, vilka som besöker hotellen samt vad de erbjuder 

ligger enligt våra respondenter till stor grund kring vart själva hotellet är placerat och vilket 

hotell det är. En annan gäst säger att: 
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“Jag uppfattar Scandic som ett hotell som många som reser via jobbet bor på. Men 

runtomkring i landet har jag även märkt att många barnfamiljer väljer Scandic, till 

exempel när jag var i Skara”. (Gäst 10, 2016) 

 

Vidare frågade vi vad gästerna upplever kring den service som Scandics personal erbjuder där 

samtliga påpekar att denna är bra med trevlig och glad personal. Dessutom poängterar en av 

respondenterna som ofta reser via arbete att personalen alltid är hjälpsamma med utskrifter 

och dylikt. Ingen av gästerna har någon gång påpekat något de vantrivts med eller lagt fram 

förslag till hotellet, men anser ändå sig vara både sedda och hörda. Vid frågan om gästerna 

skulle rekommendera Scandic vidare svarade samtliga ja. Alla menar att det är ett tryggt val 

av hotell där man får vad man förväntar sig. 

 

5.3 Sammanfattning 

Ur ett producentperspektiv, i detta fall Scandic hotell, kan vi se utifrån Freddies svar men 

också andra hotellchefer att Scandic utgår från två olika aspekter kring sitt koncept: Scandics 

hotellkoncept men också det individuella hotellets koncept. Med andra ord förhåller sig 

Scandic till att utge en likvärdig bild av koncernen samtidigt som alla hotell kan upplevas på 

olika sätt. Detta beroende på vart hotellet är placerat, vad hotellet har för historia och dylikt. 

Oavsett var hotellet befinner sig så spelar designen och upplevelserummet en stor roll för 

Scandic, då detta är något de vill förmedla ut kring sin produkt till gäst. Ytterligare en viktig 

faktor för koncernen är hur de levererar sin service, som de arbetar mycket med genom bland 

annat interna utbildningar för all personal. Dock menar cheferna att upplevelserummet och 

service inte är det enda viktiga, då hotellet dessutom vill bli ihågkomna med hjälp av nischade 

områden. Dessa är bland annat deras Svanen-märkta produkter och miljötänk, hotellets 

restaurang och frukost, deras tillgänglighet genom att finnas på många platser samt deras 

stamgästprogram. Att alltid få sina gäster att känna sig välkomna samt att nå ut till alla 

målgrupper genom att vara affärshotell på vardagar och leusirehotell på helger och lov, är 

några av Scandics mål de vill förmedla ut. 

 

För att vidare se ur gästens perspektiv kan vi se att majoriteten av våra respondenter anser att 

Scandic är ett välkänt hotell som erbjuder bra standardrum till ett bra pris. Att många väljer att 

övernatta på Scandic beror främst på deras tillgänglighet, fräscha rum, pris och bra frukost. 

Deras frukost är något de flesta poängterar sticker ut jämfört med andra hotellkedjor. Däremot 

anser många att koncernen inte är till för längre hotellvistelser. De flesta anser att Scandic är 

ett hotell där man främst sover och förbereder sig för de primära attraktionerna man har under 

dagen med en bra frukost. Vidare menar de att de hellre umgås och vistas på andra ställen 

under dagarna och kvällarna, än på hotellet. Överlag så anser gästerna att de krav de ställer på 

ett hotell stämmer överens med de Scandic erbjuder, vilket är en stor faktor till varför många 

väljer att bo på deras hotell. Gällande gästernas uppfattning kring Scandics målgrupper 

uppfattas detta olika beroende på vilket Scandic gästerna bott på. Vidare har våra 

gästrespondenter olika åsikter kring upplevelserummet. Trots att samtliga är överens om att 

Scandic erbjuder en fräsch och modern inredning, tas den emot på olika sätt av gästerna. Av 

vissa anses inredningen som inbjudande medan andra anser att den är tråkigt och opersonlig. 

Däremot var samtliga överens kring att det alltid är god service på Scandic, och att de är 
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villiga att rekommendera hotellkedjan vidare. De menar att man alltid vet vad man får på 

Scandic. 
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6. Analys 

I detta kapitel återkopplar vi till empirin utifrån våra två utvalda teorier, vilket gör att vi har 

delat upp den i de aspekter som teorierna utspelar sig från. Detta ska således hjälpa oss att 

svara på våra frågeställningar i nästkommande kapitel. 

 

6.1 Scandics basprodukt 

Ford, Sturman och Heatons (2011) skriver i teorin The Hospitaliy Service Strategy om den 

första aspekten, servicepaketet, som de menar att fokus ligger kring varför en kund väljer ett 

visst hotell framför ett annat. Vad en kund väljer att konsumera beror enligt Mossberg (2001) 

på individuella behov, engagemang och den fysiska omgivningen. Även externa behov så som 

prissättning, utbud och kvalité kan vara viktiga faktorer i kundens val. 

 

Utifrån chefernas perspektiv kan vi se att det som Scandic har som sticker ut jämfört med 

andra hotell främst är deras tillgänglighet. Ett av deras mål är att vara tillgängliga för alla och 

finnas på så många platser som möjligt. Ytterligare aspekter cheferna poängterar som är 

utmärkande för Scandic är att deras hotell är Svanen-märkta och att de aktivt arbetar med att 

vara miljömedvetna. Dock var det endast en respondent som nämnde Scandics miljötänk. 

Hotellet lägger även stor vikt vid deras restaurangavdelning, där framför allt frukostbuffén 

står i fokus. Utifrån våra gästers svar kan vi se att de inte har några specifika önskemål kring 

hotellupplevelsen, utan snarare grundläggande punkter som fräscha rum, hotell som är 

tillgängliga, ett bra pris och god frukost. Detta är även anledningen att majoriteten väljer att 

bo på Scandic, då koncernen uppfyller gästernas krav kring dessa aspekter. Många anser att 

hotellet i sig är en sekundär upplevelse i parallell till den attraktion de i första hand reser för 

att besöka, där Scandic oftast befinner sig av den primära attraktionen. Majoriteten av 

gästerna beskriver Scandic som ett säkert alternativ, där de känner sig trygga då de vet vad de 

får och där Scandic uppfyller deras förväntningar. 

 

6.2 Upplevelserummet 

Enligt Mossberg (2015) visar forskning att omgivning har störst betydelse när en besökare 

stannar en längre tid i upplevelserummet, så som på hotell, restaurang eller vid annat tillfälle 

där syftet är nöje och njutning. Gästerna var i stort överens i sin uppfattning kring Scandics 

landskap, design och layout. De ansåg att Scandics gemensamma ytor är moderna, ljusa och 

fräscha. Dock skiljer sig deras uppfattning om dessa ytor åt. Ett fåtal av gästerna ansåg att de 

gemensamma rummen på Scandic är inbjudande och hade ingenting emot att spendera sin tid 

där för en kaffe eller en dryck i baren. Andra kände dock att Scandics inredning är tråkig och 

opersonlig. En gäst uppfattade att designen var så modern att denne inte visste om det var en 

möbel eller en prydnad. Hitt, Black och Porter (2005) menade att vikten i management bland 

annat ligger i att följa med i teknikens utveckling samt att inte vara rädd för förändringar, 

vilket vi anser att Scandic arbetar med. Att vi idag lever i ett modernt samhälle tycks visas 

upp i bland annat deras upplevelserum, som dock möjligtvis uppfattas olika beroende på gäst. 

Uppfattningen gästerna har kring Scandics upplevelserum på gemensamma ytor kan vara en 

av de anledningar till att många av gästerna anser att Scandic är ett hotell där de menar att de 

inte vill spendera allt för mycket tid samt många dagar i streck på. Uppfattningen om att 

Scandic inte har något utöver det vanliga att erbjuda vad gäller miljön i upplevelserummet, 
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förutom de basutbud som förväntas finnas på hotell, kan även detta ha att göra med det 

landskap, design och layout som Scandic presenterar. 

 

Hur en gäst uppfattar upplevelserummet kan även påverkas av andra gäster. Mossberg (2015) 

menar att det framförallt spelar en stor roll när gästen spenderar en längre tid i 

upplevelserummet, som på ett hotell. Freddie säger i intervjun att Scandic vill ses som ett 

klassiskt affärshotell på vardagar och ett förstaklassiskt leisurehotell på helger och lov. Han 

menar att dessa segment aldrig krockar, vilket bidrar till att de på ett enkelt sätt kan byta tema 

och nischa sig på olika sätt så att helhetsupplevelsen känns total. Dock kan vi se i våra 

intervjuer med gästerna att andra gäster i upplevelserummet påverkar gästernas bild av 

hotellet. Vissa menar att de upplever Scandic som stelt då det bott många affärsresenärer på 

hotellet under deras vistelse. Dessa uppfattar därför Scandic som ett hotell där främst 

affärsresenärer bor. För vissa gäster har detta även lett till att de uppfattat Scandic som ett icke 

barnvänligt hotell, medan andra tvärtom menar att Scandic är väldigt barnvänliga. I och med 

detta stämmer Mossbergs teori om att andra gäster påverkar överens. Att åsikterna skiljer sig 

åt visar dock att segmentet krockar till en viss del, samtidigt som det kan bero på vilket 

Scandic man besökt och att koncernen arbetar utifrån två koncept. Utifrån chefernas svar kan 

vi se att Scandic arbetar utifrån Scandics helhetskoncept gällande musik och dylikt, men 

sedan utifrån hotellets egna koncept vilket bidrar till att vissa Scandic-hotell kan upplevas på 

ett annat sätt till skillnad från ett annat Scandic-hotell. 

 

Något som Mossberg (2015) vidare påpekar gällande upplevelserummet är att det är av stor 

vikt att även personalen trivs med sin omgivning. Det vi kan utläsa från chefernas svar är att 

personalen får förmånliga priser vid vistelse på det egna hotellet, både på rum, restaurang och 

i baren. Detta visar enligt oss att Scandic vill att deras personal ska känna sig välkomna att 

besöka hotellet även på sin fritid och ta del av den service Scandic erbjuder. Detta kan i sin tur 

leda till att det känner sig mer som hemma och bekväma på sin arbetsplats, vilket vidare 

bidrar till god service.  

  

6.3 Leverans av service 

Den tredje aspekten som Ford, Sturman och Heaton (2011) nämner i sin teori, vilket är 

leverans av service, handlar främst om personalens påverkan. De understryker även vikten av 

att behandla sin personal på ett bra sätt och se till att dessa trivs och är nöjda på sin 

arbetsplats. Nöjda anställda leder till en bra stämning på företaget vilket i sin tur speglar sig i 

den service som sedan ges till gästerna. För att personalen ska känna sig trygga i sina 

arbetsroller understryker Ford, Sturman och Heaton (2011) även vikten av att de får en bra 

utbildning inom sitt område. Utifrån Scandics perspektiv arbetar koncernen mycket med detta 

genom bland annat obligatoriska kurser samt utbildningar. Dessa utbildningar ges dessutom 

på olika nivåer beroende på om personalen arbetar inom reception, restaurang, housekeeping 

eller annan avdelning. Mossberg (2015) menar att företag bör ha kunskap kring gästens olika 

beteenden som vidare bidrar till att personalen kan bemöta kunderna på ett bra sätt. Annie 

poängterade att gästens upplevelse och trivsel går hand i hand vilket kopplas samman med 

Scandics värderingar inom service. Enligt Mossberg (2015) kan även övriga bonusar, så som 

förmåner, påverka personalens trivsel på sin arbetsplats. Enligt cheferna på Scandic får deras 
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personal som tidigare nämnt förmånliga priser i baren, restaurangen och på hotellets rum men 

också ett friskvårdsbidrag. Dessa aspekter kan vidare bidra till en god service gentemot 

gästerna. 

 

Det vi kan utläsa vad gäller gästernas uppfattning kring personalen på Scandic är att samtliga 

har en positiv bild av deras bemötande. De uppfattas välkomnande, trevliga och har varit 

hjälpsamma i situationer där respondenterna velat ha hjälp i form av utskrift av papper och 

liknande. De känner sig sedda och hörda av personalen, vilket resulterar i att Scandic lyckas 

hålla en jämn och god nivå på sin service gentemot kunderna och där med även en god 

relation till sina anställda, vilket stämmer överens med både Mossbergs men också Ford, 

Sturman och Heatons teorier.  

 

6.4 Att lyssna på gästen och att skapa en image 

Mossberg (2001) nämner hur image har en stor påverkan på kundens inköpsprocess. Hon 

menar att image är ett sätt att förmedla förväntningar och detta påverkar såväl anställda som 

gäster. Vi kan se utifrån chefernas svar att de är måna om att leverera vad de lovar. Våra 

gästrespondenter antyder att Scandic är en välkänd hotellkedja, där samtliga dessutom menar 

att en hotellnatt på Scandic är ett tryggt val då man får vad man förväntar sig. Detta kopplar vi 

till en stark image och ett starkt varumärke. Detta kan vi dessutom koppla till Kotlers (2005) 

punkter kring att utveckla en attraktiv positionering och stark image men också Cunhills 

(2006) mening kring branding och vikten av att ha ett starkt varumärke i en konkurrenskraftig 

bransch. Samtliga av våra gästrespondenter svarade att de är villiga att rekommendera 

Scandic vidare till en vän. Detta tror vi också kan ha att göra med Scandics starka varumärke 

vilket leder till att gästerna har en positiv inställning till koncernen. Mossberg (2015) skriver 

att spridning av information gör att näste kund har ett engagemang som kan leda vidare att 

denne går in med en positiv inställning, vilket vi anser sker vid en rekommendation kring ett 

hotell. 

 

Mossberg (2001) poängterar dock att uppfattningen som en kund har om ett företag aldrig är 

statiskt, utan förändras kontinuerligt. Det är därför viktigt för ett företag att hela tiden hålla sig 

uppdaterade kring vilken image de har. I teorin The Hospitaliy Service Strategy skriver även 

Ford, Sturman och Heaton (2011) om att företag bör fokusera på att erbjuda sin tjänsteprodukt 

utifrån gästens perspektiv. Även Dahlstöm (2002) understryker vikten av att kunden är med 

under processen vad gäller produkt- och tjänsteutveckling. Detta för att utgå från vad gästerna 

vill ha och behöver, för att sedan utvecklas genom denna respons. Utifrån intervjuerna med 

cheferna kan vi se att de arbetar aktivt med att uppnå gästernas förväntningar genom att bland 

annat ta emot förslag och kritik direkt under gästens vistelse på hotellet, men också genom 

kundundersökningar, kommentarer samt recensioner på Facebook och andra kanaler. Detta 

visar på att Scandic är medvetna om vikten av kundens respons och att de har som mål att 

utvecklas tillsammans med kunden. Dock är det ingen av våra gästrespondenter som säger sig 

ha kommenterat eller deltagit i någon av Scandics undersökningar. 
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7. Avslutande diskussion  

Gällande förmedling av basprodukten samt leverans av service, anser vi att Scandic lyckas nå 

ut till gästerna på ett lyckat sätt. Vår uppfattning är att koncernen lägger stor vikt vid att detta 

ska nå fram och att de är måna om att lyssna på sina gäster. Den bild Scandic har av sin 

koncern verkar i sin tur uppfattas så som de önskar av gästerna. Dock var det ingen av 

respondenterna som varit med och bidragit i enkäter för att förbättra Scandic. Detta kan ha 

olika förklaringar, som att gästen kanske inte är tillräckligt engagerad i denna fråga, eller 

möjligtvis har de ingenting de specifikt känner att Scandic bör förbättra. Det ligger såväl i 

gästens intresse som i hotellets att vilja vara med att förbättra. Men det kan också vara en 

fingervisning om att Scandic bör arbeta ännu hårdare med att fånga upp kommentarer och 

respons från ett bredare register av kunder. Detta för att kunna nå ut och förbättra sig ännu 

mer. 

 

Vad som gäller upplevelserummet och hotellets image kan vi dock se att åsikterna till en viss 

del skiljer sig åt. En chef menar att de kan fokusera på affärsresenärer i veckorna samt lesuire-

gäster på helger och lov, utan att dessa målgrupper krockar. Dock verkar denna uppdelning 

inte framgå till samtliga gäster, då de menar att detta påverkat deras syn på hotellet. Vissa 

anser nämligen Scandic vara icke-barnvänligt och ett affärsresenärshotell, medan andra säger 

det motsatta. En anledning till detta kan vara att majoriteten av våra gästrespondenter reste i 

privat syfte samt att alla var i samma åldersspann. Hade åldern på våra respondenter varit mer 

utspridd anar vi att svaren skulle te sig annorlunda, och gett oss en annorlunda slutsats kring 

frågeställningarna. Dessutom kan det även bero på vart i Norden hotellet är, då några 

respondenter menade att vissa hotell är mer familjebetonade medan andra är mer 

affärsresenärsinriktade. 

 

Ytterligare en aspekt där åsikterna verkar gå isär är återigen gällande upplevelserummet. 

Scandic vill förmedla ett hotell där gästerna ska känna sig som hemma och vilja spendera sin 

tid på. Samtliga gäster menar att Scandic erbjuder ljusa och fräscha utrymmen samtidigt som 

åsikten kring huruvida denna är inbjudande eller inte går isär. Något som Scandic är medvetna 

om är att de arbetar utifrån två olika koncept, och kanske är det detta som får gästerna att 

känna olika för Scandics utrymmen. Dock kan vi se utifrån våra gästrespondenters svar att de 

ser på en hotellvistelse som en sekundär attraktion, där huvudsyftet är att sova och äta en god 

frukost. Enligt O’dell ska upplevelser innehålla något spektakulärt och att kunderna kräver 

något utöver de vanliga. Men kanske är inte detta fall inom hotellbranschen. Så länge en gäst 

har sina behov fyllda i form av husrum, mat och närheten till den primära attraktionen så 

behövs det möjligtvis inte så mycket mer. Kanske räcker det med att detta grundutbud 

levereras så bra som möjligt, kanske är det detta Scandic lyckas med för att deras gäster ska 

välja samt rekommendera dem och kanske räcker detta för att bli största hotellkedjan i 

Norden.  
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7.1 Slutsatser 

Nedan går det att utläsa de slutsatser vi har kommit fram till gentemot våra frågeställningar. 

Detta efter att ha analyserat vår empiri utifrån de teorier vi valt att ha med. 

 

 Vilken bild av sin tjänst vill Scandic förmedla till sina övernattande gäster? 

Enligt våra chefsrespondenter går Scandic mycket efter deras vision gällande att 

leverera en fläckfri upplevelse både för gäster samt personal. Som visionen lyder så 

handlar deras verksamhet inte om röda mattor eller femstjärniga hotell, vilket går att 

tyda då respondenterna menar att Scandic såväl kan vara ett leisurehotell men också 

ett hotell för affärsresenärer, samtidigt som de välkomnar alla typer av människor och 

målgrupper. De vill snarare vara lättillgängliga, inbjudande och dessutom erbjuda ett 

bra konferens- samt restaurangkoncept. Samtidigt är en av deras nisch att arbeta 

utefter ett miljötänk. Ytterligare en punkt som kännetecknar Scandic är att de vill att 

gästen ska känna igen sig vilket Scandic hen än bor på. Med andra ord ska man veta 

vad man får av Scandic. 

 

Enligt chefsrespondenter arbetar Scandic även mycket med deras upplevelserum, detta 

utifrån Scandics egna koncept men också hotellets specifika koncept. De vill förmedla 

ett inbjudande upplevelserum där gästen ska kunna känna sig som hemma. Samtidigt 

arbetar koncernen mycket med interna utbildningar för att leverera en god service från 

samtlig personal, då målet är att finnas för sina gäster för att förmedla en så god 

hotellupplevelse som det går i sin helhet.   

 

 Hur upplever de övernattande gäster Scandics tjänst? 

Många av våra gästrespondenter menar att Scandic är ett bra budgethotell som 

uppfyller de krav de har; fräscha rum till ett bra pris. Samtliga menar att de söker 

hotell med bra positionering till den primära attraktionen de ska besöka, vilket de 

upplever att Scandic gör då de anser koncernen vara lättillgänglig. Det är dessutom 

flera som menar att Scandics frukost sticker ut, samtidigt som flera ställer sig positiva 

till den service de erbjuder. 

 

Vidare menar majoriteten av respondenterna att man vet vad man får av Scandic, då 

hotellet anses vara ett tryggt alternativ. Trots att samtliga respondenter menar att de 

känner igen sig på vilket Scandic de än besöker, så skiljer sig åsikterna åt gällande 

målgrupper och upplevelserummet, vilket kan bero på att Scandic arbetar med två 

olika koncept men också beroende på vart hotellet ligger. Vidare menar några att de 

inte skulle välja att bo under en längre period på något av Scandics hotell, vilket delvis 

kan bero på upplevelserummet. Samtliga menar att denna känns ljus och fräsch, men 

åsikterna delas gällande om detta är inbjudande eller inte. Majoriteten menar även att 

de inte upplever Scandics upplevelserum som en plats där de vill spendera en längre 

tid på. 
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 Lyckas Scandic förmedla den bild de önskar av sin tjänst till de övernattande 

gästerna? 

I det stora hela anser vi att Scandic lyckas förmedla den tjänsteprodukt de önskar 

förmedla, främst gällande basprodukten och leverans av servicen. Mycket som 

Scandic står för och vill utmärka sig med är även punkter som gästrespondenterna 

håller med om, så som tillgänglighet, god frukost och igenkännlighet. Något som 

Scandic nischar sig inom är bland annat deras miljötänk som dock inte framhävs 

tillräckligt till gästerna då det endast var en av våra respondenter som påpekade detta.  

 

Som tidigare nämnt arbetar Scandic utifrån två koncept vilket dock delar gästernas syn 

kring koncernen, då upplevelserum och målgrupp går isär i gästernas tankar kring 

koncernen. Gästerna menar att man alltid vet vad man får av Scandic samtidigt som 

även Scandic själva menar att koncernen ska vara igenkännlig var en gäst än befinner 

sig. Trots detta kan vissa hotell skilja sig åt såpass mycket att denna aspekt inte helt 

levereras till gästerna på korrekt sätt. Detta bidrar bland annat till att segmenten 

leisure- samt affärshotell kan krocka samtidigt som skilda åsikter finns kring 

upplevelserummet. Vi tror att hotellets positionering samt tvådelade koncept kan vara 

en bidragande faktor till att åsikterna skiljer sig åt. Samtidigt kan gästrespondenternas 

åldersspann bidra till att vissa faktorer inte går ihop med bilden Scandic vill förmedla. 

7.2 Förslag på vidare forskning 

En intressant fortsatt studie hade varit att jämföra Scandic Hotels tjänsteprodukt gentemot 

andra hotellkoncept. Både att jämföra hur de olika koncernerna arbetar med att förmedla sin 

produkt, men också för att utse om det ena eller andra arbetssättet gör att den ena eller andre 

koncernen lyckas bättre med att förmedla deras koncern till sina gäster. 
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Bilaga 1 – intervjuguide chefer 

 

 
 

Vi är två studenter vid namn Darja Mihailovskaja och Emma Nordin Fransson som studerar 

på Södertörns Högskola. I nuläget skriver vi vår kandidatuppsats i Turismprogrammet med 

Saeid Abbasian som handledare. Syftet med uppsatsen är att få en inblick kring Scandics 

management och produktutveckling. Vårt intresse ligger i att förstå hur Scandic vill förmedla 

och förmedlar sin produkt. Med produkt menar vi hela hotellkonceptet med 

basprodukten, upplevelserummet och service som huvudpunkter där själva tjänsten står 

i fokus. Detta är något som förmedlas mellan hotellet och gästen. 

 

Samtliga svar kommer endast läsas av oss. Dessa svar kommer att hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar. Önskar ni att vara anonym så skriv gärna det i ert svar, annars kommer 

namn, position i arbetet samt vilket hotell du arbetar på att skrivas ut i vår uppsats. 

Önskar ni se slutresultatet av denna uppsats är ni välkomna att kontakta oss.  

 

Tack för din hjälp! 

 

 

Svara gärna så utförligt som möjligt på följande frågor.  

 

Om Scandic 

1. Hur ser Scandics upplevelserum ut? (den fysiska platsen där tjänster produceras, ex. i 

receptionen, lobbyn, konferensen etc.) Finns det någon tanke bakom hur designen ser 

ut, vilken bakgrundsmusik som spelas etc.?  

 

2. Får de anställda på Scandic någon intern utbildning kring hur de ska bemöta gästerna?  

 

3. Har personalen några förmåner som anställda på Scandic? 

 

Vilken bild Scandic vill förmedla ut kring sin produkt 

1. Vem eller vilka är Scandics målgrupp/er? 

 

2. Vad gör koncernen för att sticka ut ur mängden? Nischar Scandic sig på något eller 

några sätt? 

 

3. Vilken bild och image vill Scandic förmedla ut till sina gäster? 

 

4. Hur gör ni för att förmedla ut den imagen till gästerna? 



 

 

Mål med produkten  

1. Vad gör Scandic för att ge en så bra service som möjligt? 

 

2. Hur arbetar Scandic för att nå koncernens mål kring sin produkt? 

 

3. Hur arbetar Scandic för att uppnå gästernas förväntningar? 

 

4. Vad gör Scandic för att gäster ska välja att bo hos er framför era konkurrenter? 

 

Egna tankar kring Scandic/något annat ni vill lyfta fram 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – intervjuguide gäster 

 

 
 

Vi är två studenter vid namn Darja Mihailovskaja och Emma Nordin Fransson som studerar 

på Södertörns Högskola. I nuläget skriver vi vår kandidatuppsats i Turismprogrammet med 

Saeid Abbasian som handledare. Syftet med uppsatsen är att få en inblick kring Scandics 

management och produktutveckling. Vårt intresse ligger i att förstå hur du som gäst 

upplever Scandic och deras produkt. Med produkt menar vi hela hotellkonceptet 

gällande vad de erbjuder, upplevelsen kring detta samt den service de bistår med.  

 

Samtliga svar kommer endast läsas av oss. Dessa svar kommer att hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar. I denna uppsats kommer du som individ vara anonym vilket bidrar till att 

svaren inte kan spåras till dig. Det enda vi kommer skriva med är din ålder och bosatta ort. 

Önskar ni se slutresultatet av denna uppsats är ni välkomna att kontakta oss.  

 

Tack för din hjälp! 

 

 

Svara gärna så utförligt som möjligt på följande frågor.  

 

Ålder _________ 

 

Allmänt 

1. Reser/bor du på hotell vanligtvis privat eller via arbete? 

 

2. Vad är det viktigaste du söker när du letar hotell att bo på? 

 

3. Tycker du att Scandic uppfyller dessa krav du har? 

 

Om Scandic 

4. Varför har du valt att bo på Scandic? 

 

5. Vad tycker du om Scandics service från personalen? 

 

6. Tycker du att Scandic erbjuder något speciellt till skillnad från andra hotellkedjor? 

Allt från rum, pris, restaurang, design, service etc. 

7. Har du någon gång gett ett förslag till förbättring till Scandic? Om ja – har du sett att 

detta åtgärdats? 

 



 

 

Bilden av Scandic 

8. Vilken bild och image har du av Scandic? 

 

9. Vad har du för förväntningar på Scandic? 

 

10. Vilken bild får du kring Scandics målgrupp? Vilka anser du besöker Scandic som 

mest? (Privat, affärsresenärer, grupper etc.) 

 

11. Hur ser du på Scandics upplevelserum? (den fysiska platsen där tjänster produceras, 

ex. i receptionen, lobbyn, konferensen etc.) 

 

12. Är du villig att rekommendera Scandic vidare? 

 

 

Egna tankar kring Scandic/något annat du vill lyfta fram 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 


